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Sammanfattning 

Ett samhälle som präglas av ett stort antal nätverksbaserade relationer mellan olika grupper och 

sfärer, kännetecknas av en okänd komplexitet. Är den demokratiskt förankrade hierarkiska 

styrningen fortfarande ett relevant styrningssystem för det ett sådant samhälle eller finns det 

behov av ett nytt system? Kan behovet tillfredsställas av nätverksstyrning och i sådana fall vilka 

konsekvenser en kollision mellan båda styrningssystem kan leda till? Denna studie kastar ljus 

på hur government-governance relationen gestaltar sig i en svensk kommun och hur det 

påverkar demokratiska institutioner ur folkvaldas ögon. Governance leder till en effektivare 

politisk styrning, samtidigt som demokratisk legitimitet och ansvarsutkrävande inom 

government systemet utmanas. Men det visar sig att governance påtvingar indirekta reformer 

av government, vilket betyder att den hierarkiska styrkedjan anpassar sig och utvecklar nya 

institutioner för att klara av utmaningen. Vad gör politiker för att upprätthålla en balans mellan 

effektivitet och legitimitet? 

Nyckelord: government, governance, ansvarsutkrävande, demokratisk legitimitet, lokal politik, 

nätverk, beslutsfattande 

 



 

 
 

Abstract 

A society that is characterized by a large number of network relations between different groups 

and spheres is also branded by an unknown complexity. Is democratically rooted government 

still a relevant management system for such a society, or is there a need for a new system? Can 

the need be met by governance networks and if that is the case which consequences of a 

collision between two control schemes can be expected? This study sheds light on how 

government-governance relationship manifests itself in a Swedish municipality and how it 

affects the democratic institutions through elected representative’s eyes. Governance leads to a 

more effective political control, while the democratic legitimacy and accountability within the 

government system is challenged. But it turns out that governance imposes indirect reforms of 

government structures, meaning that the hierarchical control chain adapts and develops new 

institutions to deal with the challenge. What does politicians do to maintain a balance between 

efficiency and legitimacy? 

Keywords: government, governance, accountability, democratic legitimacy, local politics, 

networks, decision-making  
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1 INLEDNING 
 

I inledningen presenteras ämnesrelaterad bakgrund, problemformulering, uppsatsens syfte och 

tidigare forskning med koppling till det valda området. 

 

1.1 Nätverk och komplexitet  
 

Det är inte lätt att beskriva dagens komplexa samhälle utan att fördjupa sig i alla grundläggande 

processer och mekanismer som antas upprätthålla stabilitet och utveckling. Bilden klarnar när 

samhället delas in i tre av varandra beroende och samtidigt överlappande delar: civilsamhället, 

staten och marknaden. Castells (2001:25) menar att relationen mellan den civila, statliga och 

ekonomiska sfären är präglad av kontinuerliga förändringar. Implikationen är således att våra 

samhällen, som är i sin tur beroende av varandra på en global nivå, är dynamiska. Det bildas 

kontinuerligt nya relationer mellan olika parter på internationell, nationell och lokal nivå. Det 

leder till att olika nätverk, som blivit allt viktigare för våra samhällen, skapas. Castells (2001) 

belyser det väsentliga och ökar vår förståelse för det moderna samhället. Det är en tid av 

nätverkssamhällen.  

Vi lever i ett dynamiskt samhälle som bygger på ett stort antal interna relationer och nätverk 

mellan grupper och parter som tillhör olika sfärer. Det i sin tur betyder att styrning av sådana 

dynamiska samhällen präglas av okänd komplexitet, som exempelvis Johansson & Rydstedt 

(2010) beskriver den regionala utvecklingspolitiken. I enhetsstaten Sverige, har det primära 

sättet att styra samhället varit en hierarkisk statlig styrning förankrad i representativ demokrati.  

Det går inte bortse ifrån att dagens samhällen integreras i olika globala processer (t.ex. olika 

typer av samarbete), vilket resulterar i oundvikliga samhällsförändringar. Det skapar dock mer 

utrymme för nya former av politisk styrning. Likaså leder det till uppkomsten av nya problem, 

exempelvis med koppling till näringslivet, välfärd, demokrati med mera. Det ställer således 

högre krav på statens effektivitet. Graden av förändringar som skedde under senaste åren kan 

variera, vilket beror på statens karaktär, lokal politik och den byråkratiska nivån. Ett exempel 

på förändring kan vara kommunernas påtagliga decentralisering i början på 90-talet, som sedan 

avstannade närmare sekelskiftet (Häggroth S, SOU2005:13).  

Hedlund och Montin (2009:52–54) menar att den traditionella politiska utformningen inte 

framstod som kapabel för hantering av alla möjliga problem och uppvisade brister, samt 
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svårigheter när det gäller organisering och modernisering av den offentliga sektorn. Dessutom 

har byråkratin en välkänd akilleshäl, som Bo Rothstein (2010:14) uttryckte det, när det gäller 

uppgifter som kräver flexibilitet och situationsanpassning. 

Delar av den offentliga sektorn öppnades upp för nya idéer, som framförallt kom från 

marknadens sida i form av exempelvis privatiseringar och konkurrensutsättning av 

välfärdstjänsteproduktion. Utöver detta, nya sätt att organisera och styra verksamheter, i syfte 

att effektivisera samt överlåta en del av kontrollen över produktionen till marknaden (Hedlund 

& Montin 2009:10). Att dela upp ansvaret för välfärden mellan staten och marknaden har inte 

resulterat i någon väsentlig ökning av effektiv problemhantering. Marknadens ökade inflytande 

har tvärtom skapat behov av bättre reglering av exempelvis resursallokering och konkurrens. 

Det har således resulterat i att nätverksstyrning, som ett sätt att styra och reglera samhället 

gjorde entré, vilket omfattar samverkan mellan aktörer från civilsamhället, staten och 

marknaden (Sorensen & Torfing 2007:1-2). Framväxten av nätverksstyrning och förändringar 

som är relaterade till relationen mellan olika samhällssfärer beskrivs som governance, vilket 

brukar oftast ställas i kontrast till government eller den hierarkiska statliga styrningen (Hedlund 

& Montin, 2009:9). Har governance haft någon märkvärdig påverkan på svensk lokal politik? 

Governance är någonting som har funnits med i svensk lokal politik ett bra tag. Spår av 

samarbete mellan privata och offentliga aktörer på olika nivåer i Sverige sträcker sig en bra bit 

tillbaka i tiden. Förhandlingar med intressegrupper har varit en naturlig egenskap hos den 

svenska politiken. Utvecklingen i denna riktning resulterade i att fler nätverk bildades och fler 

aktörer har fått inflytande över politisk utformning (Hedlund & Montin, 2009:23). Samarbeten 

av detta slag behandlades inte som problematiska utan ansågs vara en form av korporativism 

och därmed förenliga med parlamentarisk styrkedja. Dock framstår dagens politiska områden 

som frikopplade från den traditionella styrningskedjan (Hedlund & Montin, 2009:17–22). 

Kommunernas byråkrati har inte längre den totala kontrollen över implementering och 

samhällsutvecklingen. Istället lutar det sig åt samarbete mellan olika aktörer på internationella, 

nationella och lokala nivåer. Statens och kommunernas roll har inte blivit obetydlig, snarare 

handlar det om ett samarbetsbehov med andra parter i samhället i syfte att angripa olika frågor 

och problem på ett effektivare sätt, alltså styra samhället genom nätverk. Sådant samarbete, 

som Sorensen & Torfing (2007:3) beskriver det, grundas på ömsesidighet aktörer emellan, 

förhandlingar och tillit. Däremot uppstår frågan om governance bör ses som en komplettering 

till den hierarkiska statliga styrningen (government) eller om det bör uppfattas som en tidig 
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version av en annan form av samhällsstyrning och hur i sådana fall fungerar det i förhållande 

till demokrati? 

En perfekt demokrati går inte att finna någonstans, istället existerar det kriterier för en ideal 

modell som kan vägleda och ju fler kriterier uppfylls desto högre blir kvaliteten på det 

demokratiska systemet. Dessutom finns det alltid hinder och problem som kan underminera 

möjligheter att uppnå bättre resultat, menar Dahl (2000:42,83). Demokratin i Sverige är 

representativ, vilket i stort sett beror på att direktdemokrati är svårare att tillämpa på en 

storskalig nivå. Representationen kan inte heller ses som perfekt, men bör ändå ligga på en 

relativt hög nivå för att allmänheten ska kunna erkänna folkvalda som sina legitima 

representanter. Därför finns det ett behov för aktiv medborgardeltagande, i syfte att undvika 

distansering mellan folket och politiker, för att lämna synpunkter, föra dialog och ha insyn i 

politiken samt utkräva politiskt ansvar. Det finns dock alltid någon typ av problematik som kan 

ha en negativ påverkan på representativ demokrati, som exempelvis exkludering och 

distansering. Det ställer i sin tur krav på en demokrati som baseras på icke distanserade 

relationer mellan politiker och medborgare, en deliberativ demokrati, som det framgår av 

Young (2000:124–126). Det är osäkert att utvecklingen mot governance är en fördel eller en 

nackdel, men när det gäller samhället i ett helhetsperspektiv, en sak är säker: att gränser mellan 

civilsamhället, staten och marknaden håller på och suddas ut, även om de aldrig varit tillräckligt 

tydliga:  

” Certainly it entails the further blurring of the boundaries between state, economy and civil society (though 

those boundaries have never been completely clear-cut). “ – Dryzek J. & Dunleavy P. 2009:149 

 

1.2 Utvecklingens oklarheter 
 

Relationen mellan demokratiskt förankrad hierarkisk styrning och governance nätverk skapar 

ett antal oklarheter och frågor som berör funktionaliteten av det nuvarande styrelseskicket.  

Mörth (2009:238–239) belyser två problem ur en demokratisk synvinkel som berör relationen 

mellan governance nätverk och government. Aktörer som t.ex. tjänstemän och privata intressen, 

som befinner sig utanför den parlamentariska ansvarskedjan, får mer utrymme i beslutsfattande 

processer. Det resulterar således i att en del av konflikter och motsättningar blir juridiska och 

inte politiska, vilket leder till ökad komplexitet och otydliga gränser mellan politik och juridik. 

För det andra så kolliderar beslutsfattande, som bygger på vaga regleringar och avtal, med 

traditionell hierarki och representativ demokrati. Sorensen (2002) menade att förekomsten av 
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governance nätverk utmanar centrala demokratiska element. Bland annat folkets roll i 

demokratin som en pregiven enhet, men likaså representationen som en länk mellan folket och 

beslutsfattare. Dessutom utmanas rollen av förvaltningen\administrationen som den obefintliga 

aktören i demokrati, eftersom dessa aktörer blir mer och mer involverade i politiska processer. 

Den institutionella separationen mellan den politiska och samhälleliga sfären kommer också i 

form av en utmaning för demokrati (Sorensen 2002:694). Det finns dock perspektiv på 

governance som en positiv utveckling för den representativa demokratin. Likaså förekommer 

syn på governance som varken hot eller fördel för demokrati. Samtidigt framstår governance 

som ett gynnsamt komplement till det hierarkiska systemet och den representativa demokratin 

(Hedlund & Montin, 2009:27–31).  

Är det en hybrid styrningsmodell i utveckling som inrymmer båda former av organisation och 

styrning, för att så småningom utrota alla demokratiska problem och erbjuda effektivare 

styrning? Är det en temporär syntes mellan två oberoende maktsystem vi bevittnar, som livnär 

sig på idéer bakom ”survival of the fittest”? Det återstår att se. På vilket sätt påverkas det 

demokratiska systemet om fler aktörer får möjligheten att involvera sig i politiken? Hur kan 

man utkräva ansvar från aktörer som inte är kopplade till parlamentarisk styrkedja? Är 

governance förenligt med den nuvarande demokratiska organisationen eller finns de risker att 

fler problem kan tillkomma och redan existerande demokratiska problem kommer att förvärras?  

Är idén om folkstyret lika relevant idag som det var för ungefär 30 år sedan? Det intressanta är 

att utvidga kännedomen om hur aktörer som befinner sig i kläm mellan två system anpassar sig 

och hur det kan påverka grundläggande representativa demokratiska element. Vad prioriteras 

mest i politiska processer och verksamheter, demokratisk tillvägagångssätt eller effektivitet?  

 

1.3 Syfte  
 

Syfte med denna uppsats är få en inblick i hur lokal demokrati påverkas genom att ta en närmare 

titt på relationen mellan government och governance. För att således upplysa om möjliga 

potentialer samt problem med governance nätverk ur ett demokratiskt perspektiv. I uppsatsen 

vill vi lyfta upp folkvaldas uppfattningar och syn på relationen mellan två styrningstyper samt 

använda oss av empirin för att beskriva den rådande situationen i Västerås kommun. Därmed 

försöka avgöra vilken perspektiv på governance stämmer bäst överens med verkligheten. Vi 

vill få ett intryck av hur lokala politiska processer går till och vad prioriteras mest, effektivitet 

eller legitimitet, samt i vilken riktning utvecklingen går. Det är vårt bidrag till statsvetenskapen.  
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1.4 Tidigare forskning  
 

I detta avsnitt diskuteras svensk tidigare forskning som berör problem i förhållande till 

effektivitet, legitimitet (representativitet, deltagande, beslutsfattande) och ansvarsutkrävande i 

relationen mellan nätverksstyrning och demokratiska institutioner. Forskningsartiklar har tagits 

fram med hjälp av Google Scholar databas och även referenslistor från, sen tidigare känd, 

litteratur som behandlar governance nätverk. Sökord som användes: governance, representativ 

demokrati och nätverksstyrning, samverkan, medborgardeltagande, lokal demokrati, 

samhällsstyrning.   

 

1.4.1 Den växande komplexiteten 

 

Dagens lokal- och regionalpolitik är inte lika begränsad som det har varit för cirka tjugo eller 

trettio år sedan. Exempelvis kommuner har i samband med en viss mån av decentralisering fått 

handlingsutrymme, vad gäller verksamhetsorganisation och samarbetsfrihet i syfte att öka den 

egna effektiviteten, som det framgår i statens offentliga utredningar (Häggroth S, 2005:13). På 

grund av det, präglas den regionala och lokala politiken av komplexitet som härrör ur det stora 

antalet frågor och ärenden politiker och förvaltningen får hantera. Frågor som hör till olika 

politiska områden t.ex. näriglivet, infrastruktur, miljö m.m. Det i sin tur bidrar till uppväxten 

av nätverk som involverar andra aktörer, utöver politiker och förvaltningen, för att förenkla 

hanteringen. Det således leder till spänningar i politiken på grund av alla involverade aktörer, 

vilket i sin tur sätter nya krav på kontroll och demokratiska institutioner för att upprätthålla 

balansen mellan demokratisk legitimitet och verksamheternas effektivitet (Johansson & 

Rydstedt:2010). Finns det skäl att tro på att en sådan balans kan existera och upprätthållas? 

 

1.4.2 Effektivitet, Legitimitet och Ansvarsutkrävande i nätverksstyrning 

 

I en forskningsrapport som behandlar ett samverkansprojekt mellan myndigheter och kommun, 

har Fridolf (2000) undersökt problematiken med integrationen. Studien belyste att flera aktörer 

var med och skapade politik. Men det fanns spänningar mellan politiker och verksamhetschefer 

gällande organisation och styrning av projektet. Integrationen vilade på horisontella relationer 

mellan deltagare, eftersom hierarkisk styrning ansågs vara mindre effektivt. Dock medförde det 

att gränser mellan politiker, tjänstemän och andra aktörer blev suddiga, menar Fridolf (2000). 

Det i sin tur kan försvåra ansvarsutkrävande och även ifrågasätta demokratisk legitimitet av ett 
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sådant projekt, eftersom graden av ansvar eller inflytande hos deltagare kan bli otydligt, oavsett 

hur effektiv samverkan varit. Därför kan offentligheten och medborgarinsyn vara av en stor vikt 

ur ett demokratiskt perspektiv. Men graden av medborgardeltagande beror inte enbart på 

offentligheten, utan också på det individuella engagemanget, som det framgår i en 

forskningsrapport av Strömblad (2009). Eftersom graden av offentlighet och ambitionen att 

involvera fler i två stadsomvandlingsprojekt har inte resulterad i stora skillnader. Däremot 

visade forskningen att ju fler intressen blev involverade i projektet desto fler spänningar och 

konflikter uppstod, vilket underminerade effektiviteten. Det i sin tur skapar rätt incitament till 

att hålla vissa processer skymda från allmänheten med syfte att upprätthålla effektivitet. Men 

kan sådana skeenden uppfattas som legitima och hur kan offentlighetsprincipen tillämpas om 

medborgardeltagande är låg eller frånvarande?  

Kan sådana processer rättfärdigas om aktörer som exempelvis föreningar och andra 

organisationer involveras med syfte att öka deltagandet och representationen i politiska frågor? 

Etniska föreningars deltagande i lokal politik och företräde av gruppspecifika intressen i 

Botkyrka kommun uppvisade tveksamma resultat i en studie genomförd av Hertting (2009). 

Alla föreningar kunde inte agera som intresseföreträdare på den politiska arenan, på grund av 

interna spänningar mellan kollektiv representation och individuell utveckling. Dessutom, 

möjligheten att delta i lokal politik kan inte utnyttjas lika mycket av alla föreningar och 

grupperingar, vilket kan ses som problematiskt ur ett demokratiskt perspektiv. Enligt Hertting 

(2009) är potentialen med föreningar som en form av deltagande och representation, oklar. Det 

kan bero på omgivningen lika mycket som på föreningarnas egen inställning och andra aktörers 

förmåga att hantera möjliga spänningar. Det uppstår då en fråga om föreningar bör involveras 

i lokal politik med tanke på att det kan leda till obalans i inflytandet mellan olika föreningar, 

samtidigt som det kan finnas interna spänningar i föreningar som gäller representation och 

intresseföreträde? Kan situationen förbättras på den demokratiska och effektivitetsmässiga 

fronten om föreningar och andra aktörer uppmuntras till reguljärt samarbete? I Samverkan på 

spel undersökte Hertting (2003) problematik som präglade upprepat samarbete mellan ett antal 

aktörer i ett stadsförnyelseprojekt. Det uppstod frustration bland deltagare i projektet, som 

kunde bero på kommunikationsbrist, integrationsproblem, låg samarbetsvilja och andra 

oklarheter. Även om samarbete ansågs vara ett effektivare alternativ, kan samarbetsprocessen 

fortfarande präglas av problem. Därför, menar Hertting (2003), finns det ingen garanti för 

legitimitet och effektivitet, oavsett hur många gånger samarbetet upprepas. Hur ska det då vara 

möjligt att försäkra sig om legitimitet och effektivitet? Att prioritera båda aspekter i ett projekt 
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kan vara svårt, vilket kan leda till incitament för prioritering av enbart ett drag och i sådana fall 

vilket?  

En långtidsstudie, genomförd av Astrid Fell (2008) fokuserat på ett projekt, som involverade 

energimyndigheten och ett antal kommuner, visat att nätverksstyrning har stor potential som ett 

effektivt politiskt instrument. Medan projektet har varit framgångsrik och transparent, vilket 

gav politiker insyn i processen och möjligheten att styra, uppstod problem om politiker inte 

deltog. Andra aktörer kunde därmed få inflytande över varandras politiska processer, vilket 

ibland resulterade i negativ påverkan på lokala prioriteringar. Studien påvisar att graden av 

effektivitet har haft ett högre värde i projektet än graden av legitimitet och ansvar. Vem ska då 

ställas till svars i fall politiker väljer att inte blanda sig in? Det leder än en gång till behov för 

utökad deltagande från folkvaldas och medborgarnas sida med syfte att värna om legitimitet. 

Nilsson (2005) understryker betydelsen av flera former för deltagande, då frågan om hur 

deltagandet utformas anses viktigare än frågan om vem det är som deltar. Vissa sätt att delta i 

politiken som exempelvis beslutsdelegering till medborgare, kan framstå som mer 

framgångsrika än andra t.ex. motioner, men olika typer av deltagande medför olika effekter, 

samtidigt som dem kan komplettera varandra för ett bättre resultat. Men om medborgare är 

ointresserade eller saknar möjlighet att delta i politiska frågor, hur ska man gå tillväga då? Det 

är ett område som den representativa demokratin egentligen borde täcka, folkstyre genom valda 

representanter. Men hur väl håller det i verkligheten med tanke på att governance fräter det 

hierarkiska systemet och formella demokratiska regelverk?   

Sammanfattningsvis, behandlar forskningen den ofta förekommande problematiken som hör 

till relationen mellan governance nätverk och representativ demokrati i svensk lokal politik. 

Samarbeten mellan privata och offentliga aktörer liknar en våg, med demokratisk legitimitet 

och effektivitet som varandras motpoler. Det fångar upp områden vi är delvis intresserade av, 

men ger ingen konkret beskrivning av hur relationen ser ut och kan påverka den dagliga lokala 

verksamheten som berör flera aktörer, inklusive medborgare. Vi tänker fortsätta i samma kanal 

för att bidra med ytterligare beskrivningar av respektive mekanismer.  
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2 NÄR GOVERNMENT OCH GOVERNANCE KOLLIDERAR 
 

I detta avsnitt behandlas centrala aspekter och begrepp som berör uppsatsens teoretiska 

utgångspunkt, med syfte att utöka läsarens förståelse för uppsatsens ämne. Vi redogör för vad 

governance samt government står för och lyfter upp centrala demokratiska aspekter, som i sin 

tur problematiseras i förhållande till governance nätverk.  

 

2.1 Government  
 

Begreppet förknippas med den hierarkiska typen av statligt styrning. Government omfattar en 

typ av styrning som kännetecknas av en hög formell kontroll och våldsmonopol, likaså av 

suveränitet i beslutsfattande och genomföring (Björk & Bostedt & Joansson 2003:110). I den 

svenska enhetsstaten står parlamentet (en samling av folkets företrädare) som det överordnade 

politiska organet och som är ansvarig för den beslutsfattande processen. Beslutsunderlag samt 

utföring läggs på förvaltningen och regeringen. Systemet är uppbyggd enligt samma princip på 

regional och lokal nivå, men med underordnad ställning gentemot den nationella nivån 

(Lundquist 1992:15 ). Hierarkisk styrning, byråkrati, representativ demokrati och formell 

kontroll knyts ihop i government begreppet (Hedlund & Montin, 2009:26–27).  

Centrala aspekter: central makt, hierarki, auktoritet, detaljstyrning, hög grad av kontroll, 

tydlig ansvarsfördelning, representativ demokrati, påtvingad deltagande (Sundström & Pierre 

2009:20). 

 

2.2 Governance  

 

Begreppets centrala kännetecken är nätverksrelationer mellan ömsesidigt beroende aktörer, 

som har en autonom ställning gentemot staten (Sorensen & Torfing, 2007:9). Det kan existera 

nätverk av olika slag, som exempelvis projektorienterade nätverk, privat-offentliga partnerskap, 

ekonomiska nätverk, självreglerande civila nätverk och transnationella nätverk (Dryzek & 

Dunleavy, 2009:142–45). Nätverk kan dessutom existera formellt och informellt med otydliga 

gränser som sätts av involverade medlemmar (Dryzek & Dunleavy, 2009:142). Governance i 

kontrast till government handlar om pluralitet av aktörer som kan styra samhället med minimal 

statlig intervention (Björk & Bostedt & Joansson, 2003:123–124). Aktörer som intressegrupper, 

offentliga verksamheter, privata företag, forskare med flera. Därför kan begreppet användas för 
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att betona produkter av kollektivt beslutsfattande som inte lägre kontrolleras av centraliserad 

auktoritet, menar Dryzek & Dunleavy (2009:140). Governance hänger samman med en 

deliberativ syn på demokrati, vilket förutsätter möjligheten för medborgare att utöva direkt 

inflytande och självständigt delta i politiska frågor, utan intresseföreträdare (Pierre & Peters 

2000).  

Centrala aspekter: Nätverk, förtroende, ömsesidighet, vag\otydlig reglering och 

ansvarsfördelning, deliberativ demokrati, frivillig deltagande (Sundström & Pierre 2009:20). 

 

 

 

 

 

 

     

    

 

 

 

 

 

2.3 Governance inom svensk lokal politik 

 
I den svenska lokala politiken kommer governance till uttryck i ljuset av ökat kontraktstyrning, 

vilket framför allt omfattar samarbeten mellan kommuner och privata tjänsteleverantörer. Det 

kan exempelvis gälla vård, omsorg, utbildning, bygg m.m. Tidigare frivilliga organisationen 

eller föreningar behöver nu ingå i formellt reglerade kontrakt, för att det ska vara möjligt att 

mäta prestationen (Johansson 2005). Kommunala enheter levererar enbart beställd service på 

uppdrag av nämnder, vilket minimerar risken för produktion av tjänster som inte behövs. Det 

beror på att fler tjänster kan erbjudas av privata leverantörer. Samarbetet mellan kommuner har 

också ökat i omfattning, i form av projekt, avtal, bolag och lösliga nätverk (Hedlund & Montin, 

2009:25). Partnerskap mellan privata och offentliga aktörer har blivit vanliga och mer 

förekommande, vilket innebär flera samarbeten, tydligt kontroll och ansvarsutkrävande. Sådana 

Riksdag Regering 

Departementet Ämbetsverk  

Centrala myndigheter 

Regionala organ 

Lokala organ 

Styrelse 

Nämnder 

Administr

ation 

Verksamh

eter 

Civilsamhället 

 

Näringslivet 

med mera 

 

 

 

Governance nätverk 

(samlingspunkt) 
Fullmäktige 

Figur 1 Visar relationen mellan government och governance nätverk i Sverige. Det är en modifierad version av tabellen som 
presenteras av Lundquist (1992:15). 
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partnerskap kan ha en direkt relation till EU:s strukturfonder, som kan erbjuda finansiellt stöd 

i frågor som berör miljö, näriglivets utveckling och olika mindre samhällsprojekt, som anses 

vara inkluderande (Caplan & Scott 2008:27). Det förekommer också partnerskap i form av 

gemensamma resursmobiliseringar mellan privata och offentliga aktörer som sedan leder till 

investeringar i exempelvis ombyggnadsprojekt. Likaså har statliga och kommunala 

myndigheter och organisationer satsat mer på att involvera civilsamhällets organisationer och 

enskilda medborgare i politiska processer för att komplettera inom välfärdspolitiska områden 

(Hedlund & Montin 2009:26).   

 

2.4 Effektivitet 

 
Effektivitet kan kopplas till idéer om New Public Management teori, det vill säga ett nytt sätt 

att driva verksamheter som orienteras kring flexibilitet, individuellt ansvar och resultat. Det 

finns till och med teorier om att NPM är en del av governance (Björk & Bostedt & Joansson, 

2003:114–117). Governance nätverk framstår som ett relevant instrument för att angripa 

komplexa frågor och problem, vilket bidrar till effektivare samhällsstyrning. Aktörer som 

involveras i ett samarbete brukar vanligtvis ha djupare kunskap och kännedom inom respektive 

områden som berörs av samarbetet. Det underlättar identifiering av problemen, planering samt 

implementering av åtgärder (Sorensen& Torfing, 2007:12). Governance nätverk tenderar att 

främja konsensus mellan deltagare, eftersom det finns möjlighet att diskutera eller förhandla 

fram en uppsättning allmänt accepterade regler och normer. Aktörer som deltar i samarbete kan 

ta på sig äganderätt och ansvar för fattade beslut, vilket kan stimulera noggrannhet och således 

minimera risker under implementeringsprocessen (Sorensen& Torfing, 2007:12). Däremot kan 

maximal effektivitet uppnås enbart inom välfungerande nätverk, som inte uppvisar brister av 

olika slag, när det exempelvis gäller kommunikation, låg samarbetsvilja m.m. som Hertting 

(2003) visade i sin studie.  
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2.5 Legitimitet  

 

 

2.5.1 Beslutsfattande & Deltagande & Representativitet 

 

Egentligen handlar legitimitet om samtycke och insyn i politiska processer. En välfungerande 

representativ demokrati förutsätter god representation och medborgardeltagande i den 

beslutsfattande processen som kärnan för legitim politik (Dahl 2000). Politiker bör ha en stark 

relation till sina väljare, en relation som inte präglas av distansering och medborgare bör ha 

möjligheten att frivilligt delta i politiska frågor och framföra sina åsikter eller visa samtycke 

(Young 2000:121–126). Om medborgare saknar insyn eller om vissa politiska processer inte är 

tillräckligt offentliga, bör politiker som folkets företrädare vara mer involverade eller utöva 

aktiv metastyrning i syfte att upprätthålla legitimiteten (Sorensen 2003; Fell A, 2008). 

 

Governance ökar dock möjligheten för medborgardeltagande i politiska processer, vilket antas 

vara till godo för politisk legitimitet. Om flera aktörer får tillträde genom andra kanaler, förutom 

valdeltagande, kan det leda till högre tolerans och acceptans för politiken och slutprodukten. 

Nätverksstyrning möjliggör, till skillnad från government, en öppen politisk arena där aktörer 

från olika sektorer i samhället kan samverka. Privata och offentliga, vinstdrivande och icke 

vinstdrivande aktörer kan involveras i ömsesidiga samarbeten och bidra med olika resurser i 

syfte att åstadkomma bättre politiska resultat (Sorensen & Torfing 2005a:198). Det 

medborgerliga deltagandet anses vara en direkt länk till stärkande av beslutsfattande 

legitimiteten (Hertting, 2003:15). Dessutom kan governance spela som ett bidrag till 

utvecklingen av nya demokratiska institutioner (Sorensen & Torfing 2005b:200). Involverade 

aktörer står för styrning och reglering av samarbetet, vilket kan ske genom exempelvis normer 

och avtal (Pierre & Sundström 2009:229).  

Däremot finns det risker att inflytandet på den politiska processen kan variera mellan 

involverade aktörer. Vilket således skapar problem, relaterade till graden av påverkan somliga 

deltagare kan ha på utfallet. Därmed kan det begränsa möjligheter och friheter för andra 

deltagare att framhäva sitt intresse eller opinioner i olika frågor. Men det anses vara mindre 

problematiskt till skillnad från statens inflytande på individuell frihet, eftersom det är enklare 

att komma undan nätverkens sfär av inflytande, menar Dryzek (2007:263).  
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2.5.2 Ansvarsutkrävande  

 

Det handlar om möjligheten att kontrollera makten som delegerats till folkvalda politiker genom 

fria och allmänna val i syfte att motarbeta eller förhindra maktmissbruk, men också för att kunna 

se samband mellan politik och utfall. Det är ett instrument som, i ett demokratiskt samhälle, ger 

folket möjligheten att reglera sina representanter och politiken som förs. Ansvarsutkrävande 

finns med i den svenska författningen sedan den äldre versionen av regeringsformen som 

grundades på maktfördelningsprincipen (Rothstein, 2010:179–182). Offentlighet och 

information är viktiga förutsättningar för ansvarsutkrävande, eftersom tillgång till information 

låter medborgarna bilda uppfattningar och ta ställningar.  

Rothstein (2010:173) presenterar två doktriner av Friedrich för granskning av den politiska 

förvaltningen kopplade till government systemet. Den första handlar om intern kontroll av 

tjänstemän, som inte är folkvalda aktörer, genom fastställande av deras professionalitet och 

etiska förhållningssätt. Den andra doktrinen handlar om extern granskning från medborgarnas 

sida som en nödvändighet.  

Eftersom nätverk kan involvera flera aktörer och dessutom existera både formellt och 

informellt, kan ansvarsutkrävande processen försvaras eller också bli helt omöjlig att 

genomföra. Det ställer krav på en tydlig och formell ansvarsfördelning inom nätverk, i syfte att 

fastställa hur besluten fattas och vem ligger bakom det. Gränsen mellan offentlig och privat, 

likaså formellt och informellt, blir suddigare, vilket försvagar den demokratiska ansvarskedjan 

och underminerar möjligheten för medborgare att kontrollera dagordningen (Andersson, 

2009:50).  

Det finns två problem kopplade till ansvarsutkrävande, enligt Rothstein (2010:170–171). Det 

ena problemet handlar om komplexiteten som präglar det moderna samhället och den andra 

problematiken gäller möjligheten att skilja på vem ska ställas till ansvar, eftersom 

policyskapande och implementering kan involvera flera aktörer. 

 

2.6 Antaganden om governance-demokrati relationen 
 

Det är svårt att ge ett konkret svar på om governance utvecklingen är ett bra inslag i samhället 

eller om det är något negativt. Det handlar mycket om perspektiv och forskning kring olika 

områden som berörs av förändringar, som i sin tur leder till att två styrningssystem kolliderar 
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med varandra. Däremot när det gäller demokratiska institutioner, medför sådana förändringar 

nya utmaningar: 

” This challenges the traditional image of liberal democracy in several ways.” – Sorensen, Eva (2002:693) 

Teorier kopplade till governance-demokrati relationen summeras väl av Klijn & Skelcher 

(2007), som presenterar fyra teoretiska antaganden om relationen mellan governance nätverk 

och den representativa demokratins institutioner. Varje antagande inrymmer centrala 

demokratiska aspekter och problem, kopplade till governance, som förklarar förhållanden. 

Relationer redogörs för i enlighet med syn på demokrati, politikernas roll, syn på 

ansvarsutkrävande och syn på beslutsfattande. Beskrivningar av relationen mellan governance 

och demokrati är följande: 

 

2.6.1 Oförenlig 

 

Governance nätverk utmanar legitimitet och beslutregler av den representativa demokratin. Den 

representativa demokratin borde vara det primära tillvägagångssättet för samhälleliga 

beslutsfattanden. Politikernas roll som folkvalda är avgörande och auktoriteten given till dem 

borde inte undermineras av alternativa demokratiska procedurer. Offentlighetsprincipen som 

grund för ansvarsutkrävande, berör inte alla aktörer. Beslutsfattande kan ske i slutna nätverk 

som underminerar möjlighet för metastyrning eller ansvarsutkrävande, vilket strider med 

grundläggande demokratiska värden för representativitet.  

 

2.6.2 Komplementär  

 

Representativ demokrati är primär för beslutsfattanden som berör grundläggande demokratiska 

värden, men samtidigt kan andra typer av beslutsfattande samexistera med deliberativ och 

deltagande demokrati som introduceras av governance nätverk. Governance nätverk förser 

demokratiska institutioner med nya länkar och kanaler till samhället. Politiker kan använda sig 

av nätverk för att underlätta och involvera flera aktörer i politiska processer, samtidigt kan 

politikernas auktoritet spela stor roll vid intressekonflikter. Ansvaret kommer att fördelas 

mellan flera aktörer och nya former av ansvarsutkrävande kommer att läggas till. Governance 

nätverk hjälper att ta itu med den växande komplexiteten i beslutsfattande processer, genom 

inblandning av fler aktörer. Politiker ska lägga mer fokus på väsentliga frågor och delegera 

mindre betydelsefulla beslut till nätverken.  
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2.6.3 Ett nytt system 

 

Antagandet ställer governance i ljuset av en övergång till ett nytt styrningssystem som ersätter 

den, idag irrelevanta, systemet som är förankrad i representativ demokrati. Governance är 

effektivare och flexiblare än det gamla systemet och kommer att växa tills det blir det primära 

tillvägagångssättet för samhällelig beslutsfattande. Governance nätverk är ett bättre alternativ 

för att reflektera den mångfalden värderingar och intressen som finns i det moderna samhället. 

Politiker är inte kapabla till att hantera den växande komplexiteten och bör inta roller som 

domare på den politiska arenan. Ansvarsutkrävandet bör stärkas genom ökad transparens av 

politiska processer och multipla nya institutioner. Institutioner skapade under tiden av den 

representativa demokratin är inte längre relevanta och därför behöver bytas ut.  

 

2.6.4 Ett politiskt verktyg 

 

Governance nätverk kan bidra med ökad auktoritet gentemot samhällskomplexitet och även hög 

effektivitet, vilket kan dock försvåra offentlig granskning och ansvarsutkrävande. Politiker 

hanterar politisk komplexitet genom nätverk och lägger mer fokus på resultat och förhåller sig 

empatiskt gentemot andra aktörer. Ansvarsutkrävande tillförsäkras genom politiker och andra 

former av ansvar som exempelvis prestationsmättning i syfte att kontrollera andra aktörer. 

Beslutsfattanden sker vid sidan av den hierarkiska styrkedjan på grund av komplexitet.  

 

Fyra teoretiska antaganden som presenterades kommer att användas för att på ett ungefär 

fastställa hur svensk lokal politik fungerar och hur den lokala demokratin påverkas av 

governance nätverk. Antaganden är både förespråkande och kritiska gentemot governance, 

vilket kan erbjuda flera ställningstagande och perspektiv på ämnet.   
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3 METOD 

 

I detta avsnitt presenteras studiens metodval för insamling samt analys av materialet, men också 

hur vi tänker gå tillväga för att uppfylla uppsatsens syfte.  

 

3.1 Tillvägagångssätt 

 

Studien har ett deskriptivt syfte, vilket handlar om att kartlägga och beskriva egenskaper hos 

ett forskningsobjekt eller fenomen (Esaiasson 2012:36–37). Uppsatsen har en kvalitativ grund, 

vilket beror på att den primära metoden för insamling av material är samtalsintervju. Enligt 

Esaiasson (2012:37), behöver en beskrivande studie utgå ifrån en eller flera teorier, i syfte att 

få ett hållbart svar. För att beskriva hur lokal demokrati kan påverkas av governance, ska ett 

analysverktyg appliceras. Verktyget tillämpas för att kartlägga och mäta existerande 

problematik kopplad till demokratiska mekanismer, som behandlas i ramen för teori samt 

tidigare forskning. Vi vill kasta ett nät och fånga in så mycket information det går för att kunna 

beskriva lokal politik i Västerås. Valet av Västerås kommun grundas på bekvämlighet i 

samband med tillfällig bosättning i området under studietiden. Samtalsintervjuer med 

heltidspolitiker, genomförs och analyseras i syfte att beskriva hur problematiken gestaltar sig i 

praktiken. Teoretiska antaganden, kopplade till governance-demokrati relationen, som 

presenteras av Klijn & Skelcher (2007) utgör grunden för studien och kan hjälpa oss diskutera 

kopplingen mellan teori och verklighet. 

 

3.2 Urval 

 

Intervjupersoner behöver ha en omfattande kännedom av politiska processer och demokratiska 

institutioner. Därför log fokus på politiker i kommunalrådet. Ett strategiskt urval av 

respondenter genomfördes. Folkvalda i kommunalrådet har erfarenhet och insyn i 

beslutsfattande processer och den demokratiska organisationen i kommunen. Sådana 

förväntningar är oftast vad som leder till att man gör ett strategiskt urval (Esaiasson 2012:260). 

Andra krav som ställdes på urvalet av intervjupersoner är: parti tillhörighet, eftersom vi ville 

vara medvetna om eventuella skillnader, som kan finnas mellan partiernas syn på politik. Det 

har gett oss möjligheten att jämföra partirepresentanternas syn på governance. Dessutom såg vi 

till att välja partier som tillhör både majoriteten och oppositionen för att ytterligare kunna fånga 
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upp möjliga skillnader. Representanter valdes från partier som hade flest mandat i Västerås 

kommun. Likaså var det viktigt att få med deltagare med lång arbetslivserfarenhet kopplad till 

politik, för att försäkra sig om intervjupersonernas kunskaper om politiska processer. Vi ansåg 

inte att ålder spelade en viktig roll för vår studie, så länge kraven på erfarenhet uppfylldes. 

Däremot försökte vi att ha en balanserad urvalsgrupp när det gäller kön. Respondenter 

kontaktades via e-mail, där vi presenterade oss själva och uppsatsens ämne. Urvalspersoner 

meddelades också om grundläggande etiska principer som gäller vid samhällsvetenskaplig 

forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Det är framförallt: frivilligt deltagande, studiens syfte och 

hur materialet kommer att användas, intervjupersonens rätt att bestämma hur, när och var 

intervjun ska ta plats, friheten att avbryta intervjun. Rätten att förbli anonym omfattar dock inte 

offentliga personer. 

 

3.3 Analysschema 

 

Med hjälp av teoretiskt underlag och tidigare forskning har ett analysschema konsturerats i syfte 

att vägleda analysen av empirin. Schema skapades genom kartläggning av centrala problem 

som brukar orsaka spänningar i relationen mellan governance och government.  

 

Tabell 1 Analysschema 

 
TEOR I  

 
Gov ernment  -  G ov erna nc e  

 
SLUT SA TS  

 
EFF EKT IV ITE T?  
LEGITIMITET ?  

 
Socia l demokrat er  

 
Moderater  

 
Mi l jöpartiet  

 
Folk partiet  

 
Vänst erparti et  

 

 
Nätv erk  &  
Samar bete  

      

 

 
Besl utsfa tta nde  

      

 
Del taga nde &  

Repres entativ i t et  

      

 
 

 
 

Ansvars ut krävande  

      

 

Syfte med schemat var att förenkla analys och tolkning av materialet, samt underlätta 

jämförelsen mellan teori och verklighet. Esaiasson (2012:137–138) nämner ett antal krav som 

brukar ställas på användning av ett analysschema. Första kravet är att inkluderade komponenter 
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kan operationaliseras. Det andra kravet är att grunden och syftet med indelningen behöver 

finnas med. För det tredje måste tydliga skillnader finnas mellan variabelvärdena eller i vårt fall 

antaganden. Enligt oss, har de vägledande kraven för konstruktion av ett analysschema 

uppfyllts.  

 

3.4 Materialinsamling och analys 

  

Materialet samlades in genom samtalsintervjuer. Varför samtalsintervjuer? Först och främst för 

att vi är intresserade av intervjupersonernas uppfattningar och syn på politiska processer. 

Samtalsintervjuer ger goda möjligheter för kartläggning av olika uppfattningar och även 

registrering av oväntade svar som författaren inte räknade med från början. Dessutom, finns en 

möjlighet att upprätthålla ett dynamiskt samtal med större utrymme för samspel mellan 

intervjupersonen och forskaren. Öppna frågor användes, vilket gav friheten att formulera om 

dem, under samtalets gång. Det har gett oss en djupare diskussion kring ämnet och synliggjorde 

fler aspekter (Esaiasson 2012:251). Alla intervjuer genomfördes i god tid inom en månads 

period. Intervjuernas längd varierade mellan fyrtio och sextio minuter. Respondenter 

behandlades likvärdigt, oavsett deras partitillhörighet och den politiska linjen. Intervjuer 

transkriberades ordagrant. Materialet analyserades och tolkades med hjälp av analysschemat. 

Tolkningar av alla respondenter kategoriserades under respektive teman. Alla tolkningar slogs 

ihop i syfte att skapa en helhetsbild av hur demokratin påverkas och vilka aktörer är inblandade 

i processen. Analysmetoden som användes påminner om väsensmetoden, som låter författaren 

fånga upp det centrala inom intervjuer (Esaiasson 2012:274) och i vårt fall, syn och 

uppfattningar om governance påverkan på ett antal demokratiska mekanismer.  

 

3.5 Reliabilitet och validitet 

 

Graden av validitet beror på hur väl syftet med uppsatsen uppfylls, sen kan validitet delas in i 

olika typer som exempelvis intern och extern. Reliabiliteten omfattar studiens pålitlighet och 

stabilitet, vilket egentligen beror på begrepp som används och systematiken i genomföringen. 

Det ska vara möjligt att upprepa studien (Bryman, 2011:653,656). Det sätter krav på relevansen 

av uppsatsens teorier och begrepp samt en systematiserad tillvägagångssätt och uppfylld syfte. 

Validitet och reliabilitet kommer att diskuteras utförligare i diskussionsdelen.  
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4 ANALYS 
 

I detta avsnitt kommer en beskrivande analys av insamlat material att genomföras. 

Intervjuguide är tillgänglig som bilaga och datum & information för respektive intervju kan 

hittas i uppsatsens referenser. 

Kort om respondenter  

Totalt fem personer har deltagit i vår studie. Tre män och två kvinnor. Respondenternas ålder 

hamnar på sträckan mellan trettio och sextio år. Respondenternas arbetslivserfarenhet kopplad 

till arbete som heltidspolitiker ligger mellan fyra till tjugo år. Beteckningen respondent eller R 

används istället för deltagarnas fullständiga namn, för att förenkla referenser i löpande text.    

Deltagare är medlemmar i kommunalrådet i Västerås Stad och tillhör följande partier: 

Majoritet: Socialdemokraten (Respondent 1), miljöpartisten (Respondent 3), vänsterpartisten 

(Respondent 5) 

Opposition: Moderaten (Respondent 2), folkpartisten (Respondent 4).  

 

 

4.1 Nätverk och Samarbete 
 

 

Respondent 1  

Om kommuner inte är tillräckligt bra på att leverera en viss typ av tjänster, kan kommunen 

bestämma att konkurrensutsätta verksamheten eller göra offentliga upphandlingar mellan 

kommunen och privata verksamheter. Samarbete mellan offentliga och privata aktörer har växt 

i omfattning. 

” … idag har vi mer näringslivskontakter, men också försöker vi samarbeta med föreningar och ideella 

organisationer för att komma överens i vissa frågor… ” – R1 

Upphandlingar ses som ett verktyg för att uppnå mål och öka effektiviteten. Till exempel, inom 

äldreomsorg har upphandlingar, med privata aktörer, bidragit till effektivare verksamhet och 

lägre kostnader, menar socialdemokraten. 

Det kommer många opinioner och yttringar av olika karaktär och då gäller det att överväga 

allting. Det finns olika intressen som man delar med andra aktörer.  
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” … vanliga företagare kan välja vilken parti som helst” – R1 

För mindre och medelstora företag brukar inte den ideologiska biten spela en stor roll, utan det 

handlar om hur företagets effektivitet kan gynnas. 

 

Respondent 2  

Samarbeten ser olika ut beroende på vilka politiska områden det berör.  

”… äldreomsorgen, där har vi stort inflyttande och kommuner bestämmer själva… om man vill upphandla med 

privata aktörer, det bestämmer kommuner och ansvariga nämnder. de formella möjligheterna för kommunerna är 

begränsade när det gäller förhandlingar om etablering… jag tycker att det är synd, ibland vill man kunna påverka 

vart företagen ska kunna etablera sig. Hade vi haft möjligheten att föra dialog med exempelvis skolor, så skulle vi 

kunna rekommendera bra platser eller områden där den behövs. Ja… de har en oberoende ställning, däremot det 

är vi som beslutar om hur mycket resurser de ska få. ” – R2 

Det illuminerar kollisionen mellan government och governance, när det kommer till 

förhandlingar mellan företag och kommunen. Government systemet begränsar möjligheten att 

föra en dialog med aktörer som vill etablera sig i kommunen. Hur kan det gå till i sådana fall? 

Informella relationer kanske, som byggs vid sidan om government och möjliggör 

kommunikation och kan leda till kompromisser. Visst kan det se ut som att privata företag är 

oberoende, men som R2 säger, verkar det som att kommunen har en viss grad av inflytande. 

Det kan betyda att inflytandet delas mellan kommunen och företagen. Det kan vara så att 

kommunen väljer eller rekommenderar en plats till företaget och i utbyte får företaget 

ekonomiskt stöd, ömsesidighet helt enkelt. Det stämmer överens med vad Sorensen & Torfing 

(2007:3) menade angående samarbetsbehov som finns mellan offentliga och privata aktörer.    

Kommunen kan göra mycket på egen hand, men det finns behov av samarbete med andra 

aktörer, exempelvis näringslivet, menar moderaten. Kommunen har ansvar och uppgifter att 

leverera service till medborgare på olika sätt, men likaså finns det uppgifter som omfattar 

kommunens utveckling. Bland annat infrastruktur, boenden, tillväxt, fler arbetsplatser osv. för 

att folket ska må bättre. 

”… däremot, vi kan samarbeta med andra och vara med och påverka utvecklingen det är klart att det blir många 

nätverk, det blir väldigt mycket. … ja det är en förutsättning… för att det finns ingen möjlighet annars, en 

effektivstyrning bygger på samarbete och nätverk.” – R2 
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Frågan är då, hur pass reglerad\oreglerat samarbete det handlar om? Government står för en 

strikt kontroll och detaljstyrning, medan governance kan handla om både formella och 

informella relationer mellan olika parter. Det kan finnas olika typer av nätverk på lokal nivå.  

Respondent 3  

Det finns stora inslag av nätverksstyrning i de formella processerna, men likaså kan det finnas 

informella hierarkiska strukturer vid sidan av det formella. 

Helt klart mycket mer nätverksstyrning i den formella processen, men det kan finnas informella hierarkiska 

strukturer också” – R3 

Det kan bero på partiernas kontaktnät, eftersom partier lyssnar på olika aktörer.  

”Moderaterna har ofta mycket kontakter med näringslivet framför allt större företag och kanske får väldigt mycket 

input därifrån. Men vi i möljapartiet håller kontakt med ideella organisationer, naturföreningar, små företagare, 

små ekologiska bönder, den typen … och lyssnar mycket och tar till oss vad de säger och vad de har…” – R3 

Det är ett bra exempel på hur governance tränger igenom i government systemet. Nätverken 

blir en del av styrningen och alla partier kan ha egna kontaktnät. Om det kan finnas informella 

hierarkiska strukturer, kan det då innebära att någon form av informell government existerar?  

 

Respondent 4  

Nätverksstyrning har funnits inom lokal politik länge, men det kallades annorlunda. Hedlund 

& Montin (2009:23) har också diskuterat governance på lokal nivå och menade att det inte var 

någonting nytt i det svenska samhället. Grupperna kontaktade politiker och påverkade politiska 

processer.  

” … utan det hette intressegrupper, som kommunicerade med sina kontakter vid makten och påverkade, och nu 

försöker vi skaffa nätverk i syfte att få mer kunskap och kunskap är aldrig fel… ” – R4 

Det påminner egentligen mycket mer om någon form av korporatism mellan bolag och 

kommunen. Det kan knytas ihop med vad R3 har sagt angående informella hierarkiska 

strukturer, vilket kan betyda att det har funnits\finns starka relationer mellan Västerås kommun 

och stora företag som till exempel ABB, någon form av ömsesidigt samarbete på en informell 

nivå.  

Idag handlar nätverk om att skaffa information och få bredare kunskap, menar R4. Men är det 

verkligen så? Det kan inte vi hålla med om, för att det vi har sett hittills tyder på att nätverk kan 

ha olika syften. Nätverk är ett positiv inslag och är ett komplement till demokrati, inte 
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ersättning, säger R4. Det kan bero på att governance inte kan riktigt få grepp om government, 

istället utvecklas det bredvid det traditionella systemet och kolliderar med det, lite här och där, 

anser vi.  Politiker som folkets företrädare behöver ständigt tänka på vad som förväntas av dem, 

det är däremot inte bra att befinna sig inom samma nätverk hela tiden, menar R4.  

”Kunskap är aldrig fel och det gäller ha så bred kunskap som möjligt, det är farligt för demokrati om man har ingår 

i permanenta nätverk hela tiden. ” – R4 

Det kan tolkas som att ju längre nätverk existerar desto starkare blir dem och därmed inflytandet 

på politiska processer. Nätverk som kan ha bildats för många år sedan kanske blev så pass starka 

att dem idag utgör informella hierarkiska strukturer med stora möjligheter att påverka 

utvecklingen i kommunen. Det kan därför vara bra med icke permanenta, snabba nätverk som 

upplöses när allting är klart.  

 

Respondent 5 

”… kommunen alltid köpt tjänster av företag i staden, det har vi alltid gjort. Idag måste vi upphandla och stora 

bolagen har en tendens att vinna… de lokala, mindre företag, de har inte en chans och det där, tycker jag, är ett 

dilemma.” – R5 

Det har alltid funnits nätverk, starka tjänstemän och lobbygrupper, menar R5. Men det kan 

gestalta sig annorlunda idag. Däremot är politiker trygga och medvetna om att de är 

medborgarnas företrädare blir allting hanterbart. Idag finns det fler aktörer och samarbeten med 

exempelvis näringslivet och alla försöker hjälpa varandra. Det förekommer en hel del samarbete 

med föreningar och näringslivet. Lagar om offentliga upphandlingar tvingar dock kommuner 

att agera på ett visst sätt, menar vänsterpartisten. Man kan tycka att det är just i sådana 

ageranden det skulle behövas fler involverade medborgare som kan ifrågasätta vid behov.  

Egentligen kan det leda till att kommunen väljer företag som är mest effektiva och gynnsamma, 

som exempelvis stora multinationella kedjeföretag och automatiskt utesluta mindre företag eller 

tjänsteleverantörer som i sin tur kan upphöra att existera. Frågan blir då om konkurrensen idag 

är lika rättvis som det förespråkades när marknadsliberalismen slog igenom? 

Bolag och företag som kunde påverka politiken har alltid funnits, menar R5. Västerås har varit 

beroende av industrier. IKEA är ett exempel på förhandlingar mellan kommunen och företaget.  

”… de köpte tomter och de ville bestämma själva hur de ville bygga och vilka grannarna skulle vara… och det var 

någon politiker som sa, vi ska lägga oss i, och då svara de på möte, väldigt fint, lägg dig inte annars flyttar vi 

härifrån… vi kunde ha sagt nej… men vi behövde fler arbetsplatser bättre tillväxt…” – R5 
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Politiker har inte alltid möjligheten att lägga sig i. Det kan dessutom finnas risk att kommunen 

blir beroende av stora bolag som t.ex. IKEA. Eftersom det kan ge arbetsplatser och högre 

ekonomisk tillväxt i kommunen, vilket kan också vara anledningen till varför politiker låter bli 

att involvera sig. IKEA är ett företag som kan anses spela för governance laget, en aktör som 

verkligen befinner sig i en oberoende ställning gentemot kommuner, till och med länder. 

Eftersom det är en så pass stor företag, kan den erbjuda väldigt mycket till en kommun. En stor 

samlingspunkt både för konsumenter och andra företag som kan placera sig runt omkring och 

livnära sig på IKEA:s kunder. Hundratals arbetsplatser och ekonomisk tillväxt. Det är ett 

exempel på en aktör som kan ställa kommunen i beroende ställning, medan mindre företag 

förlorar sjunker i värdet. Är det värt det?  

 

4.2 Beslutsfattande 

 
 

Respondent 1  

Den beslutsfattande processen förändrats, vilket bekräftas bland annat av nämndorganisation. 

Kommunfullmäktiga väljer att delegera beslutsansvaret till nämnder inom sina respektive 

politiska områden. Möjligheten att dra tillbaka vissa ärenden finns, men det går dock inte att 

överpröva beslut som fattas i nämnder. Nämndorganisation är ett bra inslag i kommunal politik. 

Ärendehantering och beslutsfattande har blivit mer komplexa som processer, vilket beror på att 

antalet ärenden och politiska frågor som kommer in i kommunen har ökat drastiskt. Det 

resulterar i högre komplexitet inom den politiska sfären, menar R1.  

”I och med att det är fruktansvärt många ärenden som inkommer, skulle vi i kommunfullmäktige aldrig kunna fatta 

beslut i allt” – R1 

Det illustrerar government systemet och anpassningen som har, kanske indirekt, påtvingats av 

governance. Det är i nämnder den största andelen av beslut fattas och det är också nämner som 

står för samarbete med privata intressen. Nämnder framstår då som någon typ av frontlinjer, 

eller snarare gränser som delar governance och government. Den politiska sfären har blivit mer 

komplex, precis som Johansson & Rydstedt (2010) menade. Samarbeten mellan nämnder och 

privata intressen kan inte kontrolleras politiskt, utan det handlar mer om juridisk form av 

kontroll, genom t.ex. olika typer av avtal parter emellan. Det har Mörth (2009:238–239) belyst 

som ett problem, ur ett kontrollperspektiv. En hel del konflikter och tvister mellan aktörer kan 

bli juridiska och inte politiska, vilket kan försvåra ansvarsutkrävandet från medborgarnas sida. 
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Kommunstyrelsen har en begränsad tillsynsplikt över nämnder, i syfte att hålla nämnder inom 

sitt ansvarsområde. Däremot om nämnder fattar beslut inom ramar för sin delegation, saknar 

styrelsen möjligheten att säga till om beslutet ett fattat beslut var bra eller dålig, menar R1. 

Utifrån kan en direkt koppling till Figur 1 göras, eftersom nämnder framstår då som en 

kopplingspunkt eller bro mellan governance och government. 

Det är dock inte det enda förändringen, enligt R1. 

”… i stor utsträckning passar man på att träffa olika typer av intressen och medborgare, och det är så här politiken 

formas, i ett samspel med andra. ” – R1 

Politiken handlar alltså om kollektiv beslutsfattande, vilket kan återkopplas till vad R3 sa om 

ökad grad av nätverksstyrning i det formella. Dryzek & Dunleavy (2009:140) betonade 

kollektivt beslutsfattande som ett primärt kännetecken för governance. Det har väl alltid varit 

så att politiker träffade sina väljare och lyssnade på olika intressen, vilket enligt R4 inte var 

nytt. Därför kan det kanske handla om partiernas ideologiska grunder, som bidrar till olika syn 

på utvecklingen och sätter olika gränser för acceptans och handlingar. Partier kanske har lika 

mycket förståelse, men ideologiska grunder kan spela roll.  

Styrningen i Västerås Stad har också förändrats, från en tidigare hierarkisk organisation till en 

mer platt organisationsform, vilket blir mer inkluderande för olika samhällsintressen. Politiker 

lyssnar på olika åsikter, väger samman allting och därmed drar slutsatser, menar R1. Kan det 

stämma? Man kan aldrig vara säker, då det finns, som tidigare nämndes, ett stort antal intressen. 

Dessutom finns det andra aktörer som kan påverka politiken på ett eller annat sätt. 

”Man brukar säga att 60 % av alla beslut som fattas påverkas av EU …” – R1 

EU har fått en större betydelse i svensk lokal politik, eftersom cirka två tredjedelar av alla beslut 

som fattas i kommunen påverkas av EU, gränsen mellan nationell och EU lagstiftning blivit 

otydligt.  

 

Respondent 2 

Kommunstyrelsen och nämnder står för alla beslutsfattanden, vilket bekräftar det 

socialdemokraten har sagt.  

” … just nämnderna och kommunstyrelse som fattar alla beslut. … formellt fattas besluten kollektivt … om 

politiker anser att det finns ett behov och politiker vill göra någonting kan man ta initiativet och lägga motion i 
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fullmäktiga men det kan också komma från tjänstemän, som gör grundarbete, sedan går frågan till beslut så 

småningom. EU har också stor inflytande, det finns ett regelverk som är gemensam för hela Europa. ” – R2 

Likaså bekräftas EU:s inflytande över den lokala politiken, genom direktiv. Egentligen verkar 

det som att dagens partier är pragmatiska ideologer, eftersom å ena sidan har man en ideologi 

att utgå ifrån i sin politiska linje och å andra sidan finns den praktiska delen av politiken, som 

gör kopplingen till ideologi ganska lös.  

 

Respondent 3  

Det är bra med en öppen demokratisk ordning som är öppen för påverkan, men det kan alltid 

hända att det inte blir som tänkt. Demokrati tar sin tid och som det ser ut inifrån fungerar 

systemet väl, utan att några enskilda personer får för stort inflytande.  

”Jag tycker ändå vi har, inifrån, en väl fungerande demokrati, i det där systemet finns absolut ingen enskild person 

som kan bestämma, allting kräver inkludering samarbete och förankring i partiet … den politiska organisationen 

är väldigt nätverksbaserad. ” 

Ett ärendens gång till fullmäktige kan vara en lång process. Först är det tjänstemän som utreder 

och samlar in information, därmed skrivs ner ett förslag som sedan går till beredning, 

majoriteten av kommunalrådet. Förslaget diskuteras, om det är för komplicerat blir politiker 

tvungna att avvakta, menar R3. Vad kan det bero på egentligen? Uppstår det frustratration? Det 

kan vara en konsekvens av government-governance relationen. Det kan vara mindre effektivt, 

men däremot kan avvaktande också stärka den demokratiska organisationen.  

Därefter dras tjänstemän in för att få höra politikernas åsikt och få veta om förslaget behöver 

bearbetas, enligt R3. Vissa förslag skickas till alla nämnder, i syfte att få feedback utifrån deras 

ansvarsområden. Det är en lång process och många brukar vara inblandade. Det ställer krav på 

inkludering och samarbete, vilket gör att organisationen liknar nätverk. EU spelar också en 

större roll i den kommunala politiken, bland annat är det direktiven som gäller.  

”… demokratin ta tid så är det … ” – R3 

Det verkar som att representanten för miljöpartier accepterade den politiska komplexiteten, men 

frågan blir då om en sådan grad av komplexitet är bra eller dåligt? Man ser tydligt att det finns 

inslag av deliberativ demokrati som följer med governance, vilket Young (2000) menar är ett 

bättre from av demokrati, till skillnad från den representativa formen eller aggregativa, som det 

kallas. Effektiviteten får dock lida i det fallet.  
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Respondent 4  

Beslutsfattande är en lång process och det är precis som det ska vara av demokratiska skäl. Det 

handlar om att gå fram och tillbaka, skaffa mer information och det är var nätverken kommer 

in. Informationen värderas och därmed leder till beslutsfattande menar R4. Det är kanske vad 

avvaktande, som nämndes av R3, handlar om. Insamling av ytterligare information, 

diskussioner och överväganden. Egentligen låter det som en bra förutsättning för demokratin, 

governance kanske är ett bra inslag. 

”Men processen som sådan, det sker inte fler beslut bakom ryggen eller på fel ställen, vilket skedde förut. Det är 

bättre nu för att de är mer öppet. ” – R4 

Handslag bakom kulisserna accepteras inte, utan det handlar om att kasta ljus på allt som händer 

inom politiken. Däremot om någon vill ha något konkret så vänder man sig till dem som har 

gemensamma intressen. Hur kan man veta att det egentligen inte sker fler handslag bakom 

ryggen eller på fel ställen, vad det nu kan betyda? Som Nilsson (2005) menade, att vissa 

processer kanske behöver hållas bakom stängda dörrar, för att upprätthålla effektivitet. Det är 

väl också självklart att exempelvis privata intressen eller partier kan hitta varandra beroende på 

hur gynnsamt det kan bli för olika aktörer.   

 

Respondent 5  

Förslag till beslutsfattanden kommer från politiskt håll och tjänstemän. Det kan också komma 

utifrån och hamna på bordet, menar vänsterpartisten. Det låter intressant och stärker dessutom 

andra respondenternas uttalanden om det kollektiva beslutsfattande och samarbete. Till och med 

vänsterpartiet har accepterat dagens politik, vilket än en gång kan påpeka att partier är 

pragmatiska ideologer. Att förslag kan komma utifrån kan också betyda att fler kan få sina 

preferenser tillfredsställda.  

Tjänstemän är fria att lägga fram förslag, sedan följer diskussion och det är upp till politiker att 

bestämma sig. Men inte alla samarbeten leder till politiska beslut, menar R5. Ibland kan det 

vara så att parter kommer överens om någonting genom diskussion, vilket vanligtvis brukar 

räcka. Exempelvis när det gäller små ärenden och frågor.  

”Sådana samarbeten leder inte alltid till politiska beslut, utan man kommer överens, vi gör så här. ” – R5 

Det kan betyda att vissa aktörer inte kan tränga sig in eller så kanske finns det verkligen inget 

behov för en politisk procedur och frågor kan lösas informellt.  
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”EU direktiv berör många saker idag” – R5 

EU spelar en större roll i lokal politik, vilket bekräftar än en gång betydelsen av EU direktiv i 

beslutsfattande på lokal nivå. Dessutom betyder det att relationer mellan EU och svensk lokal 

politik, framför allt nämnder, är lika konkret som relationen mellan staten och kommuner.  

 

4.3 Deltagande och Representativitet 

Respondent 1  

Socialdemokrater finns överallt i staden med egna föreningar, säger R1. Medlemmarna är 

väldigt ofta ute och knackar på dörrar. Syftet med detta är att föra dialog med medborgarna i 

hemmet, vilket är mycket effektivare till skillnad från internet. Det verkar än en gång som en 

bra utveckling för den demokratiska delen, eftersom politiker skapar fler möjligheter för 

medborgardeltagande och i det fallet, deltagande genom dialog.  

Socialdemokraterna har egna dialoger mellan olika samhällsintressen, frivilliga föreningar och 

näringslivsorganisationer som partiet ibland bjuder in för samtal. 

” … vi har mycket egna dialoger mellan olika samhällsintressen, näringslivsorganisationer och frivilliga 

organisationer. ” – R1 

Insyn i den offentliga principen är bra och stora delar av nämnder är öppna för allmänheten. 

När det gäller enskilda frågor som berör medborgare, t.ex. skola eller omsorg, kommer en hel 

del frågor och medborgare visar engagemang, menar R1. 

” … annars är det ingen som kommer och ställer allmänna frågor om den politiska inriktningen, 

medborgaropinioner brukar komma sent i processen… därför är det viktigt att låta intressegrupper komma in tidigt 

i processen… Men det får aldrig vara någon enskild grupp eller företag som får obalanserad stort inflytande för att 

man råkar känna en politiker eller tjänsteman ” – R1 

Det verkar som att politiker strävar att få in fler intressen i processen. Det kan till och med 

betyda att politiker börjar allt mer söka sig till medborgare för att legitimera sin politik. Likaså 

kan en sådan utveckling mot deliberativ demokrati som Young (2000) förespråkade, indirekt 

utesluta stora aktörer från näringslivet och minska risker för att informella hierarkiska strukturer 

bildas. Frågan är dock ganska öppen. Det ser ut som att governance påtvingar, kanske indirekt, 

reformer i government systemet, för att det ska kunna bättre bemöta det moderna samhället.  

Ett system, vars syfte är att förbättra medborgardeltagande, håller på och utvecklas i dagsläget. 

Idag försöker partier som är inblandade i utveckling av medborgardialog att sprida information 
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om det. Det är en förutsättning för medborgarengagemang, vilket kan bidra till att fler förslag 

och åsikter kan komma in till kommunen, menar R1.   

Respondent 2  

Insyn i politiska processer är ganska begränsad för medborgare, likaså medborgarnas 

deltagande. Men det finns alltid någon som är intresserad och vill vara involverad.  

”… det handlar inte om att kommunen eller politiker vill utestänga, utan det är inte så lätt att kommunicera.” … 

om vi tar byggfrågor som exempel, det finns ganska formaliserat gång om man ska planera ett bostadsområde, där 

finns en formaliserat process som förutsätter att berörda ska kunna komma med synpunkter, det är inte lika tydligt 

på alla områden… det beror på frågas karaktär. ” – R2 

Kommunikation sker oftast genom föreningar och intresseorganisationer, men det kan också 

hända att enskilda frågor som berör medborgarna får dem att engagera sig mera, menar R2. Det 

bekräftar egentligen vad socialdemokraten menade med engagemang när det gäller enskilda 

frågor. Det visar dessutom att vissa processer är öppna, vilket ställer krav på medborgarnas vilja 

att engagera sig.  

 

Respondent 3  

Formellt är inflytandet från medborgarna ganska litet, säger R3. 

”Formellt… egentligen ingenting, vi har representativ demokrati, väljare väljer sina representanter. Det vi har 

jobbat med, är att formalisera medborgarinflytandet … ta fram en policy dialog… då är det tänkt att medborgare 

ska komma in beslutprocessen tidigt.” – R3 

Men i praktiken brukar politiker gå ut och lyssna på sina väljare, fråga om opinioner. Politiker 

brukar arbeta ganska mycket med att göra informationen tillgänglig, bland annat genom 

tidningar, internet, radio. Även gå ut och dela ut information samt fråga om medborgarnas 

åsikter, menar R3. Det bekräftar inslaget av deliberativ demokrati som gynnar folket, samtidigt 

som det legitimerar politiken bedriven av folkvalda. Dessutom berättar R3 lite mer om 

medborgardialogen som befinner sig under utveckling i Västerås Stad.  

 

Respondent 4  

Det är viktigt att lyssna på så många det går, på olika ställen. Det finns olika kanaler genom 

vilka medborgare kan kommunicera och yttra sig. Dessutom utarbetas ett nytt system som kallas 

för medborgardialog, vilket kan underlätta kommunikationen mellan medborgare och politiker.  
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” … vi håller på och arbetar med ett system i kommunen, där skulle man kunna komma i kontakt med medborgare 

lättare, det kallas för medborgardialog och det är alla partier som är involverade, dock inte Sverigedemokraterna.” 

– R4 

Det ser ut som att medborgardialog har blivit en stor sak som kan gynna både politiker och 

medborgare, och samtidigt stärka relationen. 

 

Respondent 5 

Det har funnits fler politiker tidigare och kontakten mellan politiker och medborgare var bättre. 

Idag är det färre förtroendevalda och avståndet till folket har ökat.  

” … det har blivit färre politiker… Avståndet från politiker till medborgare har ökat.… jag är medborgarnas 

företrädare, det är min uppgift är träffa så många som möjligt och lyssna så mycket som möjligt och inte stänga in 

mig här i huset… går jag ut på staden, så blir jag stoppat två gånger varje gång av någon, det tycker jag är väldigt 

trevligt… ofta blir jag uppring, sedan kan dem också ringa tjänstemän, kanske inte alla vågar då” – R5 

Det är en intressant åskådning av hur det var då och nu. Egentligen kan det bero på att 

komplexiteten som härskar över den politiska sfären inte uppfattas av R5 på samma sätt som 

av andra. Däremot är det klart och tydligt att respondenten söker legitimitet genom att träffa 

fler medborgare och även ta emot samtal från dem som vågar ringa. Man kan dock förstå att 

om halva Västerås hade ringt till politiker så skulle det resultera i överbelastning och behov av 

många fler politiker.  

 

4.4 Ansvarsutkrävande 

 
Respondent 1  

Det är upp till förvaltningen att hålla ihop staden och kommunen, nämndorganisation faller 

däremot under politikernas ansvarsområden och det är genom nämnder flesta samarbeten 

mellan privat och offentligt sker, säger R1. Det bekräftar betydelsen av government för dagens 

politik och även visar på att nämnder utgör någon form av broar eller frontlinjer mellan 

governance och government.  

Allting har utvecklats bra, menar R1. Tidigare var det viktigt att peka på vad och hur allting ska 

göras. Idag däremot, om politiker och förvaltningen gör det de ska göra, uppstår inget behov 

för pekande. Om politiker är inte tillräckligt tydliga med vad dem vill, kan det leda till att 
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tjänstemän får mer inflytande. Det kan upplevas som ett problem för demokratisk organisation, 

vilket ställer krav på att politiker ska vara kompetenta och målmedvetna.  

” … om man är anställd och är professionell med kompetens ska man få utveckla det, det är inte så att politiker 

ska sitta och styra detaljerad. Sedan är det upp till oss att värdera det som tjänstemän får fram och vi behöver vara 

tillräckligt tuffa för att säga nej, gör såhär istället. ” – R1  

Om politiker börjar tala om för tjänstemän hur allting ska göras, så kommer allting att stanna, 

vilket är ett problem med detaljstyrning, menar R1. Politiker måste lita på professionella, men 

likaså måste politiker vara tydliga för att upprätthålla en balans. Om tjänstemännen skulle styra 

allt, skulle lokaldemokratin inte existera. Det är ett problem som Rothstein (2010:173) pekade 

på, när det gäller ansvarsutkrävande och intern kontroll.  

Tjänstemän och politiker brukar lägga fram förslag på bordet, men oftast blir det så att förslaget 

från tjänstemän väljs i första hand. Det kan bero på att tjänstemän gör grundarbete och har så 

att säga mer information och kunskap. Politiker fungerar som folkvalda vägledare för 

professionella, verkar det som.  

 ”Nej, vi kan aldrig skylla ifrån oss, vi ansvarar för allting, jag kan aldrig säga att det var en tjänstemäns fel att det 

blev på det sättet… ” - R1 

Politiker kan aldrig skylla ifrån sig när det gäller ansvarsutkrävande, då dem egentligen ansvarar 

för allt. Det går inte att skylla på en tjänsteman som har gjort något fel. Politiker får beröm om 

något har gått bra och likaså får dem negativ kritik om något har gått dåligt. Det är egentligen 

ett problem som har funnits i government ganska länge och frågan blir då om det förvärras när 

systemet kolliderar med governance?  

 

Respondent 2  

Tjänstemän är inflytelserika, vilket ställer krav på politiker att kunna ifrågasätta.  

”Tjänstemän är inflytelserika, naturligtvis… … det kräver att politiker ska kunna ifrågasätta… tjänstemän måste 

ha en helhetssyn och vara lyhörda… politiker är folkvalda och kommunen ska styras demokratisk. Det är ett växel 

spel mellan politiken och tjänstemän… ” – R2 

Citaten illustrerar att det är ett samspel mellan politiker och tjänstemän. Tjänstemän framställs 

i form av ett verktyg för insamling av underlag, hantering och genomföring. Relationen mellan 

politiker och tjänstemän bygger på tillit och det enda sättet att ställa tjänstemän till ansvar är 

om dem gör något som strider mot lagen, då är det juridisk kontroll som gäller.  
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När det gäller ansvarsutkrävande så är det inte klart, eftersom flera brukar vara involverade, 

menar R2. Ett bra beslut som genomförs dåligt kan resultera i att politiker ställs till svars. Om 

någonting går fel och medborgarna blir missnöjda, vänder dem sig oftast till politiker.  

Det tyder på att oklarheter kan uppstå om medborgare ska utkräva ansvar för någonting och 

eftersom privata aktörer inte omfattas av offentlighetsprincipen, blir det oftast politiker som tar 

smällen. Eftersom det finns ingen annan at vända sig till, tjänstemän och företag finns inte med 

i bilden.  

”Det är inte klart… det kan vara flera som involverade… nämnder, kommunstyrelsen och fullmäktiga har ansvaret 

för all verksamhet som sker i kommunen. … vi kan inte säga ifrån oss det ansvaret” – R2 

Egentligen ser det ut som att relationen mellan governance och government kan göra 

ansvarsutkrävande svårare än det har varit, på grund av flera aktörer. Det visar att behov för 

fler kontrollinstitutioner finns. Eller så kan det innebära att medborgare borde vara mer insatta 

i juridik för att kunna ställa privata aktörer och tjänstemän till svars på juridiska grunder, vid 

behov. 

 

Respondent 3  

Systemet fungerar ganska väl, men det kan finnas brister, diskuterar R3. 

”… det är aldrig en person som sitter och beslutar, vi har ett bra system som fångar upp allt… det kan dock vara 

svårare när det gäller tjänstemän och subjektiva bedömningar… jag tror inte att man någonsin kan göra en helt 

objektiv bedömning… det kan alltid finnas tjänstemän som styr underlag till sitt intresse… är situationen rätt och 

man har makt, så kan man utnyttja det. Om man delegerar mycket till tjänstemän, då kan det bli att besluten 

hamnar i in den hierarkiska strukturen med några få som bestämmer … ” 

Det är bra system i kommunen som kan fånga upp det mesta som händer på en formell nivå, 

däremot kan det vara svårare att fånga upp subjektiva bedömningar eller styrningar av 

dokument i syfte att vinna någonting på det. När det gäller den ekonomiska delen så är 

kontrollen ganska strikt, plus det är alltid flera involverade grupper som kan kontrollera 

varandra. Det gäller att inte delegera för mycket till tjänstemän, menar R3.  

Problematik som kan finnas på den interna planen, vid hantering av dokument eller när för 

mycket makt delegeras till tjänstemän, verkar vara ständigt återkommande vid diskussioner om 

ansvarsutkrävande. Det kan i stort sett bero på att tjänstemän inte kan kontrolleras utifrån, 

enbart inifrån och då är det endast juridiskt kontroll som gäller.  
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Respondent 4  

”Det är svårt och jobba som tjänstemän i en politiskstyrd organisation, så är det. De måste veta att huvudmannen 

är politiken. De ska göra som de har blivit tillsagda, de har sina direktiv och uppgifter. … faran kan ligga i om 

tjänstemännen blir för starka” – R4 

Tjänstemän ska följa direktiven och göra grundarbetet, vilket kan vara svårt, speciellt om man 

får uppdrag som inte verkar rimliga eller stämma överens med ens egna uppfattningar. Däremot 

om tjänstemän får för mycket makt kan det bli farligt, enligt R4.  

 

Respondent 5  

”Det är naturligtvis politiker som står för allt. ” 

Vänsterpartisten uttrycker sig kort om ansvaret och tjänstemän Det är politiker som sätter 

direktiv för tjänstemän och det är alltid politiker som tar på sig ansvaret.  

Vi undrar varför problematiken kopplad till tjänstemän lyfts upp så mycket, men också varför 

så få respondenter lyfter upp ansvarsutkrävande i förhållande till samarbete mellan nämnder 

och privata företag. Kan det bero på att problemet med ansvarsutkrävande i förhållande till 

tjänstemän har funnits längre? Det kan också bero på att vissa partier är mer insatta i 

nämndernas verksamhet och samverkan än andra, eller så kan det bero på att man inte lägger 

tillräckligt mycket fokus på det som händer i nämnder. Det finns regler som kontrollerar 

verksamheten och det finns inte heller några krav på kontinuerlig övervakning av besluten. 

Nämnder brukar lägga fram årsredovisningar som berör all verksamhet inom respektive 

ansvarsområden.  

Som respondent 1 tidigare nämnde, kommunstyrelsen har en begränsad insyn i nämndernas 

verksamhet och det går inte heller att överpröva besluten som fattas i nämnder.  

Det är i samarbetet mellan nämnder och privata företag\tjänsteleverantörer som spänningar i 

relationen mellan government och governance gestaltar sig mest. 

 

4.5 Sammanfattning\Resultat 

 

Så vad har vi lärt oss av intervjuer? Samarbetet har funnits tidigare och det har ökat, kommunen 

är mer beroende av samarbete med andra aktörer. Relationer och nätverk mellan aktörer kan 

vara både formella och informella, beroende på frågans eller problemets karaktär. Partier har 
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olika kontaktnät som i sin tur används för att få information och input. Dessutom verkar det 

som att partier är pragmatiska ideologer, eftersom när det gäller politik i praktiken, har 

ideologierna ingen stor betydelse. Alla respondenter verkar ha en positiv ställning gentemot 

governance.  

Beslutsfattande har blivit mer kollektivt och därmed inkluderande för samhällsintressen. Idag 

har fler aktörer chansen att få sina preferenser tillfredsställda. Makten har delegerats från 

kommunfullmäktige till nämnder, som idag ansvarar för dem flesta beslut inom olika politiska 

områden. Orsaken till det, är att dagens politik präglas av komplexitet. Delegering av 

beslutsfattande framstår då som ett försök till effektivisering av politiken. Det verkar som att 

nämnder fungerar som broar eller frontlinjer mellan government systemet och governance 

nätverk. Därför att samarbetet mellan offentliga och privata intressen sker och kontrolleras av 

nämnder. Dessutom har EU en betydelsefull ställning för beslutsfattande på lokal nivå i Sverige, 

då mer än hälften av alla beslut påverkas av EU direktiv.  

Däremot har frågan om ansvarsutkrävande blivit viktigare, på grund av att samarbeten mellan 

nämnder och olika företag\tjänsteleverantörer inte täcks av den politiska ansvarskedjan. Privata 

intressen kan inte ställas till svars av medborgare, som politiker kan. Det är i sin tur vanligt att 

folket vänder sig till politiker för att få svar eller uttrycka missnöjet, vilket förklaras av att det 

egentligen inte finns någon annan att vända sig till. Problematiken med tjänstemän och deras 

roll i utformande av politiken förblir ganska oberörd, då det grundas i stort sett på tillit och 

graden av tjänstemännens lyhördhet. Det handlar om att inte delegera för mycket makt till 

tjänstemännen och att dem i sin tur följer direktiven.  

När det gäller deltagande och representativitet, verkar det som att governance har potential att 

stärka relationen mellan politiker och medborgare, men också utvidga medborgardeltagandet. 

Politiker söker sig allt mer till medborgare för att legitimera sin politik. Ett nytt system som kan 

formalisera utökat medborgarengagemang i politiken och låta medborgarintressen komma in 

tidigt i beslutsfattande processer, håller på och utvecklas. Medborgare i sin tur söker sig till 

politiker, dock oftast på grund av att dem har blivit berörda eller kommer att beröras. Ett sådant 

system som medborgardialog blir då väldigt användbar. Den deliberativa demokratin verkar 

tränga igenom i government med hjälp av governance. Däremot finns det behov av att diskutera 

ämnet ytterligare för att avgöra utvecklingen mellan government och governance är positiv för 

demokratin. Det verkar som att å ena sidan sker det en effektivisering av den politiska 

verksamheten och å andra sidan skapas ett större utrymme för demokratisk legitimitet.  
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5 DISKUSSION 
 

I detta avsnitt diskuteras studiens koppling mellan syfte och resultat, reflektioner kring metod, 

teorier i förhållande till verkligheten, samt andra reflektioner och förslag till framtida forskning.  

 

5.1 Resultat i förhållande till syfte 
 

Syftet med denna studie var att få en inblick av hur relationen mellan government och 

governance gestaltar sig på inom lokal politik i Västerås kommun. För att i sin tur belysa hur 

demokratin påverkas av en sådan relation och därmed försöka avgöra om det är en utveckling 

mot effektivitet eller legitimitet.  

Det vi har lyckats att beskriva är hur centrala aspekter av en sådan relation påverkas inom lokal 

politik och vad det kan medföra för demokratin. Utifrån empirin fick vi reda på att den 

beslutsfattande processen har förändrats, bland annat genom att beslutsfattande delegerades till 

nämnder och att besluten idag fattas mer kollektivt. Likaså förstod vi att nätverk och samarbete 

på lokal nivå har funnits och förekom i olika former, men idag har det ökat i omfattning och 

fler aktörer är inkluderade i privat-offentligt samarbete. Komplexiteten av politiska processer 

har också ökad. Det finns ett behov av samarbete, eftersom kommunen inte kan åstadkomma 

allt utan hjälp. Medborgare verkar också gynnas av governance påverkan, eftersom det ställer 

krav på inkludering. Det således resulterar i att politiker söker sig till folket och försöker 

förbättra kommunikation, vilket bidrar till att politiken blir mer legitim. Däremot har 

problematiken med ansvarsutkrävande inte förändrats mycket, istället har fler aktörer, förutom 

tjänstemän, kommit till den politiska arenan, som ligger utanför politisk kontroll. Vi har inte 

heller hittat något som indikerar på att åtgärder vidtas. Därmed verkar det som att utvecklingen 

i riktning mot effektivitet föregår legitimiteten.  

En sådan beskrivning, av hur government-governance relationen gestaltar sig i Västerås 

kommun, tillfredsställer oss och ger skäl att se studiens syfte som uppfylld. Utifrån det kan 

påstås att resultatvaliditeten ligger bra till, eftersom vi mätte det som avsågs.  
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5.2 Metodologiska reflektioner 
 

Varför valde vi att utgå ifrån en kvalitativ metodansats? Vi strävade efter att beskriva 

kollisionen mellan government och governance så utförligt som möjligt. Tillvägagångssättet 

som valdes, har hjälpt oss att fånga in mycket, till och med mer än vi hade hoppats på. Det har 

i sin tur bidragit till att vi inte enbart kunde beskriva hur allting ser ut, utan också delvis utöka 

vår förståelse för varför det ser ut som det gör. Vi kunde ta en titt på olika mekanismer inom 

lokal politik med politikernas ögon. 

Användning av ett analysschema har också varit en fördel, eftersom analysen kunde 

struktureras efter, på förhand kartlagda, teman kopplade till relationen mellan government och 

governance. Det var inte meningen att bygga upp nya teorier, utan enbart deskriptivt analysera 

läget i Västerås. Däremot verkar det som att det finns en möjlighet att sätta ihop en ny teori 

eller antagande i förhållande till government-governance relationen i Västerås.  

Det finns saker som kunde ha gjorts bättre. Egentligen var tanken att använda både kvalitativ 

och kvantitativ metod i syfte att få en bredare förståelse för samband som kan finnas mellan 

aktörer: folket, politiker, privata intressen och tjänstemän. Genom att utgå ifrån 

samtalsintervjuer och enkätundersökningar hoppades vi på att kunna mäta graden av 

representativiteten och deltagandet, samt graden av makt och ansvar, med syfte att komplettera 

intervjuer. På det viset skulle det vara möjligt att kunna både beskriva och pröva olika 

teorier\hypoteser. Men givna tidsramar för genomförande begränsade denna möjlighet. Därför 

valde vi att hålla oss till den kvalitativa delen. Men det kunde bli bättre om fler partier hade 

kommit med i undersökningen, t.ex. sverigedemokrater. För att således ta reda på om det finns 

några andra perspektiv på utvecklingen mot governance, särskild då sverigedemokrater inte har 

varit med lika länge som andra partier.  

Generalisering av resultatet var aldrig tanken bakom studien. Dessutom är möjligheterna att 

generalisera ganska begränsade vid användning av strategiska urval, vilket vi har varit 

medvetna om tack vare Esaiasson (2012:155). Det ställer krav på en studie av ett konkret fall 

och andra tillvägagångssätt, som t.ex. användning av slumpmässigt urval. Teoretiskt underlag 

som användes anses relevant för studien och fångar upp det mesta vi har undersökt, vilket ger 

oss möjlighet att koppla ihop teorin med verkligheten.  
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5.3 Teori i verkligheten 

 

Teorier som log till grunden för studien har hjälpt oss att utveckla en förståelse för ämnet, likaså 

fånga in centrala aspekter av relationen mellan government och governance. Tidigare forskning 

har erbjudit en grund som vi kunde spinna vidare på. Likaså vilka typer av problematik det finns 

i förhållande till governance, men också potentialen bakom samarbete och nätverksrelationer. 

Vi förstod att samverkan handlar om balansen mellan effektivitet och demokratisk legitimitet 

samt ansvarsutkrävande.  

Det finns olika perspektiv på governance, och vi har försökt att få dem mest centrala 

perspektiven. Framförallt Klijn & Skelcher (2007) generella teoretiska antaganden som 

presenterar relationen mellan governance och representativ demokrati utifrån olika synvinklar. 

Men också teorier av mindre skala som handlar om enskilda aspekter: beslutsfattande, 

deltagande och representativitet, samarbete, effektivitet och ansvarsutkrävande. Det i sin tur för 

att beskriva lokal politik utförligare och reda ut vilken eller vilka av fyra presenterade teoretiska 

antaganden är mest relevant och varför.  

Så vad har vi kommit fram till? Politiken har blivit mer komplex, precis som Johansson & 

Rydstedt (2010) uttryckte det. Eftersom antalet ärenden och politiska frågor har ökat, men också 

för att fler aktörer blir inkluderade i politiska processer. Däremot är det svårt att veta vilka 

aktörer kan gynnas av det, är det medborgare, företagare eller stora bolag? Kommunen brukar 

följa efter kriterier när det handlar om samarbete med privata tjänsteleverantörer och företag, 

vilket kan underminera möjligheten för mindre företag att tränga sig in, utan istället leda till att 

några få företag blir dominanta inom respektive bransch. Frågan är dock ganska öppen för 

diskussion. Beslutsfattandet har delegerats till nämnder eller snarare till nätverk, eftersom 

nämnder idag är ansvariga för samverkan mellan den offentliga och privata sektorn, som inte 

kan till 100 % kontrolleras av den parlamentariska styrkedjan. Det betyder att beslutsfattandet 

således blev kollektivt. Nämndorganisation kännetecknar en effektivisering av politisk styrning 

och samtidigt. Det i sin tur bekräftar problematiken md vag reglering och ansvarsutkrävande 

som Mörth (2009:238–239) pratade om. Majoriteten av konflikter som kan uppkomma i 

samarbeten kommer att vara juridiska och inte politiska, vilket kolliderar med hierarki och 

representativ demokrati. Likaså problemet med förvaltningen\tjänstemän, som Sorensen 

(2002:694) tog upp, träder fram i ljuset. Dessa aktörer blir mer involverade i politiken, vilket 

utmanar den demokratiska ansvarskedjan lika mycket som samverkan mellan nämnder och 
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privata intressen. Rothstein (2010:170–171) lyfte upp två problem i förhållande till 

ansvarsutkrävande och det vi kom fram till tyder på att dessa problem är fortfarande aktuella. 

Ju fler aktörer är involverade desto svårare blir det att utkräva ansvar. Dessutom gäller det att 

veta vem ska ställas till svars och än så länge är det enbart politiker medborgare kan vända sig 

till. Komplexiteten skapar problem och effektivisering av politisk verksamhet som botemedel 

verkar inte vara ett tillräckligt bra alternativ när det kommer till ansvar och legitimitet. 

Dessutom visade Hertting (2003) i sin studie att samarbeten, oavsett hur många gånger det 

upprepas, ger aldrig garanti för effektivitet eller legitimitet.  

Däremot har chanserna för olika aktörer att tillfredsställa sina preferenser ändå ökat. När det 

gäller deltagande, har politiker arbetat på att informera medborgare om eventuella projekt och 

frågor samt sökt kommunikation. Det visade sick dock att långt ifrån alla medborgare är 

intresserade av politiken och väljer att involvera sig enbart när dem blir berörda. Någon form 

av selektiv politisk engagemang. Strömblad (2009) kom till att deltagandet i politiska processer 

beror i stort sett på medborgarnas individuella ansvar och inte på graden av offentlighet eller 

uppmuntran. Däremot försöker politiker i Västerås kommun att utveckla en formaliserad 

medborgardeltagande genom dialog. Det är en förutsättning för deliberativ demokrati, som 

egentligen är ett bättre alternativ, till skillnad från representativ demokrati, enligt Young (2000). 

Governance och den deliberativa synen på demokrati går hand i hand, men det verkar som att 

utvecklingen kan gynna samarbeten och relationer mellan medborgare och politiker. Det är 

kanske vad Sorensen & Torfing (2005b:200) menade med att governance kan bidra till 

utvecklingen av nya demokratiska institutioner. Governance påtvingar reformer i government 

systemet som kan, när utvecklade, hantera nya former av demokratisk organisation.     

Så vilket av teoretiska antaganden, presenterade av Klijn & Skelcher (2007), stämmer överens 

med verkligheten som undersöktes? Kommunfullmäktige står fortfarande för viktiga politiska 

beslutsfattanden. Nämnder, som har fått en hel del av den beslutsfattande makten, är fria att 

fatta beslut inom sina respektive ansvarsområden. Det således resulterar i att det enorma antalet 

ärenden och frågor kan hanteras mer effektivt. Beslut fattas kollektivt och processen är öppen 

för samhällsintressen. Nätverk framstår som en förutsättning för informationsspridning och 

kommunikation mellan olika aktörer. I Västerås kommun verkar governance ha potential som 

komplement till government och den representativa demokratin, men det är något som fattas. 

Om governance ska anses som komplementär, ska ansvaret vara fördelad mellan alla 

involverade aktörer med hjälp av nya former för ansvarsutkrävande, menar Klijn & Skelcher 

(2007). Vi har inte hittat något som indikerar på att nya former av ansvarsutkrävande har 
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utvecklats. Problemet med tjänstemännens roll i politiken kvarstår och ett annat problem som 

gäller ansvarsutkrävande i samverkan mellan privat och offentlig blir allt viktigare. Privata 

aktörer kan inte kontrolleras av parlamentarisk ansvarskedja, utan befinner sig utanför och 

därmed kontrolleras enbart juridiskt. Det är folkvalda som tar på sig ansvaret för all politisk 

verksamhet, vilket borde ändras om governance ska utgöra ett komplement. Detsamma gäller 

deliberativ demokrati, då institutioner som höjer medborgardeltagande har inte utvecklats än, 

och än så länge kan vi inte veta säkert vilka aktörer gynnas mest av det.  

Däremot om governance nätverk behandlas som ett politiskt verktyg för effektivisering och 

måluppfyllelse, faller det mesta på plats. Governance nätverk som politiskt verktyg omfattar 

effektivitet och underminerade möjligheter för offentlig granskning och ansvarsutkrävande. 

Privata aktörer befinner sig utanför parlamentarisk ansvar och kan enbart kontrolleras genom 

prestationsmättningar, vilket liknar nuvarande situationen inom lokal politik. Perspektiv på 

governance som ett instrument innebär också att beslutsfattanden sker vid sidan av den 

hierarkiska styrkedjan Klijn & Skelcher (2007). Det kan ha någonting att göra med 

nämndorganisationer, då kommunstyrelsen har en liten insyn i det som händer i nämnder, 

samtidigt som nämnder är fria att fatta egna beslut så länge det sker inom respektive 

ansvarsramar. Dessutom lärde vi oss att nätverken kan vara både formella och informella, vilket 

betyder att alla nätverk inte kan kontrolleras. Det verkar då som att governance som ett politiskt 

instrument är ett perspektiv som stämmer överens med verkligheten bättre än andra antaganden.  

Governance är oförenlig med den representativa demokratin, eftersom nya former av demokrati 

håller på och tränger igenom, samtidigt som det klassiska ansvarsutkrävandet förblir den enda 

formen av politisk kontroll. Besluten fattas inte heller enbart av folkvalda, utan flera aktörer är 

inkluderade. Governance kan inte heller ses som en övergång till ett nytt system, i alla fall inte 

än. Det saknas fortfarande institutioner för kontroll och ansvarsutkrävande, samtidigt som den 

representativa demokratin verkar stanna kvar ett bra tag till. Därmed kan inte governance anses 

vara det primära sättet för alla beslutsfattanden. Det krävs att government upphör att låter 

governance ta över styrningen av samhället, vilket vi anser inte kommer att hända.  

 

 

 



 

38 
 

6 SLUTSATS 
 

Relationen mellan governance och government är likt en krigssituation, som leder till att 

effektivitet prioriteras och legitimitet hamnar på efterkälken. Kommunens behov av samarbete 

med externa aktörer har ökat, vilket således bidrog till att nätverksstyrning blev en del av det 

formella. Många beslut fattas kollektivt och är öppna för externa intressen. Governance 

påtvingar reformer inom det hierarkiska systemet, men det sker sakta. Graden av 

medborgardeltagande är inte tillräckligt hög och nya institutioner som avsågs att hjälpa etablera 

den deliberativa demokratin i kommunen har inte riktigt utvecklats än. Svaret på frågan 

angående ansvarsutkrävande är inte heller solklar, eftersom ingenting tyder på att en lösning på 

problemet håller på och utarbetas inom den politiska verksamheten. Governance nätverk är ett 

politiskt verktyg som är oförenlig med den representativa demokratin, men chansen till att det 

kan omvandlas till ett demokratiskt komplement finns. Allt beror på hur snart institutioner, som 

är nödvändiga för att upprätthålla legitimitet och politiskt ansvar, kommer att utvecklas.  

 

7 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 

 
Vi anser att en djupare studie med fokus på nämndernas verksamhet och ansvarsfrågan skulle 

kunna erbjuda mer kunskap om legitimitet och effektivitet frågan. Dessutom skulle en 

undersökning om hur andra kommuner arbetar på att utveckla demokratiska institutioner vara 

intressant, då det kan belysa hur problematiken åtgärdas. Ett annat intressant ämne som vi stötte 

på, handlar om informell government, eller gamla och starka nätverk mellan politik och 

näringslivets stora spelare som kan ha funnits länge och kanske finns kvar än idag. Likaså kan 

frågan om kommunernas beroende för stora bolag och företag undersökas, för att se om 

kommunen utvecklar ett beroende för deras verksamhet.  
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BILAGA 
 

Intervjuguide 

 

GOVERNANCE & GOVERNMENT & DEMOKRATI 

INTERVJUGUIDE 

 

INTRODUKTION 

Vem? (Ålder, bakgrund, tidigare sysselsättning) 

Vad är dina uppgifter?  

Hur länge har du hållit på med det?  

Vad tycker du om det du gör? 

 

CENTRALISERAD\DECENTRALISERAD 

Hur styrs Sverige idag, enligt dig?  

Finns det fortfarande en stark central makt? 

Har makten spridits mer eller mindre? 

Pyramid eller nät? 

Ställning hos landsting och kommuner? 

Har kommuner större handlingsfrihet idag och är dem mer självständiga än de var för ex. 20-

30 år sedan, om du vet? 

CENTRALSTYRNING\NÄTVERKSSTYRNING 

Varifrån kommer direktiven? Vem initierar\startar\lägger fram förslag?  

Har staten riksdagen huvudrollen i svensk politik och samhällsstyrning? 

Hur styr ni på lokal nivå?  

Är det en mer horisontal relation eller vertikal?  

Vem brukar vara med? 

SAMVERKAN\ BESLUTSFATTANDE 

Har beslutsfattande förändrats? På vilket sätt?  

Vilka aktörer brukar vara med? (näringslivet, myndigheter, föreningar, folket) 

Vem brukar ni samverka med? 

Vem samarbetar från er sida? Politiker, tjänstemän? 

Hur ofta samverkar ni? 

I vilka former förekommer samarbetet? (ex. projekt, delegering av uppgifter) 

Vad beror detta på? 

Vem har ansvar för resultatet? 

Effektivitet? Resurser? 
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INFLYTANDE 

Maktstrukturer i samhället, hur är makten fördelad idag? 

Vem har inflytandet? Hur mycket kan du påverka? 

Vad tycker du att tjänstemän bör göra? 

Hur blir det med ansvar?  

Hur mycket kan andra aktörer som företag, föreningar med liknande påverka politiken? 

Hur mycket inflytande ligger hos folket, enskilda individer, grupper, områden? 

Har EU inflytande i svensk lokal politik? Om ja, till vilken grad? 

DEMOKRATI\REPRESENTATIVITET\DELTAGANDE 

Hur ser den demokratiska organisationen ut?  

 Diskussioner? Förhandlingar? Dialog? 

Hur mycket insyn har folket i dem beslut som fattas och möten om eventuella ändringar eller 

planeringar?  

Brukar alla träffar hållas öppna för alla som är intresserade? Offentlighet 

Satsar ni på att representera majoriteten eller strävar ni att tillgodose de flesta grupper och 

områden?  

Hur bra kontakt håller ni med folket?  

På vilket sätt tar ni reda på preferenser?  

Genom vilka kanaler uttrycker de sina preferenser? 

Vems önskemål får högst prioritet?  

Vem ansvarar för sådan information? 

Hur ser ni på utveckling av olika stadsdelar som ligger efter eller följs av ett mindre bra rykte?  

Vem brukar vara involverad i sådana frågor? 

Välfärdsfrågor i enskilda stadsdelar 

R UPPFATTNINGAR\SYN PÅ ÄMNET 

Vad tycker du generellt om ämnet?  

Vad har du för perspektiv, tankar kring det aktuella läget?  

Den aktuella situationen? Något som är bra\mindre bra? 

Förslag eller önskemål? 

ÖVRIGT 

Finns det flera relevanta personer att kontakta?  

Om ja, hur kommer man i kontakt med dem?  

Är det något mer som bör uppmärksammas? Om ja, varför?  

Några tips eller råd? 

 


