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“Efficiency at the cost of democracy? 

 
- A case study about how democracy values and efficiency values 

characterise Gothenburg City’s European Union work.” 
 

The purpose of this paper is to examine whether Gothenburg city maintains democracy, more 

specifically through a citizen perspective of the international work in the European Union. To 

examine democracy the essay will use Lundquists theory about democracy values and 

efficiency values, this to discern whether or not there are such values in their document about 

policy and guidelines for international cooperation in Gothenburg city. The paper will also 

discuss the results in relation to Dahl’s discussion about democracy vs efficiency. To fulfill 

the purpose, the paper uses a theory-consuming method. This due to the fact that the method 

places the case as the main object for the research, and not the theory. Furthermore, 

the method does not have the purpose to generalize the results. To be able to ascertain if there 

is such values in the policy document, the method contains a schedule with democracy values 

and efficiency values. The intent of the schedule is to find different ”sentences/keywords” in 

the document that fits under these different values. After the audit of the policy document, 

and after sorting out the sentences and the keywords under the schedule, the conclusion is that 

there are democracy and efficiency values in the policy document. Due to the fact that the 

purpose was not to measure the quantity of these values in the document, you cannot draw a 

conclusion of how ”many” it contains. Furthermore, the paper comes to the conclusion that 

there are some differences in the theoretical definition and the policy document. In relation to 

Dahl’s discussion, the conclusion is that the policy document maintains democracy values, 

but you cannot assert exactly to what extent. 
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1.	  Inledning	  	  

1. 1 Ämnesval/Problembild  

Begreppet demokrati är ett brett och ibland ett vagt fenomen. Hur ett demokratisk underskott 

definieras beror även på vilken demokratimodell som föredras. En representativ 

demokratimodell fokuserar exempelvis på att avspegla medborgarens uppfattningar i de olika 

politiska frågorna. Detta genom att medborgaren väljer de företrädare som representerar de 

preferenser som medborgaren har. 1 Deliberativ demokrati fokuserar på att demokrati sker 

genom diskussion. Denna modell fokuserar på den kvalitativa aspekten på den politiska 

beslutsprocessen, beslut som tas ska grunda sig på välgrundade diskussioner.2 

Deltagardemokrati poängterar vikten av folkligt deltagande. Modellen fokuserar på att 

medborgaren måste involveras i den politiska processen. Deltagardemokrati lyfter upp att 

medborgaren får bättre kunskap om olika sakfrågor och en större förmåga att påverka politisk 

genom aktivt deltagande. 3 När det diskuteras om ett demokratisk underskott i EU fokuserar 

det oftast på medborgarens delaktighet i beslutsprocessen.  

 

Sedan Sverige gick med i EU har det debatterats huruvida EU är en demokratisk styrd 

organisation eller inte.  Debatten kring EU och det demokratiska underskottet varierar 

beroende på hur begreppet demokrati definieras. De flesta analyser som görs pekar på ett 

demokratisk underskott i EU i jämförelse med de traditionellt nationella politiska systemen. 

De olika analyserna poängterar att medborgarens möjlighet till medborgarinflytande på 

europeisk nivå inte är detsamma som på nationell nivå. Medborgarens möjlighet till 

direktinflytande är genom Europaparlamentet, där medborgare väljer representanter. Eftersom 

Europarlamentet är den enda institutionen som blir medborgarens möjlighet till 

direktinflytande leder det till att medborgare inte kan utkräva ansvar i samma utsträckning 

inom andra institutioner där makt utövas. 4 Å andra sidan kan det tolkas på så sätt att även om 

det demokratiska värdet spelar en stor roll för den politiska utformningen behöver inte 

samhällets institutioner organiseras efter demokratiska principer eller värden, därför pekar 

analyser mer på den asymmetriska förhållandet mellan makt och ansvarsutkrävande.5  

                                                
1 Hadenius, Axel, Demokrati- en jämförande analys, uppl. 2:1, 2006, Malmö: Liber, s.62 
2 Hadenius, Axel, Demokrati- en jämförande analys, uppl. 2:1, 2006, Malmö: Liber, s. 64  
3 Hadenius, Axel, Demokrati- en jämförande analys, uppl. 2:1, 2006, Malmö: Liber, s. 63  
4 SOU 2002:82, s.11  
5 SOU 1998:124, s.20  
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Medan en del forskare och analyser pekar på ett demokratisk underskott på EU-nivå skriver 

Strömvik i en utredning att det demokratiska underskottet ligger hos Sverige än på EU-nivå. 

Strömvik menar på att individer och organiserade intressen har väsentligt sämre möjligheter 

till insyn- och inflytande möjligheter i de politiska frågor som beslutas gemensamt på EU-

nivå. Strömvik menar att den politik som beslutas på EU-nivå påverkas av flera kanaler än 

EU:s institutioner som idag inte är tillräckligt öppna och inbjudande. Även om Sverige har 

varit med i EU i dryga 20 år har systemet inte förändrats till den grad som fullt möjliggör för 

medborgen att tillvarata de existerande kanaler i Sverige, därför blir EU:s demokratiska 

underskott i realiteten ett svenskt demokratiskt underskott. 6  

 

Strömvik menar på att det finns tre kanaler där kunskap om EU och möjlighet till påverkan 

finns, vilket är genom lärarkåren, journalistkåren samt genom förtroendevalda och 

tjänstepersoner.7 I utredningen påtalas det om kunskapsbrist om EU inom de tre kanalerna. 

Förutom kunskapsbristen är det andra faktorer som påverkar Sveriges medlemskap negativt i 

relation till medborgarnas möjligheter till insyn och påverkansmöjligheter. Dessa faktorer 

handlar om maktförskjutningarna som skett och de politiska institutionernas förändrade roller. 

Andra faktorer som påverkar är det offentliga samtalets saknad i samhället om EU-relaterade 

frågor. Exempel på maktförskjutningar är regeringens utökade maktbefogenhet inom 

lagstiftandet, vilket leder till att regeringen får ett större ansvar för att politiken ska förankras 

under lagstiftningsprocessen. Faktorer visar på att det politiska samtalet om EU inte har en 

lika stor plats i det offentliga samtalet som andra politiska diskussioner har. Ett flertal tecken 

visar på att förmedling om politik på EU-nivå undviks i allt högre grad av aktörer som har 

möjlighet till att påverka det offentliga samtalet, exempelvis som media och politiska partier. 

Sammanfattningsvis menar Strömvik på att det råder en ”politisk tystnad” om politiken på 

EU-nivå.8 

 

Medlemskapet har förändrat de demokratiska förutsättningarna på regional och lokal nivå. EU 

möter medborgarna via kommuner och landsting/regioner.9 Det visar sig att Sveriges 

                                                
6 SOU 2016:10, s.37  
7 SOU 2016:10, s.61  
8 SOU 2016:10, s.12  
9 SOU 2016:10, s.39  
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kommuner och landsting påverkas 60 procent av EU.10 Enligt utredningen visar det på att 

många kommuner inte har politiska debatter eller dialoger med medborgaren eller andra 

intressenter om hur kommunens arbete ska bedrivas inom EU-frågor. När de statliga, 

regionala och kommunala institutionerna får en förändrad roll i samband med EU-inträdet bör 

också förhållningssättet förändras till de demokratiska förutsättningar, exempelvis som 

öppenhet, insyn, medborgarens möjlighet till inflytande, delaktighet och ansvarsutkrävande. 

Inom denna front har det inte skett stora förändringar. I utredningen påtalas det om att Sverige 

lider av ett reformunderskott sedan landet gick med i EU. Det visar också på att det har gjorts 

lite forskning om hur EU-medlemskapet påverkar demokratin på den regionala och 

kommunala nivån.11 Strömvik menar också på att det är ytterst få kommuner som övervägt 

hur den förändrade rollen av EU-medlemskapet påverkar demokratiarbetet i kommuner och 

landsting.12  

 

Göteborgs stad är en av kommunerna i Sverige som har en aktiv roll på den europeiska 

arenan. Kommunen har en omfattande omvärlds- och intressebevakning som handlar om att 

tillvarata medborgarnas intresse i EU. Göteborgs stad arbetar med att försöka påverka EU-

beslut i ett tidigt skede. Kommunen arbetar med att anpassa verksamheterna till nya regler 

som EU infört och utveckla servicen gentemot invånarna.13 Göteborgs stad arbetar för att 

verksamheterna ska utvecklas i rätt riktning, bli konkurrenskraftigare och erbjuda 

medborgarna en bättre service. Göteborgs stad är en av kommunerna som har ett större fokus 

på att påverka inom EU-relaterade frågor och strävar efter att vara en väsentlig aktör inom ett 

EU-sammanhang. De arbete som görs inom EU-relaterade frågor kopplas till politiska 

prioriteringar. Eftersom att kommunens arbete inom EU-frågor sträcker sig över det regionala 

perspektivet placeras Göteborgs stads arbete i ett större regionalt sammanhang. 14  

Begreppet effektivitet i detta sammanhang menas funktionell rationalitet, det vill säga att det 

väljs åtgärder som leder till att de uppsatta målen uppfylls.15 De målen som är uppsatta är 

politiska prioriteringar som ska vara till medborgens nytta och därmed fokuserar 
                                                
10 https://skl.se/download/18.a827c16146db10f89a70fa9/1404738548161/EU%20i%20lokalpolitiken.pdf, 2018-
01-08, s.4  
11 SOU 2016:10, s.35 
12 SOU 2016:10, s.11  
13 http://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/internationellt-samarbete/europeiskt-
samarbete/eupolicy-och-
omvarldsbevakning/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziQw0NAi2cDB0NDEJ9nQw8_czDnDyd0d
g0z1wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigC4BFKA/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ , 2017-05-01 
14 Lindh, Magnus , Regionen och EU, Doktorsavhandling, Karlstad University studies, 2016:45, s. 48  
15Lundquist, Lennart, Demokratins väktare, Lund: Studentlitteratur, s. 64  
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effektiviteten för medborgaren i detta sammanhang. Det vi kan se är att Göteborgs stad är en 

av kommunerna som spelar en aktiv och effektiv roll på den europeiska arenan, men hur 

förhåller sig det effektiva arbetet till den förändrade rollen för demokratin?  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka ifall demokrativärden och effektivitetsvärden 

präglar Göteborgs stads dokument om ”policy och riktlinjer för internationellt samarbete i 

Göteborgs stad”. Uppsatsen ämnar även att tolka policydokumentet utifrån Robert Dahls 

diskussion om ”System effectiveness versus Citizen Participation”.  

1.3 Forskningsfrågor 

1.Präglar de olika demokrati- och effektivitetsvärdena policydokumentet och i så fall hur?  

2. Hur kan policydokumentet tolkas utifrån Robert Dahls diskussion om ”System effectivness 

versus Citizen Participation?”.  

 

1.4 Disposition  

Uppsatsen börjar med en inledning som består av den problembild som ligger till grund för 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Därefter följs det av tidigare forskning som ger en 

djupare förklaring till demokratins olika aspekter, EU:s uppbyggnad samt hur medlemskapet i 

EU påverkar de politiska institutionerna. Uppsatsen fortsätter med en beskrivning av den 

teoretiska utgångspunkten, metod, material och avgränsning. I resultatet presenteras 

undersökningen och följs av en analys och eventuella slutsatser.  
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2.	  Tidigare	  forskning	  	  

2.1 Demokratimodeller  

Som jag tidigare nämnt är demokrati ett brett fenomen. Om det finns ett demokratisk 

underskott i EU eller inte beror också på vilka kriterier som är att föredra för en demokratisk 

process. Det finns ett flertal demokratimodeller som lyfter upp vissa aspekter som anses vara 

viktig för en demokratisk process i beslutsfattandet.  

 

Axel Hadenius presenterar olika demokratimodeller i sin forskning ”Demokrati – en 

jämförande analys”. De olika demokratimodellerna fokuserar på olika aspekter. En 

representativ demokratimodell fokuseras det på att avspegla medborgarens uppfattningar i 

olika sakfrågor i politiska beslut. De företrädare som valts ska efterlikna sina åsikter av 

väljarnas preferenser. Därför fokuserar representativ demokratimodell väldigt mycket på att 

politikers åsikter ska återspegla medborgarnas viljor, eftersom demokrati som innebär 

folkstyre sker genom att välja företrädare som ska representera de i denna modell.16  

 

Deliberativ demokrati fokuserar på att att den demokrati sker genom diskussion. Politiska 

beslut som tas ska grundas på grundligt redovisade argument och olika lösningar. Dessa 

beslut ska bygga på sakliga och rationella argument. Besluten ska även tas hänsyn till 

långsiktiga konsekvenser för samhället som helhet och inte endast kortsiktiga vinster för vissa 

grupper. Denna idé bygger på att det beslut inte ska bygga på passioner eller önsketänkande 

utan ”goda” argument.17  

 

Deltagardemokrati fokuserar på folkligt deltagande. Idén om deltagardemokrati handlar om 

att det ska finnas ett aktivt medborgarskap. Medborgare behöver involveras i den politiska 

processen. Hadenius lyfter upp i sin forskning om att medborgare får bättre kunskaper om 

sakfrågor och större möjlighet att agera politisk genom ett aktivt deltagande. Med denna typ 

av modell menas det på att demokratins utövning inte bara innebär att avspegla befintliga 

preferenser hos medborgare utan utveckla dessa preferenser för demokratin och samhället, 

detta genom att medborgare aktivt deltar i den politiska processen.18  

 

                                                
16Hadenius, Axel, Demokrati- en jämförande analys, uppl. 2:1, 2006, Malmö: Liber, s.62-63  
17 Hadenius, Axel, Demokrati- en jämförande analys, uppl. 2:1, 2006, Malmö: Liber, s.63-64 
18 Hadenius, Axel, Demokrati- en jämförande analys, uppl. 2:1, 2006, Malmö: Liber, s.63 
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Eftersom att olika demokratimodellerna fokuserar på olika faktorer som utmärker demokrati 

påverkar detta också denna studies undersökning av demokrativärden i policydokumentet. 

Eftersom studien fokuserar på medborgaren i dessa värden blir studien en påbyggnad av den 

demokratin, det vill säga deltagardemokratins faktorer där det fokuserar på medborgarens 

aktiva roll i den politiska processen. Teorin presenteras i kapitlet ”teoretisk utgångspunkt”.  

2.2 EU och demokrati  

Christer Karlsson presenterar olika analyser om det demokratiska underskottet i sin forskning 

”Democracy, legitimacy and the european union”. Under de senaste åren har det diskuterats 

om det demokratiska underskottet i EU. Eftersom att det finns skilda meningar i vad 

demokratisk underskott är, behandlar analyserna om hur stort underskott det finns och vilka 

kriterier som definierar det demokratiska underskottet.  

 

Diskussionen om det demokratiska underskottet bör även relateras till någon slags mätstång.19 

Eftersom att de olika analyserna antyder på att det finns ett demokratisk underskott, menas det 

på att EU brister i att uppfylla vissa kriterier för ett demokratisk politisk system som 

presenteras nedan. Det problem som uppstår vid debatterna om det demokratiska underskottet 

är definitionen av den demokratiska mätstång som debatten refereras till. Forskningens 

utgångspunkt handlar om till vilken stor grad det råder ett demokratisk underskott och enligt 

vilka kriterier? Eftersom att demokrati definieras olika blir det demokratiska underskottet i 

EU oftast ett förvirrat fenomen. Forskningens utgångspunkt utgår ifrån en uppdelning av 

begreppet; demokrati och demokratisk underskott. Den ena utgångspunkten är det 

institutionella ramverket som utvecklas för att realisera den demokratiska styrningen för den 

moderna staten. Det andra perspektivet fokuserar på de kriterier som definierar demokrati. 

Det andra perspektivet fokuserar mer på idealtypen av demokrati än det praktiska som sker i 

den demokratiska styrningen.20  

 

Christer Karlsson använder ett antal kriterier i sin forskning för att definiera det demokratiska 

underskottet i EU. Dessa kriterier är: dagordningskontroll, överläggning, deltagande, 

jämlikhet och inkludering. Kriteriet om dagordning innebär att makten över dagordningen är 

delegerad till representanter över medborgare, vilket är en del av den demokratiska processen. 

                                                
19Karlsson, Christer, Democracy, Legitimacy and the European Union, Doktorsavhandling, Uppsala, 2001, s.26-
27  
20ibid, s.27  
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21 Forskningens resultat av hur dagordningskontrollen förhåller sig till EU är att den indirekta 

kontrollen som medborgaren har genom de företrädarna som valts är låg. Detta beror bland 

annat på medborgarens begränsade kontroll över kommissionen, vilket är den primära 

agendan inom EU, medan EU-parlamentaret som medborgaren har indirekt endast har en 

marginell roll över dagordningskontrollen. Forskningen visar på att de möjligheter som finns 

för en unionsmedborgare att påverka är genom de kommittéer som är anknutna till 

kommissionen och dessa är ojämnt fördelade mellan EU-medborgare. Forskningen visar på 

att medborgarens kontroll över dagordningen är långt ifrån den demokratiska uppsättningen i 

EU. 22 Detta visar på att den politiska processen är uppbyggd på så sätt att det skapar 

komplikationer för medborgen att ha en mer aktiv roll snarare än att representanter inte 

representerar medborgarens preferenser.  

 

Kriteriet för överläggning innebär att varje medborgare bör ha rätt till lika möjligheter att 

kunna bedöma om det mest önskvärda resultatet av en beslutsprocess.23 Kriteriet utgår ifrån 

att medborgaren ska ha möjlighet till relevant information, vilket är en grund för att 

medborgaren ska kunna bedöma. Det andra kriteriet innebär att tillgänglig information genom 

dokument och andra källor ska räcka, utan att det behövs ett offentligt sfär som ger 

förutsättningar för diskussioner som ska vara offentliga för samtliga. Slutsatserna inom detta 

kriterium är att det är svårt att erhålla relevant tillgänglig information för medborgare 

eftersom att det saknas en offentlig sfär inom EU.24  

 

Kriteriet om deltagande innebär medborgarens möjlighet att kunna vara delaktig och påverka 

den politiska överläggningen som leder till beslutsfattandet. Medborgare kan uttrycka sin 

politiska vilja genom kanaler som politiska partier eller via intresseorganisationer som 

försöker påverka EU-beslut genom lobbying. Forskningen visar på att det som brister inom 

EU är responsen och effektiviteten vad gäller medborgarens möjlighet till deltagande. De 

intresseorganisationer som finns är ojämnt fördelade och för medborgarens saknas det lika 

möjligheter att få sin röst hörd under den politiska processen.25  

 

                                                
21ibid, s.45  
22Karlsson, Christer, Democracy, Legitimacy and the European Union, Doktorsavhandling, Uppsala, 2001, s.57  
23ibid, s. 57  
24ibid, s.75  
25 ibid, s. 88 
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Kriteriet om jämlikhet innebär att varje medborgare ska tas med i lika stor utsträckning när 

det ska fastställas ett politisk beslut. Detta kriterium innebär att EU når fullständig 

demokratisk process när politiska beslut grundar sig på medborgarnas kollektiva beslut.26 

Definitionen om EU är jämlikt eller inte grundas på om EU:s politiska system ska vara 

representativt eller inte. Denna kriterium grundar sig mer utifrån att ett representativt system. 

Eftersom att rösterna är fördelade olika bland länderna blir det också en ojämlik 

representation. Ur ett medborgarperspektiv blir det problematisk att de som beslutar inom 

rådet inte är direktvalda av medborgarna utan av samtliga länders respektive regering. Men å 

andra sidan tas medborgens delaktighet till hänsyn när medborgaren har möjlighet att välja de 

som ska sitta i det europeiska parlamentet.27 Dessutom har EU egenskaper som försvårar 

medborgarens möjlighet att utkräva ansvar, vilket exempelvis är ansvarsskyldigheten då EU 

saknar den offentliga sfären som tidigare nämnts även om det har förbättrats.28 Det sista 

kriteriet handlar om inkludering vilket innebär att det politiska systemet inkluderar alla vuxna 

som omfattas av lag. Även om samtliga har unionsmedborgarskap blir det problematiska att 

samtliga länder som ingår i EU har rätten att definiera de olika förutsättningarna för 

medborgarskapet. Detta medför att ett ojämlikt bemötande uppstår gentemot medborgarna i 

relation till EU-lagstiftningen. Så länge unionsmedborgarskapet är beroende av reglerna för 

det nationella medborgarskapet kommer inte kriteriet inkludering fyllas ut.29 

 

Det viktigaste i denna forskning som blir relevant till uppsatsens syfte är de olika faktorerna 

som visar på att det finns ett demokratisk underskott. Oavsett grad av det demokratiska 

underskottet som visas i resultatet, visar flertal faktorer på den försvårade situationen för 

medborgaren att kunna vara delaktig i de olika delarna av den politiska processen.  

 

2.3 EU och Sverige  

Magnus Blomgren och Torbjörn Bergman presenterar om Sveriges medlemskap i EU i sin 

forskning ”Ett sammanlänkat statsskick”. Sveriges medlemskap i EU påverkar politiska 

systemet och arbetssättet på nationell, regional och kommunalnivå. Det sammanlänkade 

statsskicket påverkar även demokratin på den internationella och nationella arenan. Hur 

                                                
26 ibid, s. 89 
27 Karlsson, Christer, Democracy, Legitimacy and the European Union, Doktorsavhandling, Uppsala, 2001, s.97  
28 ibid, s.98  
29 ibid, s.100  
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demokratin påverkar det sammanlänkande statsskicket mellan EU och Sverige analyseras 

genom EU och väljarnivån i riksdagen och regeringen . Forskningen tar sin utgångspunkt i att 

representativ demokrati är något önskvärt, och jämför sedan hur de olika institutionerna 

förhåller sig till varandra.30  

 

Eftersom att forskningen grundar sig utifrån ett representativ demokratisk modell, innebär 

detta att makten utgår utifrån väljarna. Därmed blir relationen mellan EU och väljarnivån i två 

led, det ena är valet som görs till det nationella parlamentet och det andra är valet som görs 

till Europarlamentet. I dessa två valkedjor finns det skillnader och det skiljer sig även åt 

länder emellan. I Sverige är valdeltagandet lägre i valet till Europarlamentet än till de 

nationella valen. Detta kan analyseras på två sätt, det ena kan tolkas som att valdeltagare inte 

accepterar delegeringen av Sveriges makt till EU och valdeltagare föredrar nationella 

beslutsfattare. En annan tolkning är att ansvarsutkrävande inte anses vara lika viktigt, dock är 

det är viktigt att notera att valdeltagandet fortfarande är hög vid båda valen. Att det skiljer sig 

åt i valdeltagandet kan få betydelse för synen på ansvarsutkrävande. Detta kan betyda att de 

som inte röstar inte värderar ansvarsutkrävande i lika stor utsträckning som andra faktorer och 

tvärtom. Väljarens roller skiljer sig åt men den gemensamma punkten för dessa två skillnader 

är att väljaren delegerar vidare makten till representanter. Den viktiga länken för väljaren och 

de valda representanterna blir de politiska partierna.31 

 

EU och de politiska partiernas relation kan tolkas som att medlemskapet i EU är ett 

institutionellt förhållande som orsakar komplikationer för de nationella partierna. Detta beror 

bland annat på den splittrande effekten som EU kan skapa för vissa svenska partier och 

partiblock, vilket har komplicerat den demokratiska kedjan mellan väljare och politiker. 

Maktförhållandet har även förändrats för partierna, vid Europaparlamentvalen styr de 

nationella partiorganisationerna något som vid riksdagsvalen bestäms av partidistrikten. 32 

 

Enligt denna forskning påverkar maktförskjutningen på gott och ont. Partiledningen fråntas en 

del av makten för att kunna utforma listorna på grund av proceduren med öppna nomineringar 

och provval. Trots att valdeltagandet är låg i provvalen, framställs ett resultat som ledningen 

                                                
30 Bergman, Torbjörn, Blomgren, Magnus, EU och Sverige - ett sammanlänkat statsskick, Malmö: Liber,2005 
s.10-13  
31Bergman, Torbjörn, Blomgren, Magnus, EU och Sverige - ett sammanlänkat statsskick, Malmö: Liber, 2005, 
s.56-57  
32 ibid, s.76  
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inte har möjlighet att ändra utan att det når offentligheten. På grund av splittringar i partier har 

det gjort svårt att balansera listor som uppfyller alla grupperingars önskemål. När ett parti 

sitter i regeringsställning och det behövs extra handlingsutrymme för ministrarna blir det svårt 

för regeringspartier att granska sina representanter. De representanter som inte är ministrar är 

friare i deras motsvarighet på nationell nivå. Sammanfattat kämpar partierna med en 

maktförskjutning till en överstatlig nivå, därför blir det också tveksamt ifall europeiska partier 

uppfyller rollen i diskussion om den demokratiska kedjan inom EU.33 

 

När delegering av makt från nationell nivå till EU-nivå sker behöver också den som delegerar 

ut makten skapa rätten att utkräva ansvar enligt forskningen. Den svenska riksdagen har 

delegerat vidare makt till den svenska regeringen, vilket också gör att den svenska riksdagen 

kan utkräva ansvar från regeringen. Sedan Sveriges medlemskap i EU har diskussion om 

regeringens informationsansvar gentemot riksdagen varit aktuell. Samtidigt som EU fått ett 

större inflytande leder det också till att ansvaret blir större. Är parterna överens om 

utvecklingen i EU minskar också incitamenten att kontrollera regeringens arbete i Bryssel, 

därför blir det mer effektivt att tala om den ”svenska linjen” för att öka Sveriges 

förhandlingsmöjligheter och resultat inom EU.34 

 

En risk för utpräglad samförståndspolitik är att de politiska alternativen skyms undan, vilket 

är en av konflikterna som finns i relationen till EU. Detta representeras inte av ledande partier 

som i sin tur ska företräda medborgarna. Därför handlar riksdagens kontroll av regeringens 

arbete mindre om institutionella frågor och mer om vad för typ av politik som präglar inom 

Sveriges arbete med EU-frågor. Tydliga konflikter mellan de olika politiska partierna om EU-

politiken skulle kunna resultera i att riksdagen stärker sin position i den parlamentariska 

demokratin. Detta i sin tur skulle kunna utgöra en arena för politisk debatt där medborgaren 

skulle få en rimlig möjlighet att välja mellan olika politiska lösningar.35  

 

En analyserna i denna forskning är att Sverige och regeringen har det svårt att integrera EU-

frågorna i det dagliga arbetet Det finns ett antal faktorer som kan påverka detta. En av 

faktorerna är att Sverige har en av de mest EU-skeptiska opinionerna som också påverkar hur 

                                                
33 ibid s.77-78  
34 ibid, s.80 
35Bergman, Torbjörn, Blomgren, Magnus, EU och Sverige - ett sammanlänkat statsskick, Malmö: Liber, 2005, s.  
100-102  
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en demokratisk vald statsledning behandlar och även prioriterar EU-frågor i jämförelse med 

andra nationella frågor. Andra faktorer handlar om att den svenska regeringen inte reformerat 

och anpassat den centrala förvaltningen så att EU-frågor betraktas på samma sätt som 

nationella frågor. En annan faktor är att departementen kan vara för små och myndigheterna 

är för fristående för att det nationella systemet är anpassat till medlemskapets krav på 

samordning, förankring och expertkunskaper i sakfrågor. Den sista faktorn fokuserar på att 

förbättra delegations och ansvarsutkrävandekedjor på nationell nivå. Men utvecklingen inom 

EU påverkar också denna kedja på nationell nivå.36 

 

Det sammanlänkade statsskicket ger konsekvenser för demokratin. För majoriteten av 

väljaren innebär systemet både möjligheter och problem. Men problemet med detta är att 

systemet är diffust, för väljarna blir det svårt att förstå hur EU fungerar och att det egentligen 

är sammanlänkat med EU. Väljarna behöver förstå de hur det fungerar i de politiska systemen 

som exempelvis de politiska partierna, media och samhällsvetare behöver bidra till.37 

2.4 EU och regioner/kommuner  

Magnus Johansson presenterar hur EU påverkar Sveriges landsting och kommuner i 

forskningen ”Sverige i EU”. Sveriges medlemskap i EU har inte bara gett effekt på den 

nationella arenan utan också på politikens villkor inom landstinget och kommunerna. Trots 

detta så diskuteras det väldigt mycket hur det har påverkats nationell nivå och mindre om hur 

det påverkar kommuner och landsting38. Medlemskapet har påverkat kommuners 

självbestämmande i tre områden: den offentliga upphandlingen, konkurrenslagstiftningen och 

miljölagstiftningen. Europeiseringen påverkar inte bara staten utan också kommuner och 

regioner, vilket blir problematisk då EU betraktas som utanförliggande organisation. Denna 

europeisering bryter delvis upp den hierarkiska relationen mellan stat och kommun och skapar 

möjlighet för lokala politiska aktörer att föra fram intressen mot både stat och de europeiska 

institutionerna.39 

 

I forskningen ”Västsvensk demokrati i tid och rum” av Lennart Nilsson presenteras bland 

annat medborgarnas inställning till den flernivådemokrati som växt fram. Eftersom att den 
                                                
36ibid, s.101-102  
37Bergman, Torbjörn, Blomgren, Magnus, EU och Sverige - ett sammanlänkat statsskick, Malmö: Liber, 2005, s. 
177 
38Johansson, Karl, Sverige i EU, 2:a upplagan, SNS förlag, 2002,   s. 129  
39 ibid, s. 129  
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formella relationen mellan staten och kommunen är i stort sett oförändrat blir det också 

problematisk att undersöka de principiella konsekvenserna för kommunerna. Det blir svårt att 

peka ut ifall kommuner blivit delegerade mer inflytande i beslutsbefogenheter i frågor som 

handlar om lokala eller regionala intressen, både på nationell och EU-nivå. Den formella 

kanalen för kommuners inflytande är regionkommittén, som fungerar som ett remiss- och 

rådgivande organ till ministerrådet och kommissionen som diskuterar om frågor som anknyts 

till regionala och lokala frågor. Europeiseringen av den svenska politiken har inneburit en 

beslutsinternationalisering, vilket innebär att politiska beslut gradvis bestäms utanför 

nationella arenan även om besluten påverkar den nationella arenan.40 

 

Det går att belysa flernivådemokratins funktionssätt genom att undersöka medborgarnas 

åsikter om hur demokratins funktion ser ut på de olika institutionella nivåerna. Likt som 

landet var medborgare i Västsverige i helhet nöjda med demokratin på nationell nivå. år 2009 

var ¾ delar nöjda med demokratin på nationell nivå och 70 procent nöjda med demokratin på 

kommunal och regional nivå. Västsvenskarna likt resten av Sverige var övervägande negativa 

till demokratin inom EU. Men det har ökat till 49 procent år 2009, och nöjdheten har ökat för 

samtliga medborgare utan att ha påverkat synen på de svenska demokratiska institutionerna. 

Inom Västra Götaland tillhör de boende i Göteborgsregionen de mest nöjda med demokratin 

på samtliga nivåer.41 Medborgarens åsikter om de olika politiska institutionernas funktioner 

grundar sig inte på de kunskaper om de olika institutionernas kompetens i förhållande till 

varandra utan kunskapen grundar sig på allmänna överväganden utifrån ideologi, sakfrågor 

och personer spelar roll. I Sverige anser medborgarna den europeiska nivån minst betydelse 

av alla EU länder, den nationella nivån hamnar i mitten och den kommunala och regionala 

nivån har stor betydelse för de egna levnadsförhållandena.42 En komplikation med 

flernivåsystem är att det bidrar till riskfaktorer som att medborgare inte riktigt har en 

förståelse eller kan hålla reda på vilka institutioner de olika besluten tas och inom vilket organ 

det finns möjlighet att utkräva ansvar.43 

 

                                                
40 Johansson, Karl, Sverige i EU, 2:a upplagan, SNS förlag,2002, s. 131-137  
41 Nilsson, Lennart, Västsvensk demokrati i tid och rum, 2011, s. 10 
42 ibid, s.18 
43 ibid, s.19 
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Det som blir viktigt i forskningens resultat är hur den flernivåsystem som skapats påverkar 

medborgarens förståelse för institutionernas roll men också hur rollerna mellan de olika 

institutionerna i stort sätt är oförändrade.  

 

Magnus Lindh presenterar i sin avhandling ”Regionen och EU?” om uppfattningar och 

attityder till EU-relaterade frågor i Västsverige. Det regionala strategiska handlandet när det 

kommer till EU-frågor utvecklas i gränssnittet mellan nationella och europeiska intressen. 

Därför förhåller sig den regionala aspekten till två kontexter: det nationella och europeiska 

intressen.44 Samtidigt som policyutvecklingen inom EU öppnar upp för ett regionalt 

deltagande finns det inte en tydlig förståelse om vad som utgör regional politisk nivå eller hur 

rollen ska se ut för regioner på europeisk nivå. I och med medlemskapet i EU har det 

kvalitativ ändrats för regionala samarbeten och medlemskapet har påverkat svenska regioner 

på många sätt. De främst områden som det har påverkat inom är sammanhållningspolitiken 

som uppmärksammat regionala nivån i mer europeiska sammanhang, detta gör så att 

regionala aktörer involveras mer formellt i EU:s beslutsprocesser. En annan aspekt för 

regionalt inflytande är partnerskapet som ger utrymme vertikalt och horisontellt samarbete där 

olika typer av aktörer har möjlighet att vara med från projektets förberedelse till dess 

implementering och utvärdering. Denna partnerskap ger utrymme för mer inkludering i 

policyutformade processer.45 

 

Göteborgs stad omdefinierar sin syn på frågor som relateras till EU och driver på för en re-

konfigurerad europeisering bland regionala aktörer inom Västra Sverige. Göteborgs stad har 

ett större fokus på upload-orienterande frågor, det vill säga ett större fokus på att arbeta med 

framgångsrika påverkansförsök och möjligheten att framstå som en relevant aktör i ett EU-

sammanhang. Denna typ av orienterad arbetssätt förespråkar också en relation till staten. 

Denna typ av orientering försöker också att driva på frågor direkt till EU. Göteborgs stad 

skiljer sig ifrån de andra medlemmarna i West Sweden, och efter att de öppnat ett eget kontor 

i Bryssel betonar Göteborgs stad ett systematisk och kontinuerligt påverkansarbete och ett 

eget företrädarskap. Göteborgs stads lämnar West Sweden på grund av att engagemanget där 

tappar stadens arbetes mervärde och engagemanget läggs istället i att stärka deras 

påverkansarbete.46 

                                                
44 Lindh, Magnus , Regionen och EU, Doktorsavhandling, Karlstad University studies, 2016:45, s.11-12 
45 Lindh, Magnus , Regionen och EU, Doktorsavhandling, Karlstad University studies, 2016:45, s.13 
46 Lindh, Magnus , Regionen och EU, Doktorsavhandling, Karlstad University studies, 2016:45, s.185 
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Göteborgs stad inriktar sig i att försöka stärka sin position i att utöva påverkansförsök. Deras 

funktion som informationsförmedling och projektutveckling tonas med. Göteborgs stads 

påverkansarbete tar form i exempelvis i att beröra lagstiftning och regelverk och andra 

områden som mer övergripande programbeskrivningar som bland annat styr möjligheten att 

finansiera stora projekt.47 Göteborgs stad arbetar mycket med lobbying för att kunna få 

möjligheten att blir finansierade av stora utvecklingsprojekt och därmed kunna ha möjlighet 

att samtala med beslutsfattarna om varför det är viktigt. Stadens fokus på 

påverkansmöjligheter utmanar inlärda utmaningar om regionalt handlande i EU-relaterade 

frågor i Västsverige. De påverkansarbete Göteborgs stad driver och de försök till påverkan 

som görs är tydligt kopplade till politiska prioriteringar. I Göteborgs stads EU-arbete sträcker 

sig det regionala perspektivet till Göteborgsregionen och Västra Götalandsregionen, därför 

placeras Göteborgs stads EU-arbete i större regionalt sammanhang. En av effekterna av 

Göteborgs stads egna kontor i Bryssel förutsättningarna stärks för att kunna utveckla egna 

kompetenser för ett påverkansarbete. Göteborgs stads politiska ledning upplever att kontoret i 

Bryssel utgör möjligheter för nytta och verksamheten uppfattas som värd att utveckla. Deras 

erfarenhet av arbetet inom EU har betydelse för att utveckla och sprida uppfattningar och 

attityder i enlighet med en upload-orienterad position.48 

 

Denna forskning som har gjorts om hur Göteborgs stad arbetar inom EU-frågor blir en av de 

viktigaste grunderna till uppsatsens syfte. Det mest intressanta i forskningens resultat är hur 

kommunen arbetar för att likställa EU-arbetet med nationella frågor samt hur att 

påverkansförsöket är en av de främsta frågorna på agendan. Därför blir det intressant att 

undersöka ifall dessa värden präglar kommunens EU-arbete och i så fall hur.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
47 Lindh, Magnus , Regionen och EU, Doktorsavhandling, Karlstad University studies, 2016:45, s.186-187 
48 Lindh, Magnus , Regionen och EU, Doktorsavhandling, Karlstad University studies, 2016:45, s. 186-187 
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3.	  Teoretisk	  utgångspunkt	  	  

3.1 Teoretisk beskrivning  

Som jag tidigare nämnt i problemformuleringen samt i tidigare forskningen finns det olika 

demokratimodeller som ger betydelse för olika karaktärer av idén om demokrati. Exempel på 

demokratimodeller som jag tidigare nämnt är representativdemokrati, deliberativdemokrati 

och deltagardemokrati. Även i demokratimodellerna lyfts det upp nackdelar. Det finns en del 

påpekningar att det finns en risk med att ha en stark betoning av deltagande vid den politiska 

processen. Genom att ställa för stora krav på aktivt deltagande gentemot medborgare kan det 

sätta tröskel för att alla ska kunna göra sin röst hörd. Denna effekt kan tendera att leda till att 

exempelvis vissa åsikter kan vara mer aktivitetsbenägna än andra.49 Den representativa 

modellen kritiseras för att det inte finns en tydlig förutsättning kommunikation eller dialog, 

därför kan inte kvalitén på den preferenser som ska styra den offentliga verksamheten 

förbättras. Vissa åsikter kan tendera att falla bort och där med leder det inte till en 

representativitet, åsiktsmässigt eller social mening.50 Den deliberativa modellen föredrar 

diskussioner av den kvalitativa aspekten, därför kan rationella meningsutbyten endast ske i 

små församlingar, inom stora församlingar kan det tendera att endast skapa argumentationer 

och inte deliberation.51 Olika demokratimodeller fokuserar på olika faktorer som anses vara 

nyckeln till en demokratisk process. Studien grundar sig utifrån den problembild Strömvik 

beskriver, att medborgare har sämre insyns- och påverkansmöjligheter när det kommer till 

EU-frågor.52 därav intresserar studien sig för att definiera demokrati där medborgarens aktiva 

påverkansmöjligheter lyfts upp.  

 

Studiens teoretiska utgångspunkt utgår ifrån Lennarts Lundquists teori och demokrativärden 

och effektivitetsvärden. Den teoretiska definitionen av demokrati- och effektivitetsvärden 

grundar sig på den offentliga etos. Den offentliga etos avser den fundamentala 

föreställningarna om hur dagens samhälle ska styras, därför grundar sig den teoretiska 

definitionen på en normativ föreställning. Kärnan i det etiska betraktelsesättet grundar sig 

bland annat i det system som präglar medborgerliga fri- och rättigheter. Utifrån de fasta 

principerna kan den offentliga etos delas in i två huvudkategorier, demokrativärden och 

                                                
49Hadenius, Axel, Demokrati- en jämförande analys, uppl. 2:1, 2006, Malmö: Liber, s. 64  
50 Hadenius, Axel, Demokrati- en jämförande analys, uppl. 2:1, 2006, Malmö: Liber s. 65  
51 Hadenius, Axel, Demokrati- en jämförande analys, uppl. 2:1, 2006, Malmö: Liber s.65  
52 SOU 2016:10, s.9 
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ekonomivärden(effektivitetsvärden) som är tillämpliga på den offentliga verksamheten. 
53Därför blir dessa värden grunden för att undersöka hur demokrati- och effektivitetsvärden 

präglas Göteborgs stads policy dokument.  

Den offentliga etos definieras i två huvudkategorier som nämnts ovan och som består av ett 

antal delvärden.  

 

Demokrativärden Ekonomivärden 

Politisk demokrati 

Rättssäkerhet 

Offentlig etik 

Funktionell rationalitet 

Kostnadseffektivitet 

Produktivitet 

 

Demokrativärdena förutsätter att den offentliga verksamheten utgår ifrån kraven för den 

politiska demokratin, rättssäkerheten och offentliga etiken och ekonomivärdena ska tillgodose 

kraven på funktionell rationalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet. Ekonomivärdena 

gäller privat såväl som offentligt medan demokrativärden endast utgår ifrån den offentliga 

verksamheten. Teorin förutsätter att alla värden behöver bevakas och att det inte går att följa 

den ena eller andra men att tonvikten läggs på olika värden.54 Eftersom studien intresserar sig 

för politisk demokrati och funktionell rationalitet och dess värden kommer studien att 

definiera dessa värden för att uppnå studiens syfte.  

 

De tre ekonomivärden, som i uppsatsen anses vara effektivitetsvärden definieras på så sätt att 

funktionell rationalitet innebär att åtgärder som väljs leder till de uppsatta målen uppfylls och 

definieras som mål-medel-rationalitet. Kostnadseffektivitet innebär att de utgifter som finns 

ska vara så låga som möjligt, och den bredare begreppet effektivitet består kvoten av graden 

om hur målen uppfylls i relation till kostnaderna. Begreppet produktivitet innebär ju lägre en 

insats är för en viss typ av åtgärd, exempelvis service av viss typ och kvalitet, desto högre 

rankas produktiviteten.55 

 

Den politiska demokratin består av olika abstraktionsgrader. Eftersom att begreppet 

demokrati är ett brett fenomen och definieras på olika sätt kan politisk demokrati delas in i tre 

                                                
53Lundquist, Lennart, Demokratins väktare, Lund: Studentlitteratur, 1998, s.62  
54ibid, s.63  
55Lundquist, Lennart, Demokratins väktare, Lund: Studentlitteratur,1998,  s.64  
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huvudkategorier: demokratiska värden, demokratiska konstruktioner och demokratiska 

institutioner. Dessa tre huvudkategorier kategoriseras på så sätt att påverkan utgår ifrån att 

värdena påverkar konstruktionerna som i sin tur påverkar institutionerna. Därför kommer 

studien att fokusera på de demokratiska värdena för att kunna analysera ifall dessa värden 

och effektivitetsvärden präglar dokumenten om EU-arbete.56 

 

De demokratiska värdena kan delas in i två delar, övergripande substansvärden och 

instrumentella värden. Demokratins övergripande substansvärden har två former. Den ena 

som utgör de mål för den politiska processen, det vill säga att den beskriver förutsättningar för 

en välfungerande demokratisk process. Substansvärdena har en kontinuerlig form när det 

innebär termerna har alltid varit återkommande men har inte alltid nödvändigtvis haft 

liknande innebörden i olika demokratiskolor, därför behövs termerna specificeras för att 

kunna användas. Värdeuppsättningen baseras på individer och deras relation till varandra och 

den offentliga makten.57 

 

Begreppet jämlikhet inom demokrati uppfattas som ett konstituerande värde. Jämlikhet 

definieras som ”lika behandlingar för lika”, vilket på ett sätt kan vara problematisk i 

precisionen i vad ”likhet” innebär. Den fundamentala likheten utgår ifrån att alla människor 

har samma värde, lika rättigheter och ska ägnas samma respekt och omsorg. Den sociala 

likheten omfattar politisk jämlikhet, ekonomisk jämlikhet och jämlikhet i status. Sedan finns 

den formella jämlikheten som innebär allmän rösträtt och rätten att vara politisk aktiv. 58 

 

Begreppet frihet kan definieras i två olika distinktioner, negativ respektive positiv frihet. 

Negativ frihet innebär frihet ifrån något, exempelvis förtryck och den positiva friheten 

innebär när medborgaren har förmåga till något, det vill säga möjligheten att forma sitt liv 

eller gemensamt ha möjligheten att utforma samhället i form av fördelning, skyldigheter och 

plikter. Inom denna aspekt läggs det tonvikt på mellan handlingsfriheten och 

handlingsförmågan.59 

 

                                                
56Lundquist, Lennart, Medborgardemokratin och eliterna, Lund: Studentlitteratur,2001,  s. 119  
57ibid, s. 115  
58Lundquist, Lennart, Medborgardemokratin och eliterna, Lund: Studentlitteratur, 2001,  s.116  
59 ibid s. 116-117  
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Begreppet solidaritet benämns på så sätt att det knyts an till idén om gemenskap och 

ömsesidigt ansvar som är en del av socialismen. Solidaritet benämns både de starkas relation 

till de svaga i samhället, relationen inom arbetarklassen och relationerna mellan 

samhällsmedlemmarna i allmänhet.60 

 

Begreppet rättvisa kan delas upp i distributiv rättvisa och rättvisa i relation till brott. Den 

distributiva varianten omfattar fördelningen av förmåner och bördor i samhället, och denna 

typ av rättvisa är det som är aktuell i samband med den politiska demokratin.61 

 

Begreppet öppenhet i svensk demokrati är den fundamentala normen för den offentliga 

verksamheten. Öppenheten är en förutsättning för att resterande processvärdena ska kunna 

tillgodoses. Öppenhet är en förutsättning för att diskussioner ska kunna ske och utan denna 

processvärde blir diskussionen meningslös. Ömsesidigheten får ingen substans och utan 

öppenhet är det inte heller möjligt att utkräva ansvar. Öppenheten kopplas oftast till den 

politiska beslutsdemokratin.62 

 

Begreppet diskussion är metoden som ger möjligheten att konfrontera olika ståndpunkter och 

intressen till varandra och därför tillhör den och utgör en förutsättning för demokratisk 

beslutsprocess.63 

 

Begreppet ömsesidighet innebär bland annat hänsyn, tolerans, tillit och förståelse. Med detta 

menas alltså att meningsmotståndare inte uppfattas som fiender utan har legitim rätt att verka i 

demokratin.64 

 

Begreppet ansvar omfattar medborgarnas gemensamma ansvar för den politiska demokratin 

och personliga ansvar, politisk, juridisk och moralist, som alla inte minst innehavarna av 

politiker- och ämbetsmannaroller, har för sina åtgärder. I ansvaret ingår plikten för envar att 

säga ifrån när det sker något som är olagligt, fel och ont eller olämpligt.65 

 

                                                
60 ibid, s.117  
61 ibid, s.117  
62 ibid, s.138  
63 Lundquist, Lennart, Medborgardemokratin och eliterna, Lund: Studentlitteratur,2001,  s.138  
64 ibid, s. 138-139  
65 ibid, s. 139  
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3.2 Operationalisering av demokrativärdena och ekonomivärdena  

Den processen där definitionen av teorin tilldelas operationella indikatorer kallas för 

operationalisering. Eftersom att demokrativärdena i vissa avseenden är snarlika, och inte alltid 

behöver nämnas konkret i policydokumenten, utan kan användas i andra benämningar än 

exempelvis ”solidaritet” är det viktigt att operationalisera begreppen. Jag kommer 

operationalisera begreppen på så sätt att det kommer att konkretiseras i hur de nämns 

uttryckligen i teorin, operationalisering i att omformulera den teoretiska definitionen samt 

operationalisering i form av att beskriva snarlika begrepp som kan kopplas till de olika 

demokrativärdena och ekonomivärdena.  

 

3.2.1 jämlikhet  

Förutom att undersöka ifall begreppet jämlikhet uttryckligen nämns kommer begreppet att 

uttryckas i den form att jämlikhet omfattar lika värde i form av inkludering av alla 

medborgare. Inkludering av samtliga medborgare kan beskrivas i olika sammanhang så som i 

beslutsfattandet eller inkludering i att det den offentliga verksamheten inriktar sig till samtliga 

medborgare. Exempel på begrepp: ”Öppen”, ”mervärde”, ”invånare”, ”medborgare”, 

”mänskliga rättigheter”, ”inkludering”.  

3.2.2 Frihet, rättvisa och solidaritet  

Eftersom att begreppen frihet, rättvisa och solidaritet omfattar medborgarens möjlighet att 

påverka, idén om gemenskap och fördelning av förmåner och bördor slås dessa begrepp ihop. 

Eftersom att frihet har två olika utgångspunkter, kommer jag i min studie att fokusera på den 

positiva friheten då syftet är att undersöka medborgarens handlingsfrihet och 

handlingsförmåga. Dessa begrepp utgör tillsammans en indikator som har till syfte att 

undersöka hur medborgarens påverkansmöjligheter ser ut, och ifall medborgaren inkluderas i 

idén om gemenskap. Exempel på begrepp: ”gemenskap”, ”samverkan”(med medborgare), 

”fördel/förmån”, ”gemenskap, ”samordning”, intresse”(medborgarens), ”staden”.  

3.2.3 Ansvar  

Begreppet ansvar fokuserar på hur medborgare, politiker samt ämbetsmannaroller tar ansvar i 

samhället. Den operationaliserade indikatorn kommer att fokusera på hur ansvarsfördelningen 

inom Göteborgs stads EU-arbete ser ut samt undersöka hur den offentliga verksamheten 
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ansvarar för att medborgare har möjligheten att påverka. Exempel på begrepp: ”ansvar”, 

“samverkar”, ”beslut”, ”uppdrag”.   

3.2.4 Diskussion  

Begreppet diskussion omfattar möjligheten att konfrontera olika åsikter och är en 

förutsättning för demokratisk beslutsprocess. Den operationaliserade indikatorn har till syfte 

att undersöka hur diskussionens transparens finns i dokumenten. Diskussion med relevanta 

aktörer samt ifall diskussion med medborgare präglas i dokumenten. Exempel på begrepp: 

”samverkan”, ”dialog”, ”kommunikation”, ”information”.  

3.2.5 Öppenhet och ömsesidighet 

Eftersom att både begreppen öppenhet och ömsesidighet är de grundläggande 

förutsättningarna för den offentliga verksamheten och ser förutsättningar för resterande 

demokrativärden, slås dessa begrepp ihop. Den operationaliserade indikatorn syftar till att 

undersöka hur öppenhetens transparens är i dokumenten, det vill säga information som 

medborgare kan ta del av, samt öppenhet i form av hur öppna staden är gentemot relevanta 

aktörer och samtliga medborgare. Öppenhet i form av samverkan och diskussion kommer 

också att undersökas. Exempel på begrepp: ”Öppen”, ”samverkan”, ”diskussion”.  

 

3.2.6 Funktionell rationalitet, kostnadseffektivitet och produktivitet  

Eftersom att tre ekonomivärdena handlar om vilka åtgärder som väljs i relation till målen samt 

hur kostnaderna ser ut och till vilken grad av insats som är prioriterad för respektive mål slås 

dessa begrepp ihop. Den operationaliserade indikatorn syftar till att undersöka vad för 

åtgärder som väljs till de som mål som finns, samt ifall de åtgärder som väljs inkluderar 

medborgarens möjlighet till att påverka. Eftersom det inte finns konkreta uttryck till denna 

begrepp, inkluderar meningar/citat som innebär åtgärder för kommunens mål under detta 

fenomen.  

3.3 System effectivness versus Citizen Participation 

Dahls diskussion om ”System effectivness versus Citizen Participation”(demokrati vs 

effektivitet) ses som ett komplement till den ovanstående teoretiska definitionen om 

demokrati- och effektivitetsvärden. Jag har valt denna diskussion på grund av den 

resonemang han för genom att sätta effektivitet och demokrati i relation till varandra, vilket 
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blir en grund för mitt resonemang kring effektivitet och demokrati inom Göteborgs stads EU-

arbete längre fram i studien.  

 

Det finns ett demokratisk dilemma mellan systemeffektivitet och medborgardeltagarhet.  

Transnationella beslut påverkar alla demokratiska länder i olika grader. Detta beror bland 

annat på landets storlek i exempelvis ekonomiska förutsättningar, om landet är beroende av 

internationell handel med mera. Dessa avgörande begränsningar påverkar både större och 

mindre länder. Demokratin har utvecklats ifrån icke-demokratiska stater till att representativ 

demokrati präglar de politiska institutionerna, detta i form av maktförskjutning mellan 

nationell stat och stadsstat. I slutet av 1990-talet har världen varit i behov av dessa reformer, 

men som fortfarande inte är tillräckligt. I praktiken har alla vuxna rösträtt och rätten till att 

välja representanter. Medborgarna har möjlighet till att uttrycka sig i politiska frågor som är 

brett definierade utan risk för allvarlig straff. Medborgarna har även effektiva rättigheter att 

söka efter alternativa informationskällor och driva exempelvis oberoende föreningar eller 

organisationer, inklusive oberoende politiska partier och föreningar.66  

 

För att förstå fenomenet demokrati bör fokus inte ligga på de ideologiska förklaringarna då 

dessa tolkningar skiljer sig åt. Det fokus som bör finnas är hur transnationella beslut inom 

exempelvis ekonomiska, sociala och politiska system påverkar demokratin.  

 

När transnationella system utvecklas förändras också de nationella staternas politiska, 

ekonomiska, kulturella och sociala autonomi. Dagen system leder till att de nationella 

gränserna förminskas som i sin tur också påverkar medborgarens intresse. Ett lands 

ekonomiska, fysiska omgivning, nationell säkerhet påverkas mer av beslut som sker utanför 

de nationella gränserna. Således kan inte medborgare utkräva den nationella staten att ha 

direktkontroll över exempelvis utländska investeringar. Eftersom nationella stater förminskas, 

påverkar detta också medborgarens möjlighet att ha inflytande över det som påverkar 

medborgaren direkt. Detta leder till att transnationella system förminskar medborgarens 

förmåga att besluta och delta. När världen ingår i en mer transnationell politisk system 

behöver också de existerande institutionerna göra en förändringar och ett sådant system ger 

                                                
66 Dahl, Robert, A democratic Dilemma: System Effectiveness versus Citizen participation, Political Science 
Quarterly, Vol. 109, no 1 (Spring.1994), pp-23-24, s. 24 
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effekter på demokratin. Exempelvis när beslut fattas av personer som inte är föremål för 

beslutet eller att skalan för de politiska systemet utökas.67 

 

Effekterna utav att de politiska system utökas påverkar dilemmat mellan medborgarens 

förmåga att utöva demokratisk kontroll och systemets förmåga att svara mot kollektivets 

demokratiska preferenser. Det finns olika tolkningar och argument för dilemmat. Ett 

argument är ju mindre politiska system det finns, blir det lättare att upprätthålla medborgarens 

demokratiska effektivitet än i större politiska system. Men i mindre politiska system 

behandlas frågor som har av mindre betydande karaktär medan i större politiska system finns 

kapaciteten för att behandla större frågor som ger större effekt. Risken i större politiska 

system är att medborgarens roll att påverka blir mindre avsevärt. Därav blir övervägningen 

mellan att välja över små politiska system där det finns perfekt demokratisk kontroll men då 

kan medborgaren endast påverka områden som exempelvis vägtrafik, eller att inrätta ett stort 

politisk system, men då har medborgaren endast ett symbolisk demokratisk kontroll.68 

 

Den förändrande förutsättningen av maktförskjutningen leder till att ett land blir del av ett 

starkare socialt, ekonomisk, kulturell och politisk värld. Detta leder till att medborgarens 

möjlighet att fatta beslut själv förminskas på grund av de transnationella institutioners 

frånvaro.69  

 

Även om dessa transnationella institutioner förändras blir det problematisk att upprätthålla 

medborgarens delaktighet hela vägen, som det upprätthålls på nationellnivå. Ifall alla 

medborgare har lika stort inflytande, minskar också den enskildes möjlighet ju fler invånare 

besluten omfattar. Därför blir upplysning ett viktigt kriterium för att upprätthålla demokrati. 

Begreppet demokrati anses vara ”folkstyre” och det antas att medborgarens är mer mån om 

sina egna önskemål än de som bestämmer som anser vad det bästa är för medborgarna. Men 

för att kunna få fram vad som är det bästa för medborgarna behöver också medborgare 

upplysas, till en viss del.70 

                                                
67 Dahl, Robert, A democratic Dilemma: System Effectiveness versus Citizen participation, Political Science 
Quarterly, Vol. 109, no 1 (Spring.1994), pp-23-24, s. 26  
68 Dahl, Robert, A democratic Dilemma: System Effectiveness versus Citizen participation, Political Science 
Quarterly, Vol. 109, no 1 (Spring.1994), pp-23-24, s. 28 
69 Dahl, Robert, A democratic Dilemma: System Effectiveness versus Citizen participation, Political Science 
Quarterly, Vol. 109, no 1 (Spring.1994), pp-23-24, s.24 
70 Dahl, Robert, A democratic Dilemma: System Effectiveness versus Citizen participation, Political Science 
Quarterly, Vol. 109, no 1 (Spring.1994), pp-23-24, s. 30  
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Medborgare behöver upplysas om medborgarskap, dialog och offentlig överläggning. Detta 

kriterium skulle göra det svårare att undantrycka information vid beslutsfattanden men också 

att det skulle kunna leda till att vissa medborgare får lättare tillgång till information som är 

avgörande för beslut än andra medborgare. Eftersom att det finns en problematik kring 

medborgarens inflytande i ett nationellt sammanhang, utgör transnationella system det svårare 

för medborgarens möjlighet att påverka. Dahl menar på att EU saknar transnationella 

strukturer och demokratiska processer. Han menar att även om länder valt in representanter 

som är med i beslutsförfarandet, görs besluten inte oftast av de officiella utvalda, utan 

påverkas av icke-officiella aktörer som multinationella företag, investerare, myndigheter med 

mera. Dahl menar att även om det går att demokratisk utveckla EU kommer inte EU bli lika 

mottagliga för EU-medborgarna som de egna nationella staterna. De demokratiska 

institutionerna behöver förstärkas i upprätthållandet av demokrati när beslut görs på 

nationellöverskridande plan. Hur de demokratiska institutionerna ska förstärkas har olika 

tillvägagångssätt, men ett sätt är att effektivisera systemen och öka medborgarens förståelse, 

överläggning och informerad deltagande.71 

 

Genom att upprätthålla de demokratiska institutionerna hjälper det de nationella staterna när 

de anpassas till en nationellöverskridande värld, samtidigt som medborgaren upprätthålls. 

Därför blir det viktigt att demokratiska institutioner inkluderar medborgare i samtal, debatt, 

överläggning med mera innan beslut överges till transnationella system.72 Detta blir en grund 

för hur policydokumentet kan tolkas utifrån Dahls diskussion som presenteras i analysen.  

 

3.4 Diskussion om för-och nackdelar med den teoretiska utgångspunkten  

Eftersom att Dahl inte definierar begreppet demokrati konkret förutom den breda definitionen 

”folkstyre” kommer demokrati definieras utifrån de substantiella och instrumentella värdena 

som redogörs ovan. Det som kan blir problematisk med denna diskussion är att begreppen är 

konkreta i dess innebörd men samtidigt vaga. Ett exempel är begreppet jämlikhet som inte 

uttryckligen används i policydokumenten utan präglar policydokumentet i form av andra 

uttryck. Detta kan bli problematisk när dokumentet ska kvalitativt analyseras, då det finns risk 
                                                
71 Dahl, Robert, A democratic Dilemma: System Effectiveness versus Citizen participation, Political Science 
Quarterly, Vol. 109, no 1 (Spring.1994), pp-23-24, s. 33 
72 Dahl, Robert, A democratic Dilemma: System Effectiveness versus Citizen participation, Political Science 
Quarterly, Vol. 109, no 1 (Spring.1994), pp-23-24, s. 33-34  
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för att begrepp kan falla bort. Eftersom att denna teori har till syfte att styra den kvalitativa 

textanalysen kan det också innebär att teorin utesluter andra begrepp eller demokrati- och 

effektivitetsvärden som kan ha betydelse för diskussionen om hur värdena upprätthålls i 

dokumentet, vilket är viktigt att ta hänsyn till och vara medveten om.  

 

Det är också viktigt att ta hänsyn till att det skiljer sig åt i hur det ser ut i teorin och i 

praktiken, de demokrati- och effektivitetsvärden som präglar eller inte präglar 

policydokumenten behöver inte resultera i vad som görs i praktiken, eller inte görs i 

praktiken.  

 

Även om begreppen har en bred och öppen definition kan det också ge utrymme för att kunna 

analysera hur demokrativärden präglas i policydokumenten, då som jag tidigare nämnts kan 

de olika demokrativärdena och effektivitetsvärdena tas till uttryck på olika sätt och därav blir 

det till fördel att det finns en bred och öppen definition av begreppen. En annan aspekt som är 

viktig att ta hänsyn till är den goda validiteten mellan den teoretiska definitionen och den 

operationaliserade indikatorn. Eftersom att olika teoretiska begreppen kan operationaliseras 

på olika sätt kan det uppstå problematik kring ifall den operationaliserade indikatorn 

verkligen mäter den teoretiska definitionen. 73 Som jag tidigare nämnt har de olika begreppen 

korta och öppna beskrivningar, vilket till viss del blir fördelaktiga och till andra sätt inte. Den 

goda validiteten ska upprätthållas på så sätt att de olika operationaliserade indikatorn inte ska 

”låsa sig” till en snäv förklaring av de olika begreppen utan den generella beskrivningen ger 

utrymme för att kunna tolka de olika meningarna i policydokumenten då begreppen inte oftast 

nämns uttryckligen. Det är också viktigt att nämna att studien inte ämnar till att generalisera 

några resultat utan detta är en studie som undersöker ifall dessa värden präglar 

policydokumentet och i så fall hur. En alternativ teori kan ge andra resultat samtidigt som det 

blir intressant och viktigt att se hur dessa olika värden präglas i policydokumenten.  

 

 

 

 

 

                                                
73 Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H, Wängnerud, L, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, 
individ och marknad, uppl. 4, Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s.56  
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4.	  Metod,	  material	  och	  avgränsning	  	  

4.1 Metod  

Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka ifall demokrati- och effektivitetsvärden präglar 

Göteborgs stads EU-arbete och i så fall hur, utgår uppsatsen utifrån en teorikonsumerande 

forskningsdesign. En teorikonsumerande studie beskrivs ofta i likadana sammanhang som 

teoriprövande studier. I studier som denna har både teoriprövande och teorikonsumerande 

studier ambitionen att öka förståelse för ett visst fenomen. När det kommer till studier som 

har till syfte att öka förståelse blir den huvudsakliga syftet att pröva hur olika faktorer kan 

tolka ett fenomen och detta görs genom teoriprövande och teorikonsumerande 

undersökningar. Beroende på forskningsfrågan skiljer sig teoriprövande studie och 

teorikonsumerande studie åt, trots att de beskrivs i snarlika sammanhang. I en teoriprövande 

undersökning står teorin i centrum i forskningen medan i en teorikonsumerande undersökning 

står fallet i centrum. Eftersom studien ämnar att undersöka förekomsten av dessa värden i 

dokumentet blir Göteborgs stads policydokument fallet i centrum i forskningen och därmed 

blir en teorikonsumerande studie relevant.74  

 

Eftersom att båda dessa undersökningar beskrivs som lika, kommer jag att använda mig av 

den generella beskrivningen av båda dessa undersökningar men den teorikonsumerande 

undersökningen blir den metodologiska tillvägagångssättet i min uppsats. Det som skiljer sig 

åt i en teoriprövande och teorikonsumerande studie är behovet av att kunna generalisera det 

resultat som visas i undersökningen. Den teoriprövande studien syfte är att se till vilken stor 

utsträckning som resultaten i forskningen går att generalisera till andra fall. Men 

teorikonsumerande studier fokuserar inte på att generalisera resultatet till andra fall. Eftersom 

denna studie är en fallstudie och fokuserar enbart på Göteborgs stads arbete inom EU, blir den 

teorikonsumerande metoden relevant. Det centrala i en teorikonsumerande studie blir att 

pröva hur en given faktor kan öka förståelse för hur det ser ut och varför det ser ut så som det 

gör i ett visst fall.75 Som jag tidigare nämnt så beskrivs teoriprövande och teorikonsumerande 

studier likt, och därför använder sig metodpraktikan av begreppet teoriprövande studie men 

nämner teorikonsumerande undersökningar enskilt ifall det finns en skillnad i det 

metodologiska tillvägagångssättet. 

                                                
74 Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H, Wängnerud, L, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, 
individ och marknad, uppl. 4, Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s. 89 
75ibid, s.90  
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Den teorikonsumerande forskningsdesignen är det övergripande metoden för uppsatsen. Den 

teorikonsumerande undersökningen kommer att göras genom en kvalitativ textanalys. En 

kvalitativ textanalys har till syfte att analysera texter genom att systematisera texten på andra 

sätt än hur exempelvis kvantitativa metoder går tillväga. Den alternativa systematiken har till 

syfte att ta fram det väsentliga innehållet och även analysera hur det förhåller sig till helheten 

och i vilken kontext de väsentliga innehållen ingår i. Eftersom att mitt syfte är att undersöka 

om dessa demokrati- och effektivitetsvärden förekommer snarare än att se hur mycket 

demokrati- och effektivitetsvärden som präglar policydokumenten blir kvalitativ textanalys 

relevant. Kvalitativa textanalyser har två utgångspunkter, det ena innebär att systematisera 

innehållet i de aktuella texterna. Det andra innebär att kritisk granska innehållet i texterna.76 

 

Denna uppsats har det systematiska tillvägagångssättet som utgångspunkt. Det finns även 

olika tillvägagångssätt att systematisera en text, beroende på vad forskningsfrågorna handlar 

om. De tre tillvägagångsätten är att klargöra tankestrukturen, ordna logiskt eller att 

klassificera. När undersökningen syftar till att klargöra tankestrukturen kan det exempelvis 

handla om att klargöra tankesättet hos olika aktörer. Att ordna logiskt innebär att formalisera 

tankeinnehållet i lätta överblickbara kategorier, som i exempelvis argumentationsanalytiska 

studier. Det tredje sättet är att klassificera som innebär att klassificera innehållet i givna texter 

och att placera tankeinnehållet under lämplig sammanfattande rubrik. Eftersom forskningen 

går ut på att placera policydokumentens text i olika demokrati- och effektivitetsvärden blir 

den sistnämnda tillvägagångssättet, det vill säga att systematisera genom att klassificera 

relevant. 77 

I analyser som denna handlar det bland annat om att kunna klassificera verkligheten, och i 

sådana analyser utgörs det någon form av teoretisk konstruktion. I klassificerade analyser 

utgör teoretiska konstruktionerna grunden i undersökningen, vilket det görs i denna uppsats 

då den teoretiska definitionen, det vill säga demokrati- och effektivitetvärden, styr hur den 

kvalitativa textanalysen kommer att göras. Därför blir den första uppgiften att konstruera ett 

analysverktyg som fångar in de relevanta aspekterna av det som ska undersökas, och detta blir 

också det styrande instrumentet för att få fram väsentliga aspekter. Det finns två sätt att kunna 

klassificera innehållet i en text och de analytiska redskapen är antingen klassindelningar eller 

idealtyper. Att klassificera genom idealtypsanalys innebär att försöka karaktärisera det 

                                                
76Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H, Wängnerud, L, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ 
och marknad, uppl. 4, Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s.211  
77 ibid, s.211  
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aktuella fenomenets utmärkande egenskaper, och en grundläggande position i idealtyper är att 

det inte finns i verkligheten utan extrembilder av fenomenet ifråga och har till syfte att 

klargöra relevanta egenskaper hos det fenomen som undersöks. 78 Att klassificera innehållet 

genom klassindelade analyser avgörs det huruvida ett fenomen tillhör eller inte tillhör en 

given klass, och genom detta kategoriseras resultatet. 79 Denna uppsats utgår utifrån att 

klassificera utifrån klassindelade analyser.  

 

Det finns två typer av krav som brukas ställas när det kommer till att göra klassindelade 

analyser, vilket är tekniska och intellektuella krav. De tekniska kraven brukar baseras utifrån 

variabeltänkande, och det första tekniska kravet är att analysschemats delar ska kunna 

operationalisera på så sätt att de olika delarna, det vill säga i detta fall de olika värdena, ska 

vara tydliga. Ett annat krav är att det ska baseras på entydiga principer och ifall analysen utgår 

ifrån entydighet får det finnas tvärgående principer. Ytterligare ett krav är att kategorierna 

(demokrati-och effektivitetsvärden i detta fall) skall det vara ömsesidigt uteslutande, vilket 

innebär att det bör finnas tydliga skillnad mellan kategorierna/principerna. Detta behöver inte 

innebära att ett gränsdragningsproblem innebär ett misslyckande, utan det förekommer ofta 

vid empiriska analyser.80 

 

Det fjärde kravet är att variabelvärdena ska vara uttömmande, med detta menas exempelvis att 

analysschemat ska vara täckande på sås sätt att alla relevanta aspekter ska tas med och att det 

finns utrymme för att kunna ta med oförutsedda aspekter. Den intellektuella aspekten är 

svårare att precisera. Det handlar om göra fruktbara inledningar, men hur begreppet fruktbar 

definieras är något oklart, men tar utgångspunkt i att ge uppslag till något nytt, att skapa 

associationer och få fram något i resultaten som som inte sagts förut men som uppfattas 

relevant. 81 

 

Det metodologiska tillvägagångssättet i denna undersökning tillämpas på så sätt att de olika 

demokrati- och effektivitetsvärden operationaliseras och slås ihop för att vissa av begreppen 

är snarlika. De olika begreppen har slagits ihop för att kunna göra skillnad i de olika värdena. 

                                                
78, Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H, Wängnerud, L, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, 
individ och marknad, uppl. 4, Norstedts juridik, Stockholm, 2012 s.139  
79 ibid s.137  
80 ibid, s. 138  
81 Esaiasson, P, Gilljam, M, Oscarsson, H, Wängnerud, L, Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, 
individ och marknad, uppl. 4, Norstedts juridik, Stockholm, 2012, s.139  
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Eftersom att undersökningens fokus ligger på att se ifall de olika värdena präglar dokumentet 

och även hur, placeras de olika meningarna som hittats i policydokumentet under respektive 

värde, därav placeras inte uteblivna meningar ur policydokumentet i någon annan kategori 

och ”faller bort” i resultatdelen vilket kan ses som en nackdel. Men eftersom det främsta 

syftet är att placera relevanta meningar ska uteblivna meningars bortfall inte påverka 

resultatet. Ett annat problem som uppstått vid val av metodologiska tillvägagångssättet är 

skrivarens tolkning av begrepp och det huvudsakliga policydokumentet. Begreppsvaliditet 

innebär att den teoretiska definitionen överensstämmer med den operationella indikatorn. 

Eftersom att skrivarens tolkning av begreppen och det som står i policydokumentet har en stor 

betydelse för forskningens syfte kan det diskuteras huruvida validiteten, det vill säga ifall 

forskningen mäter det som påstås ska mätas. Eftersom att forskningen inte har till syfte att 

generalisera några svar utan endast öka förståelse för om de olika demokrati- och 

effektivitetsvärden kan prägla, så fokuserar forskningen på att se om begreppen förekommer 

eller inte, men att dra slutsatser på hur mycket demokrati- och effektivitetsvärden det präglas 

blir svårt att uppnå i undersökningen.  

 

4.2 Material  

Det främsta materialet som använts och som också är till grund för uppsatsens resultat och 

analys är Göteborgs stads policydokument ”Policy och riktlinjer för internationellt samarbete 

i Göteborgs stad”. Denna policydokument och nämndhandlingarna bakom denna dokument 

finns tillgänglig på kommunens hemsida för allmänheten. Det andra materialet som också 

använts och även är avgörande för studien är ”Medborgardemokratin och eliterna” och ” 

Demokratins väktare: ämbetsmännen och vårt offentliga etos” av Lennart Lundquist. Dessa 

två böcker har använts för att beskriva den teoretiska utgångspunkten som är till stor del av 

studiens utgångspunkt. En av de viktiga materialen för uppsatsen är Robert Dahls diskussion 

om ”System effectivness versus Citizen Participation”.  

 

4.3 Avgränsning  

Eftersom att EU, Sveriges kommuner och begrepp så som demokrati och effektivitet är breda 

fenomen görs det ett antal avgränsningar i studien för att kunna göra en konkret forskning 

inom området. Den främsta avgränsningen som görs är undersökningen av en kommun, det 

vill säga Göteborgs stad. Den främsta motiveringen till att undersöka Göteborgs stads arbete 
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kring EU-frågor är eftersom staden troligtvis är den första kommunen som vill likställa 

nationella ärendehantering och EU-ärenden vilket gör det intressant att studera denna 

kommun.82 Andra faktorer som att kommunen arbetar aktivt kring påverkansförsök inom EU-

frågor gör det intressant att studera Göteborgs stad internationella arbete. En annan 

avgränsning som också görs i studien är den teoretiska utgångspunkten. Eftersom att 

demokrati och effektivitet är breda begrepp och kan definieras ur olika aspekter, exempelvis 

demokrati i beslutsprocesser, demokrati som värdegrund eller demokrati i hur det politiska 

systemet är uppbyggt, avgränsar studien att definiera demokrativärden och 

effektivitetsvärden. Anledningen till att avgränsningen görs till att undersöka värden är för att 

studien ämnar till att undersöka ett policydokument, vilket också innebär att ett 

policydokument beskriver det slutgiltiga resultatet av något som är beslutat, vilket också 

betyder att det skulle vara svårt att analysera hur den demokratiska politiska processen gått till 

i ett policydokument då dokumentet endast beskriver hur policy och riktlinjerna ska se ut för 

internationellt samarbete. Därför blir det relevant att undersöka värden då sådana värden och 

begrepp kan tendera att prägla eller inte prägla i ett dokument. Därför kommer syftet att 

uppnås på bästa möjliga sätt genom denna avgränsning i den teoretiska definitionen.  

 

En annan avgränsning görs också i samband med den teoretiska utgångspunkten vilket är 

Robert Dahls diskussion om ”System effectivness versus Citizen Participation”. Eftersom att 

Dahl också definierar och diskuterar demokrati ur olika aspekter likt många andra forskare 

avgränsar studien endast att använda sig av den generella diskussionen om demokrati och 

effektivitet. Eftersom att det endast görs korta och öppna beskrivningar om de olika värdena i 

Lundqvists teori tar jag mig till hjälp av Dahls diskussion om demokrati vs effektivitet för att 

kunna uppnå studiens syfte och frågeställningar. Studien avgränsar också i att undersöka 

funktionell rationalitet och politisk demokrati då syftet är att undersöka olika värden i ett 

dokument.  

 

 

 

 

                                                
82http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/F562155B236516E3C12580
DB00515752/$File/2.1.3_20170315.pdf?OpenElements, 2017-05-01, s. 2  
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5.	  Empiri	  

5.1 Öppenhet och ömsesidighet  

Begreppen öppenhet och ömsesidighet präglar policydokumentet i olika former. Dessa 

begrepp tar sin utgångspunkt i att Göteborgs stad nämner i dokumentet att kommunen är 

öppen för världen. Kommunens arbete strävar efter att EU ska vara en integrerad del i stadens 

verksamheter. Staden visar på att öppenhet och ömsesidighet finns genom att det ska finnas 

en samverkan mellan olika aktörer, så som stad, akademi, näringsliv, och civilsamhälle. 

Denna typ av samverkan ska ge kommunen ett framgångsrikt samarbete med omvärlden. 

Begreppen visar ömsesidighet genom att påpeka att det internationella samarbetet är en 

naturlig del av visionen och att det internationella samarbetet ska vara en del av de allmänna 

investeringarna inför framtiden. Dessa begrepp uttrycks i andra begrepp som 

samverkan/samarbete. Kommunen beskriver att syftet med att samarbeta med exempelvis 

vänorter och partnerstäder är att främja kommunens intressen och kunna få en möjlighet till 

erfarenhetsutbyte och projektdeltagande. Kommunen visar även på en öppenhet och 

ömsesidighet gentemot medborgarna genom att beskriva hur staden kan lämna synpunkter 

genom olika kanaler. Kommunen visar även öppenhet gentemot medborgare genom att nämna 

att det ska finnas en samverkan med bland annat staden(där medborgare ingår). Kommunen är 

även öppen för besök för att det ger kommunen en möjlighet att fördjupa och utveckla det 

internationella samarbetet. Kommunen poängterar även att samarbeten ska vara av ömsesidig 

nytta och skapa mervärde. Exempel på citat:  

 

”Göteborg är öppen för världen. Göteborg är en internationell stad och har alltid 

välkomnar människor och influenser utifrån.”83  

 

”Stadens arbete gentemot och inom EU är och skall vara en integrerad del i 

Göteborgs stads verksamheter”. 84 

  

”Staden har möjlighet att lämna synpunkter på EU-initiativ genom olika kanaler:  

- Europeiska kommissionens remissystem, även kallat ”öppna samråd” används i 

konsekvensanalyser inför utarbetandet av lagstiftningsförslag. GEO bevakar med 

                                                
83http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/F562155B236516E3C12580
DB00515752/$File/2.1.3_20170315.pdf?OpenElement, 2017-05-01, s. 8 
84ibid, 2017-05-01, s. 8 
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utgångspunkt från den årliga handlingsplanen kontinuerligt vilka remissrundor 

som öppnas upp” 

- Regeringskansliet förbereder sina egna svar på förslag från EU-kommissionen 

genom att remittera dem till kommuner 

- Staden kan på eget initiativ ta fram en ståndpunkt i en viktig fråga som varken 

remitteras till staden från Regeringskansliet eller behandlas av ett öppet samråd 

från EU-kommissionen”.85  

 

”Internationellt samarbete skall präglas av transparens och ömsesidig nytta”.86  

5.2 Diskussion  

Ett begrepp som präglar dokumentet i olika former är demokrativärdet diskussion. Denna 

begrepp beskrivs genom kommunikation, samverkan, dialog, diskussion samt information. I 

policydokumentet lyfts detta begrepp fram genom att poängtera att ett väl fungerande 

kommunikation blir en förutsättning för kommunens internationella samarbete. Kommunen 

poängterar att handlingsplaner skall tas fram i dialog med relevanta aktörer för samarbetet. I 

policydokumentet beskrivs det om att kommunen ska arbeta aktivt med kommunikationer via 

de kanaler som tillgängliga, vilket också visar på en öppenhet gentemot medborgare i 

dokumentet. Begreppet präglar även i när kommunen beskriver om att samverkan mellan 

olika aktörer som stad, akademi, näringsliv och civilsamhälle. Diskussion med medborgare 

finns det ingen tydligare beskrivning om förutom den breda beskrivningen att det ska finnas 

en samverkan och vart det kan lämnas synpunkter vid. Exempel på citat:  

  

”Väl fungerande kommunikation är en förutsättning för ett samordnat internationellt 

arbete i Göteborgs Stad”.87  

  

”En handlingsplan skall tas fram i dialog med de aktörer som medverkar i samarbetet 

med städerna”.88 

 

                                                
85http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/F562155B236516E3C12580
DB00515752/$File/2.1.3_20170315.pdf?OpenElement, 2017-05-01, s.14 
86ibid, 2017-05-01, s.9 
87 ibid, 2017-05-01, s. 9  
88 ibid, 2017-05-01, s.11 
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”Göteborgs Stad skall arbeta aktivt med kommunikation via de kanaler som finns 

tillgängliga (exempelvis hemsida, nyhetsbrev, osv). Stadsledningskontoret ansvarar 

för att informera om vänorts- och partnersstadssamarbetet via goteborg.se samt 

stadens intranät”.89  

5.3 Ansvar 

Begreppet ansvar struktureras tydligt i policydokumentet. Ansvarsfördelningen i kommunen 

delas in tydligt och det blir transparent i dokumentet att se vilka aktörer som ansvarar för 

vilka arbetsområden. Policydokumentet struktureras även på så sätt att det nämns om vilka 

som har huvudansvaret för internationellt samarbete i kommunen, vilket är nämnder och 

styrelser, förutom inom de samordningsområdena som beslutas av kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen. Det som också beskrivs i policydokumentet är vilka fem 

verksamhetsområden som internationella samarbetet omfattar, vilket är städer, organisationer 

och nätverk, omvärlds- och intressebevakning, projekt samt besök, samordnare av dessa 

huvudområden är kommunstyrelsen. I ansvarsfördelningen beskrivs också vilka parter som 

fattar beslut inom respektive områden, så som att kommunstyrelsen exempelvis beslutar om 

nya partnerstadssamarbeten. De aktörer som nämns inom ansvarsfördelningen är nämnder, 

styrelser, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, stadsledningskontoret, bolag samt stadens 

representationskontor i Bryssel. Det nämns inget specifikt om vilka aktörer som ansvarar för 

medborgarens möjlighet att påverka som begreppet har till syfte att undersöka. Exempel på 

citat:  

 

”Samtliga verksamheter inom Göteborgs Stad, inklusive dess direkt och indirekt 

helägda aktiebolag ansvarar för att denna policy efterlevs. Kommunala bolag som 

inte är helägda, men där Göteborgs Stad har ett bestämmande eller betydande 

inflytande, stiftelser, ekonomiska föreningar och andra associationer där Göteborgs 

Stad utser fler än hälften av styrelseledamöterna, skall förhålla sig till denna policy så 

långt det är möjligt”.90 

 

                                                
89 ibid, 2017-05-01, s.15 
90http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/F562155B236516E3C12580
DB00515752/$File/2.1.3_20170315.pdf?OpenElement, 2017-05-01, s.8 
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”Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fattar beslut om policy samt riktlinjer för 

internationellt samarbete i Göteborgs Stad.”91 

 

”Kommunstyrelsen samordnar stadens internationella samarbete internt och 

externt.”92  

 

”Kommunstyrelsen samordnar stadens internationella samarbete inom fem 

huvudområden, dvs. städer, organisationer och nätverk, omvärlds- och 

intressebevakning, projekt samt besök.”93  

 

”Nämnder och styrelser har i uppdrag att omvärlds- och intressebevaka frågor inom 

sina respektive verksamhetsområden.”94   

5.4 Jämlikhet  

Det operationaliserade begreppet jämlikhet ämnar att undersöka lika värde genom att 

undersöka hur inkludering av medborgare presenteras, i exempelvis beslutsfattandet eller hur 

den offentliga verksamheten riktar sig till medborgarna. Jämlikhet tar uttryck i olika begrepp i 

dokumentet. Kommunen inkluderar inte bara medborgare utan ”alla” genom att skriva att 

kommunen är öppen för världen samt att staden alltid har välkomnat människor och 

influenser utifrån. Kommunen nämner även att internationell samarbete är en del av stadens 

arbete för att skapa mervärde för stadens invånare, näringsliv och civilsamhälle, vilket tyder 

på att den offentliga verksamheten riktar sig till samtliga medborgare. I policydokumentet 

nämns det att arbetet om att främja mänskliga rättigheter ska vara en integrerad del av det 

internationella samarbetet. I policydokumentet nämns även ett begrepp ”Göteborgssamhället” 

som avser stadens invånare, näringsliv, universitet och stadens egen organisation med mera. 

Detta begrepp är ”nyckelbegreppet” för representationen av medborgarna i dokumentet. 

Begreppet beskrivs om hur det internationella samarbetet ska genom de kommunala 

verksamheterna skapa mervärde för medborgarna. Exempel på citat:  

 

                                                
91 ibid, 2017-05-01, s.10 
92 ibid, 2017-05-01, s.10 
93http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/F562155B236516E3C12580
DB00515752/$File/2.1.3_20170315.pdf?OpenElement, 2017-05-01, s.10 
94 ibid, 2017-05-01, s.13 
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”Internationell samarbete är därför en integrerad del av staden arbete och kommer 

den enskilde invånaren till del genom att det skapar ett mervärde för Göteborgs Stads 

invånare, näringsliv och civilsamhälle”. 95  

  

”Med Göteborgssamhället avses aktörer som bidrar till stadens utveckling (invånare, 

näringsliv, universitet, stadens egen organisation etc)”.96 

 

”Internationella projekt syftar till att, genom extern medfinansiering, skapa 

mervärden för Göteborgssamhället och dess omvärld som inte hade kunnat skapas 

utan sådana projekt”.97  

5.5 Frihet, solidaritet och rättvisa  

Begreppen frihet, solidaritet och rättvisa undersöker bland annat medborgarens 

påverkansmöjligheter. Likt begreppet jämlikhet poängterar mervärdet för medborgarna inom 

denna aspekt med. Medborgarens påverkansmöjligheter inkluderas genom att staden beskriver 

att samverkan ska ske mellan exempelvis stad, där medborgarna inkluderas. Kommunen 

beskriver även att en gemensam plattform exempelvis möjliggör ett enhetligt agerande i 

internationella sammanhang vilket poängterar idén om gemenskap. Det ”gemensamma-

perspektivet” beskrivs att genom samordning blir stadens kontakt med omvärlden tydligare. 

Kommunen nämner även att ett operativt påverkansarbete inom EU:s policyprocess ska ske 

på nationell och europeisk nivå av de frågor som är av betydelse för staden. I 

policydokumentet nämns det påverkansarbeten som ska vara av vikt för staden(det vill säga 

medborgare), exempelvis att kommunen ska genom omvärldsbevakning och 

påverkansinsatser ta tillvara på stadens intressen och även främja stadens 

utvecklingsmöjligheter. Det nämns en del om påverkansmöjligheter för stadens intresse men 

mindre om medborgarens påverkansmöjligheter. Exempel på citat:  

 

”Samverkan mellan stad, akademi, näringsliv, och civilsamhälle ger goda möjligheter 

till ett framgångsrikt samarbete med omvärlden”.98 

                                                
95 ibid, 2017-05-01, s.8 
96 ibid, 2017-05-01, 9 
97http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/F562155B236516E3C12580
DB00515752/$File/2.1.3_20170315.pdf?OpenElement, 2017-05-01, s.14 
98 ibid, 2017-05-01, s.8 
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”En gemensam plattform och referensram möjliggör ett enhetligt agerande i 

internationella sammanhang med avsikten att underlätta och förtydliga stadens 

agerande på den internationella arenan”.99  

 

”Genom samordning blir staden som organisation tydligare i kontakten med vår 

omvärld. Staden får en gemensam riktning och fokus som har samlande effekt. På så 

vis förstärks också känslan av att vara en stad – både internt och externt”.100 

 

”Ett operativt påverkansarbete inom EU:s policyprocess på europeisk och nationell 

nivå (grönböcker, vitböcker, förordningar, direktiv, relaterad svensk lagstiftning etc.) 

i frågor som är av betydelse för staden.”101  

5.6 Funktionell rationalitet 

Likt begreppet ansvar utformas även begreppet funktionell rationalitet, det vill åtgärderna till 

de mål som finns för det internationella samarbetet. I policydokumentet struktureras 

åtgärderna i relation till målen. Det som går att se i åtgärderna är att flera begrepp som 

exempelvis dialog, samverkan eller kommunikation inkluderas. De åtgärder som valts till 

målen är exempelvis ett formellt avtal mellan städer som ligger till grund för samarbetet. 

Åtgärder som exempelvis samförståndsavtal, vilket innebär att vissa städer sluts till de avtal 

som finns för att arbeta med de prioriterade samarbetsområden. 

 

Andra åtgärder som nämns är exempelvis samordning av det internationella samarbetet, eller 

inom respektive område tas beskrivs det om att ett positionspapper skall tas fram. Dessa 

positionspapper ämnar att beskriva syfte med ett visst arbete, bakgrund, framtida avsikter, 

ansvarsfördelning, informationsspridning, ekonomiska förutsättningar med mera. Med detta 

beskrivs det också i policydokumentet att en handlingsplan skall ta fram med staden som 

samarbetet sker med. Denna handlingsplan ses som ett komplement till positionspapperna. I 

handlingsplanerna beskrivs det mer utförligt om mål, prioriteringar, aktiviteter, politisk 

avstämning med mera. Det som även framgår i policydokumentet är att det inte finns 

                                                
99 ibid, 2017-05-01, s.9 
100http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/F562155B236516E3C12580
DB00515752/$File/2.1.3_20170315.pdf?OpenElement, 2017-05-01, s.10 
101 ibid, 2017-05-01, s.13  
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specifika och detaljrika åtgärder till de mål som beskrivits, utan de åtgärder som beskrivits är 

övergripande och i andra dokument som positionspapper eller handlingsplaner blir det i en 

mer detaljrik beskrivning. Andra åtgärder är exempelvis omvärlds- och intressebevakning för 

att ha en långsiktig bevakning av de internationella processer som påverkar staden.  

 De åtgärder som nämns konkret för att inkludera medborgarens möjlighet att påverka är att 

beskriva om vilka kanaler som det kan lämnas synpunkter på eller att staden(bland annat 

medborgarna) kan på eget initiativ ta fram en ståndpunkt i en viktig fråga som inte har 

exempelvis behandlats av ett öppet samråd från EU-kommissionen eller remitterats till staden 

från Regeringskansliet. Exempel på citat:  

 

”Genom ett aktivt internationellt samarbete strävar staden efter att säkerställa sin 

position i ett regionaliserat Europa”.102  
 

”Samordning av de internationella samarbeten syftar till att Göteborgs Stad skall 

agera som en aktör utanför kommungränsen i internationella sammanhang. Genom 

samordning blir staden som organisation tydligare i kontakten med vår omvärld. 

Staden får en gemensam riktning och fokus som har en samlad effekt. På så vis 

förstärks också känslan av att vara en stad- både internt och externt.”103  
 

”Ett formellt avtal mellan aktuella städer ligger till grund för samarbetet. Med vissa 

städer sluts även samförståndsavtal som avser att i tidsbegränsade perioder 

identifiera prioriterade samarbetsområden för stadens aktörer.”104   

 

”För stadens relationer med städer skall positionspapper tas fram. Positionspappret 

tar upp syfte, bakgrund, aktiviteter/framtida inriktning, ansvarsfördelning, 
informationsspridning, ekonomiska förutsättningar samt utvärdering och översyn av 

stadens samarbete med aktuell stad.  En handlingsplan skall tas fram i dialog med de 

aktörer som medverkar i samarbetet med städerna. Planen, som är ett komplement till 

positionspappret, omfattar en mer detaljerad beskrivning av mål, prioriteringar, 

aktiviteter, rutiner för återkoppling och politisk avstämning samt samarbeten för att 

                                                
102http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/F562155B236516E3C12580
DB00515752/$File/2.1.3_20170315.pdf?OpenElement, 2017-05-01, s.8 
103 ibid, 2017-05-01, s.10 
104 ibid, 2017-05-01, s.11 
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synergier skall kunna hittas mellan de olika aktörernas kontakter med staden i fråga. 

Handlingsplanen kan även innehålla aktiviteter och samarbeten mellan aktörer såväl 

inom Göteborgs Stad som utanför stadens organisation (universitet, science parks, 

företag med flera).”105   

 

”Staden har möjlighet att lämna synpunkter på EU-initiativ genom olika kanaler:  

-  Europeiska kommissionens remissystem, även kallat ”öppna samråd”, används i 

konsekvensanalyser inför utarbetandet av lagstiftningsförslag. GEO bevakar med 

utgångspunkt från den årliga handlingsplanen kontinuerligt vilka remissrundor som 

öppnas upp.   

-  Regeringskansliet förbereder sina egna svar på förslag från EU-kommissionen 

genom att remittera dem till kommuner.   

-  Staden kan på eget initiativ ta fram en ståndpunkt i en viktig fråga som varken 

remitterats till staden från Regeringskansliet eller behandlats av ett öppet samråd från 

EU-kommissionen.”106  

 

 

 

 

 

 

 

 

	  
	  
 
 
 
 

                                                
105 ibid, 2017-05-01, s.11 
106http://www4.goteborg.se/prod/Intraservice/Namndhandlingar/SamrumPortal.nsf/F562155B236516E3C12580
DB00515752/$File/2.1.3_20170315.pdf?OpenElement, 2017-05-01, s.14 
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6.	  Analys	  	  
 

Eftersom studien utgår ifrån en kvalitativ metod och inte en kvantitativ metod är det viktigt att 

poängtera att studien inte ämnar att undersöka hur mycket av dessa värden som finns i 

policydokumentet, då det inte finns en mätstång av varje värde i denna uppsats. Studien 

fokuserar därför på att redogöra och analysera ifall dessa värden förekommer eller inte i 

policydokumentet och i så fall hur dessa värden förekommer.  

 

Efter att ha plockat ut meningar ur policydokumentet utifrån varje demokrati- och 

effektivitetsvärde kan en skillnad ses i hur dessa värden, det vill säga medborgarperspektivet 

skildras i teorin och i policydokumenten. Det som visas är att definitionen av värdena i teorin 

har ett perspektiv och definitionen av begreppen i policydokumenten har ett annat perspektiv. 

Exempelvis så har demokrativärdet ansvar innebörden av ansvarsfördelning mellan 

tjänstepersoner, politiker och medborgare. I policydokumentet så utlyser det mer om 

ansvarsfördelningen bland tjänstepersoner och mindre om ansvarsfördelningen bland 

medborgare. En tolkning kan vara att teorin präglar ett medborgarperspektiv medan 

policydokumentet präglar ett mer perspektiv ur den offentliga sektorn. Detta kan ge en 

fundering kring ifall en sådan teori som valts är en lämplig teori när ett policydokument 

tenderar att prägla andra perspektiv. Även om det finns definitionsskillnader i teorin och 

policydokumentet så är det intressant och viktigt att analysera utifrån en teori som präglar 

medborgarperspektiv, för att kunna se om det finns ett sådant perspektiv och på vilket sätt.   

 

Det vi exempelvis kan se i begreppet öppenhet är att det nämns ett flertal gånger att 

kommunen är öppen för omvärlden, det vill säga att kommunen visar en öppenhet för ett 

samarbete samt öppenhet för hur medborgare och andra aktörer kan lämna synpunkter via de 

olika kanalerna som nämns. Begreppet öppenhet kan också präglas av andra värden som 

jämlikhet eller dialog, då kommunen nämner att de är öppna för dialog eller att de är öppna 

för omvärlden. Öppenhet kan också beskrivas i hur transparent kommunens arbete är för 

omvärlden. Kommunen nämner också vart tillgänglig information finns och även öppenhet 

för att staden ska kunna lämna synpunkter vid behov.  

 

En annan intressant aspekt som kan analyseras när olika citat har satts under respektive 

värden är att de olika värdena beskrivs olika i den teoretiska definitionen. Men när olika citat 

skulle skrivas under respektive värden så var det svårt att finna skillnader mellan de olika 
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citaten då de flesta citaten kunde skrivas under flera värden, vilket kan visa på att även om det 

finns skillnader i den teoretiska skillnaden så kanske det inte finns lika stora skillnader i 

praktiken, det vill säga i policydokumenten. 

 

En annan aspekt är att begreppen inte uttrycks likadant som i teorin och i policydokumentet. 

Exempelvis att begreppet som frihet, jämlikhet, solidaritet och rättvisa inte beskrivs 

uttryckligen men som beskrivs genom andra sammanhang eller värden, exempelvis ansvar 

eller öppenhet. Detta behöver inte innebära att begrepp som frihet, jämlikhet, solidaritet och 

rättvisa inte präglar dokumentet. Som vi kan se från det empiriska materialet är att begreppen 

uttrycks i form av exempelvis att det internationella samarbetet ska vara till förmån för 

invånarna. Solidaritet kommer exempelvis till uttryck genom att en gemensam plattform ska 

skapas. Men vad betyder detta för medborgarperspektivet? Som jag nämnt tidigare behöver 

det inte innebära att ett visst begrepp inte präglas på grund av att begreppet inte nämns 

uttryckligen eller tvärtom. Det vi kan se är att dessa begrepp inte präglar dokumentet i lika 

stor utsträckning som andra begrepp. Detta kan tolkas på olika sätt. En förklaring kan vara att 

dessa begrepp inte har lika stor betydelse för att upprätthålla det demokratiska perspektivet i 

sådana sammanhang. En annan tolkning kan också vara att dessa typ av begrepp inte hör 

hemma i ett policydokument då dessa typ av begrepp kan anses som ”givet” i ett demokratisk 

samhälle.  

 

Begreppet ansvar nämns och struktureras tydligt i policydokumentet. Det finns en tydlig 

transparens i vem som ansvarar för respektive område inom det internationella samarbetet. I 

den teoretiska definitionen beskrivs begreppet ansvar inom den offentliga sektorn men också 

om ansvaret bland medborgarna. I policydokumentet beskrivs endast om ansvaret inom den 

offentliga sektorn men inte ansvaret som medborgare har. Detta kan ha olika tolkningar. 

Eftersom den offentliga sektorn har det största ansvaret för att demokratiska perspektivet 

upprätthålls så blir inte medborgarens ansvar lika viktigt att nämna. En annan tolkning blir 

också att eftersom policydokumentet riktar sig främst mot den offentliga sektorn blir inte 

ansvaret bland medborgare lika viktigt att nämna.  

 

Begreppet funktionell rationalitet har en viktig roll i policydokumentet. Det vi kan se i 

empirin och i policydokumentet är att det finns tydliga åtgärder inom varje område. 

Exempelvis som att positionspapper ska tas fram för att uppnå de olika målen som finns i det 

internationella arbetet. Det är dock svårt att avgöra om åtgärderna är proportionerliga i 
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relation till målen då det är svårt att avgöra det endast utifrån ett policydokument. För det 

behövs det undersöka i andra dokument och i det praktiska arbetet. Det som också skulle 

kunna undersökas är ifall det råder möjligheter för medborgare att påverka i åtgärderna. Det 

vi kan se är att kommunen skriver att staden ska samverka med bland annat 

göteborgssamhälle(där medborgare ingår). Andra åtgärder där medborgare inkluderas är att 

medborgare har möjligheter att lämna synpunkter, vilket också är en viktig kriterium enligt 

Dahls diskussion om demokrati vs effektivitet. Dock saknas det åtgärder som dialog med 

medborgare vilket är en viktig punkt i den teoretiska definitionen och enligt Dahls diskussion. 

En tolkning kan vara att dokumentet inte har det som fokus vilket har sina för- och nackdelar. 

En teori kan vara att ifall det inte nämns i ett övergripande policydokument finns det risk för 

att det inte sker i praktiken. En annan tolkning kan vara att dialog med medborgare beskrivs 

mer i dokument som innehåller med åtgärder, det vill säga dokument som har till syfte att 

skapa åtgärder för kommunens mål.  

 

Begreppet dialog(diskussion) nämns också ett antal gånger i flera olika sammanhang. 

Exempelvis i samband med att kommunen är öppen för världen, att dialog ska föras med 

andra aktörer med mera. Det som blir intressant med begreppet dialog är att det inte nämns 

lika mycket om hur dialog ska föras med medborgarna. I början av policydokumentet nämns 

medborgaren under begreppet ”göteborgssamhälle” men det begreppet nämns bara under 

definitionen och inte fler gånger i policydokumentet. Detta kan tolkas på olika sätt. En 

tolkning är att samtal med medborgare inte har ett lika stort fokus som exempelvis att ha 

dialog med andra aktörer som har en mer konkret påverkan i kommunens EU-arbete. En 

annan tolkning kan också vara att eftersom Sverige har en representativ demokratimodell, det 

vill sägs att medborgarna väljer de som ska representera medborgarnas åsikter eller de som 

ska inneha beslutanderätt kanske dialog med medborgarna inte blir nödvändig om ur ett 

effektivitets vs demokrati perspektiv som exempelvis Dahl beskrivit. Hur effektivt hade den 

offentliga sektorn kunnat agera inom frågor ifall dialoger med medborgare skulle utföras 

inom varje fråga? Dock kan det finnas en risk för att medborgaren endast blir en demokratisk 

symbol som Dahl menar. Men sedan kan det också diskuteras om medborgens åsikter faller 

bort, som i detta fall när ”göteborgsamhället” endast nämns en gång. En annan intressant 

aspekt i detta är att dialog med medborgare kanske inte ska nämnas i ett sådant övergripande 

policydokument eftersom policydokumentet fokuserar på att beskriva de olika 

ansvarsområdena men å andra sidan, ifall inte medborgarperspektivet nämns i de 
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övergripande dokumenten så finns det en risk att det faller bort i resten av dokumenten och 

arbeten.  

 

Det som är viktigt att notera är att vad som sägs i teori inte alltid behöver stämma in i 

praktiken, det vill säga det som sker i verkligheten. När de olika begreppen jämförs i relation 

till policydokumentet är det viktigt att notera ifall ett begrepp som inte nämns i dokumentet 

eller inte nämns i lika stor grad som resterande begreppen behöver det inte innebära att det 

inte sker i praktiken. Likadant som ifall ett begrepp har nämnts en del i policydokumentet 

behöver det inte innebära att det ser ut så i praktiken. Det är viktigt att förstå att det finns 

potentiella skillnader i teori och praktik. Efter att ha analyserat de olika demokrati- och 

effektivitetsvärdena och policydokumentet finns det tydliga skillnader i värdena men i 

policydokumentet är skillnaderna mellan de olika begreppen mer vaga. Exempelvis begreppet 

samverkan nämns i form av öppenhet och diskussion eller begreppet jämlikhet nämns i form 

av andra värden. De olika begreppen har en vagare skillnad i dokumenten vilket också 

försvårar att analysera de olika värdenas uttryck i policydokumentet. Detta gör också så att de 

olika meningarna som är skrivna under respektive värde också tenderar att passa in under fler 

än ett värde.  

 

Göteborgssamhället, som jag nämnt lite tidigare i analysen är det begrepp som används i 

policydokumentet för att representera bland annat medborgarna i staden. Begreppet nämns i 

början men används inte i resterande delar av policydokumentet. Detta kan få olika betydelser 

i relation till vad som sägs i demokratiteorin. En tolkning kan vara att medborgarfokus fallit 

bort i policydokumentet eller kan en annan tolkning också vara som jag tidigare nämnt att 

eftersom policydokumentets funktion tenderar att fokusera på exempelvis ansvarsfördelning 

inom den offentliga sektorn snarare än ansvar bland medborgarna, så har begreppet 

göteborgssamhället inte nämnts i lika stor utsträckning som andra begrepp.  

 

För att kunna se ”hur mycket” ett värde präglas eller hur det präglas är det viktigt att förstå att 

vissa värden lättare kan analyseras i ett policydokument för att förstå kommunens 

förhållningssätt och i andra fall är det lättare att analysera ett demokrativärde genom att se hur 

kommunen agerar i praktiken. Denna reflektion fick jag i åtanke när jag läste om begreppet 

öppenhet och försökte redogöra för hur öppenhet präglades i policydokumentet. Öppenhet går 

inte bara att analysera hur det nämns i policydokumentet utan behöver analyseras utifrån hur 

öppenhet ska upprättas vilket inte nämns så mycket i dokumentet. Å andra sidan så kanske 
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inte policydokument har till syfte att beskriva hur arbetet inom EU-frågor ska gå till, utan 

snarare vilka områden som det ska arbetas med och vad som ska upprätthållas.  

Hur kan då de olika värdena och policydokumentet analysera utifrån Dahls diskussion om 

demokrati vs effektivitet?  

 

Dahl upprepar problematiken kring när nationella gränser minskas påverkar det medborgarens 

intressen och medborgarens förmåga att besluta och delta i de politiska processerna. Som vi 

kan se efter att redogjort hur de olika värdena präglar policydokumenten finns det en skillnad 

i hur vissa av de olika demokrati- och effektivitetsvärdens presenteras i den teoretiska 

definitionen och hur de används i policydokumenten. Därför kan det ibland bli svårt att 

diskutera policydokumentet ur Dahls diskussion om demokrati vs effektivitet då det finns en 

skillnad i teorin och i praktiken. Eftersom att resultatet visar mer ur ett perspektiv från den 

offentliga sektorn än ur ett medborgarperspektiv kan vi analysera detta ur Dahls diskussion 

om demokrati vs effektivitet till en viss utsträckning. Eftersom att policydokumentet är 

strukturerad på det sättet att det visar tydlighet i ansvarsfördelning och hur arbetet ska gå 

tillväga i de olika områdena som behandlar EU-frågor, kan det dras någon form av slutsats att 

perspektivet kring effektivitet präglar en del i policydokumentet. 

 

 När effektivitet prioriteras kan det diskuteras kring det som Dahl nämnt, ifall delaktighet 

finns ”hela vägen”, det vill säga genom den hela politiska processen. Det Dahl menar är att 

mindre politiska system, det vill säga ifall Sverige inte hade varit med i EU hade det funnits 

mer utrymme för medborgarens delaktighet men i sådana system hade det endast kunna 

behandla mindre frågor som exempelvis vägtrafik med mera. Med större politiska system 

finns det utrymme för att behandla större frågor som det behandlas inom EU men då uppstår 

det problem/diskussion kring medborgarens delaktighet. Det handlar om vad för effekt som är 

önskvärt för samhället, frågor som kan spela större roll eller medborgarens roll i samhället.  

 

Det Dahl dock pekar ut som är viktigt för att inte förlora medborgarens delaktighet i större 

politiska system är tillgänglig information om de olika politiska processerna för medborgaren 

genom samtal, debatter, överläggning och möjlighet till att påverka beslutsprocesser. 

Eftersom att det endast är ett övergripande policydokument för Göteborgs stads arbete inom 

EU-frågor blir det svårt att se hur dessa faktorer eftersträvas. Men det vi kan se i 

policydokumenten är att det finns hänvisningar till olika kanaler, vilket är ett tecken på att 

tillgänglig information finns för medborgare. Hur medborgare är delaktiga i samtal, debatter 
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eller har möjlighet till att påverka beslutsprocesser är svårt att se i det övergripande 

policydokumentet. Därför kan det även diskuteras om vad som ska tillhöra i ett 

policydokument och vad som ska beskrivas i andra dokument.  

 

Sammanfattningsvis av resultatets analys så präglar policydokumentet de olika demokrati- 

och effektivitetsvärden men det finns en distinktion i värdenas beskrivning i teorin och hur 

värdena präglas i policydokumentet.  
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7.	  Slutsatser	  	  	  

Syftet med uppsatsen var att undersöka ifall demokrati- och effektivitetsvärden präglar 

Göteborgs stads policydokument om ”policy och riktlinjer för internationellt samarbete i 

Göteborgs stad” och även undersöka hur dessa värden präglar. Uppsatsen undersökte även hur 

policydokumentet kunde tolkas utifrån Robert Dahls diskussion om ”System effectiveness 

versus Citizen Participation”. Det vi kan se efter att ha analyserat policydokumentet 

kvalitativt är att dessa värden präglar policydokumentet. Begreppet ansvar präglar i form av 

att beskriva om hur ansvarsfördelningen av det internationella samarbetet ser ut bland den 

offentliga verksamheten, men inte lika stor fokus på att beskriva vad för ansvar medborgare 

har. Begreppet diskussion uttrycks bland annat genom att beskriva att dialog ska föras med 

exempelvis aktuella aktörer i det internationella samarbetet samt genom en aktiv 

kommunikation via de kanaler som finns tillgängliga i staden, det vill säga gentemot 

medborgarna. Begreppet öppenhet och ömsesidighet präglar bland annat genom att staden 

skriver att kommunen är öppen för världen och internationellt samarbete samt en öppenhet 

gentemot medborgare genom att beskriva vart medborgare exempelvis kan lämna synpunkter 

på det internationella arbetet. Begreppen jämlikhet, frihet, rättvisa och solidaritet tar inte 

uttryck i dess egentliga form utan uttrycks mer i form av att beskriva om en gemensam 

plattform, samverkan med samtliga aktörer, förmån till medborgare med mera. Robert Dahl 

beskriver i sin diskussion om för att inte förlora medborgarens delaktighet i större politiska 

system är det av vikt att det finns tillgänglig information, möjlighet till debatt och diskussion, 

sam möjligheten att påverka beslutsprocesser. 

 

Eftersom att det policydokumentet är ett övergripande dokument står det inte detaljerat om 

hur medborgarens påverkansmöjligheter ser ut, det vi dock kan se i dokumentet är att det 

finns hänvisning till hur synpunkter kan lämnas och även att staden(bland annat medborgare) 

kan uttrycka en ståndpunkt i en viktig fråga utan att det remitterats till staden från 

Regeringskansliet eller har behandlats av ett öppet samråd från EU-kommissionen. En annan 

slutsats som också kan dras utifrån denna studie är att det finns en skillnad i hur 

medborgerliga perspektivet präglar värdena i den teoretiska definitionen och hur det präglar 

policydokumentet. Det vi kan se är att i policydokumentet präglar värdena mer ur ett 

perspektiv från den offentliga sektorn och i teorin har värdena mer av ett medborgar-

perspektiv. Därav är det även tydligt att poängtera att det vi kan se i empirin och analys inte 
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innebär per automatik att det ser ut så i det praktiska arbetet eller tvärtom eftersom detta är en 

analys av ett övergripande policydokument för internationellt samarbete i Göteborgs stad.  
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8.	  Vidare	  forskning	  	  

Eftersom uppsatsen syfte var att analysera demokrati-och effektivitetsvärden i Göteborgs 

stads dokument om ”policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs stad” kan 

det som förslag till vidare forskning vara att undersöka hur dessa värden präglar andra 

dokument. Eftersom detta policydokumentet är ett övergripande dokument för det 

internationella samarbetet kan det analyseras djupare i andra dokument där det exempelvis 

beskrivs mer om hur arbetet ska gå tillväga. Till vidare forskning kan det också analyseras hur 

demokratin och effektivitet präglar det faktiska arbetet, det vill säga i praktiken. Exempel på 

det kan vara att analysera hur demokratin/medborgaperspektivet präglar de politiska 

debatterna, hur den politiska processen upprätthåller medborgarperspektivet från förslag till 

beslut och när ett förslag har bifallit eller avslagits.  
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