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” Does Karlstad municipality have adequate institutional conditions to make the best use of 
the citizens’ proposals?” 

 

The purpose with the thesis is to investigate if citizens’ proposals lead to a broader political 

influence. To answer that, I have done a case study about how Karlstad municipal administers 

citizens’ proposals. The research assignment is: Does Karlstad municipal have adequate 

institutional conditions to make the best use of the citizens’ proposals? The perspective is a 

democracy perspective and the theory is institutional theory and policy process theory. 

A selection of citizens’ proposals that have arrived to Karlstad municipal between 2008 and 

2010 have been studied in detail to analyze how the proposals have been administered and if 

it matters how the proposals are phrased. I have also studied statistics from the period 

between 2008 and 2010 and interviewed four civil servants that work with citizens’ proposals. 

Two of them work at a superseding level and two of them work at an administration. The 

result of the study is that citizens’ proposals can lead to a broader political influence and that 

Karlstad municipal has adequate institutional conditions to make the best use of the citizens’ 

proposals. The regulation is drawn up to make sure the proposals have to be considered by the 

respective administration boards and the basic data that the politicians have to base their 

decisions upon is thoroughly enough for them to make a well-founded decision. 
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1. Inledning 

1.1 Ämnesval 

Arbetet handlar om medborgarförslagens betydelse i Karlstad kommun, närmare bestämt hur 

införandet av medborgarförslag har påverkat medborgarnas möjligheter till poliskt inflytande 

i kommunen. 

Att det är intressant att studera medborgarförslag beror på att det är ett försök att förbättra den 

lokala demokratin, något som i allra högsta grad är intressant ur ett statsvetenskapligt 

perspektiv. Under den senaste tiden har det funnits en trend mot ökad individualisering vad 

gäller medborgares politiska deltagande.1 Det är därför intressant att studera i vilken 

omfattning medborgarförslag är en del av den utvecklingen och vilken betydelse 

medborgarförslagen faktiskt har. 

För att medborgarförslag ska kunna fungera som ett verktyg för medborgarna att föra upp 

frågor på agendan är det viktigt att det finns institutionella förutsättningar för att ta emot de 

förslag som inkommer på ett bra sätt. Något som är betydelsefullt att titta på är att de 

medborgarförslag som kommer in handläggs på ett bra sätt så att kommunfullmäktige eller 

berörd nämnd kan fatta ett välgrundat beslut och att det inte finns några onödiga strukturella 

hinder för att lämna förslag. Det kan exempelvis vara att det måste göras via en dator, något 

som utesluter den del av befolkningen som inte har datorvana eller tillgång till dator. Därför 

är det intressant att titta på just de institutionella förutsättningarna för att ta tillvara de förslag 

som lämnas in. 

Syftet med uppsatsen handlar om att studera ifall medborgarförslag kan leda till ett breddat 

demokratiskt inflytande. För att ta reda på det kommer demokratiteori, organisationsteori, 

samt policyprocessteori att användas. 

1.2 Bakgrund 

Regeringsformen inleds med att ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”2. I nästa 

stycke står det att det säkerställs genom ett parlamentariskt statsskick och kommunalt 

självstyre, samt allmän och lika rösträtt och fri åsiktsbildning.3 I Sverige har de etablerade 

partierna under lång tid haft en viktig roll för att fånga upp medborgarnas åsikter och föra upp 
                                                 
1 Åsa Bengtsson. Politiskt deltagande. Lund. Studentlitteratur. 2008. Sid. 158. 
2 Regeringsformen 1:1, 1 st. 
3 Regeringsformen 1:1, 2 st. 
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dem på den politiska agendan. Sedan ett antal år tillbaka har dock medlemskapet i politiska 

partier stadigt minskat vilket skapat ett behov av att hitta nya vägar för medborgarna att föra 

upp sina åsikter och önskemål på den politiska agendan.4 Den 1 juli 2002 började en ny 

lagändring gälla som gjorde det möjligt för kommuner att införa medborgarförslag.5 Ett flertal 

svenska kommuner har sedan dess valt att införa möjligheten att lämna medborgarförslag för 

att underlätta för sina medborgare att göra sin röst hörd i den lokala demokratin. 

I Karlstad har det varit möjligt att lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige sedan den 

1 januari 2004. Sedan 2008 har det varit möjligt för kommunfullmäktige att överlåta förslagen 

till berörd nämnd.6 Eftersom det 2008 skedde en förändring i hur medborgarförslagen 

hanteras ingår i denna undersökning endast de förslag som lämnats in efter att den 

förändringen genomförts. Närmare bestämt de förslag som lämnats in under 2008, 2009 och 

2010.   

1.3 Tidigare forskning 

Här kommer ett urval av den aktuella forskningen kring medborgarförslag och 

medborgarinflytande att presenteras. I teorikapitlet kommer även två fallstudier att tas upp för 

att visa på hur teorin kan appliceras på konkreta exempel. Några centrala begrepp i arbetet 

kommer även att introduceras. 

1.3.1 Medborgarförslag i Karlstad 

I Karlstad lade Tobias Gustafsson i januari 2007 fram en kandidatuppsats om 

medborgarförslag i Karlstad. I sin uppsats fokuserar han på vem som deltar och om 

medborgarförslag lett till att fler deltar i den lokala demokratin. Han kommer fram till att 

medborgarförslag är demokratiskt i den bemärkelsen att alla grupper finns representerade i 

undersökningen. Både vad gäller inkomst, ålder, utbildning och kön. Alla grupper i samhället 

har därmed bevisligen möjlighet att föra upp frågor på den politiska dagordningen. Däremot 

finns det en klar majoritet av personer i medelåldern med en högre utbildning. Dessutom har 

de allra flesta som lämnat medborgarförslag fått information om den möjligheten via 

                                                 
4 Åsa Bengtsson. Politiskt deltagande. Lund. Studentlitteratur. 2008. Sid. 131. 
5 Regeringskansliet. Lokal demokrati. (2007-01-02). 
6 Edwinsson, Marie. Information om förenklad hantering av medborgarförslag, vilka effekter det får vid 
handläggning och beslut samt rutiner för hantering. Kommunledningskontoret. Dnr KS-2007-0451. 2008-01-28. 
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kommunens hemsida, vilket kan indikera att tillgång till dator och internet har betydelse för 

vilka som lämnar medborgarförslag.7 

1.3.2 Medborgarförslag Nationellt 

Stig Montin skrev 2004 en rapport till Justitiedepartementet där han följde upp hur reformen 

om införande av medborgarförslag fungerat. I sin rapport tittade han bland annat på hur 

medborgarna informeras om möjligheten att lämna medborgarförslag, vilka som lämnar 

medborgarförslag, hur förslagen behandlas och om det medfört administrativa svårigheter.8 

Det som Montin kommer fram till är att kommunens hemsida är det vanligaste sättet att sprida 

information och att de kommuner som affischerat om medborgarförslag på skolor är de som 

haft högst andel ungdomar som lämnat medborgarförslag. Skurups kommun har även tagit 

fram en utförlig broschyr som beskriver hur det går till att lämna förslag.9 

Något som framkommer tydligt i Montins rapport är att de förslag som är politiskt känsliga 

allt mer sällan får bifall medan enkla sakfrågor som inte har någon nära koppling till varken 

partipolitik eller politiskt känsliga områden i större utsträckning bifalls. Som exempel på det 

tar han upp ett förslag där en 13-årig flicka föreslog att de skulle sätta upp en klocka på 

kommunhuset. Förslaget bifölls medan ett annat förslag till samma kommun gällande att de 

boende i en fastighet som kommunen planerade att sälja skulle få rösta i frågan avslogs.10 

Montin konstaterar att i de flesta kommuner hanteras medborgarförslag som vanliga motioner 

och vad gäller ökad arbetsbelastning är det när rapporten skrevs inte många kommuner som 

nämnt något om ökad arbetsbelastning. Värt att ta upp är dock att det i huvudsak är den 

tekniska förvaltningen i de olika kommunerna som fått flest förslag,11 något han delvis 

förklarar med att de flesta förslag handlar om enskilda sakfrågor.12 

1.3.3 Medborgarutskott i Helsingborg 

Jakob Svensson lade 2008 fram en doktorsavhandling där han studerat medborgarutskotten i 

Helsingborg. Hans utgångspunkt var att ta reda på varför Helsingborg stad satsat på 

                                                 
7 Gustafsson, Tobias. Medborgarens politiska deltagande – Medborgarförslag i Karlstads Kommun. C-uppsats. 
Karlstads Universitet. 2007. Sid. 44. 
8 Montin, Stig. Vardagens konkreta politik - Uppföljning av medborgarförslag i fullmäktige. Örebro Universitet. 
Rapport till justitiedepartementet. 2004. Sid. 2. 
9 Ibid. Sid. 5f. 
10 Ibid. Sid. 7. 
11 Ibid. Sid. 13f. 
12 Ibid. Sid. 7. 
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medborgarutskott för att kommunicera med medborgarna och om det uppfyllt sitt syfte. Han 

studerade hur begreppet medborgare definieras och vilken roll politiker och tjänstemän haft.13 

Han kommer fram till att Helsingborg kommun uppfattat det som att den representativa 

demokratin i kommunen minskat i legitimitet och att medborgarutskotten var ett sätt att 

försöka öka legitimiteten. Han konstaterar också att det fanns en viss motvilja mot att 

medborgarna engagerade sig. De fick gärna vara med i utskotten och lyssna och dela med sig 

av sina erfarenheter men inte klaga eller ifrågasätta politikerna.14 Medborgarna blev i 

praktiken mer informanter än deltagare och det fanns inte rutiner för hur det som kom fram i 

medborgarutskotten skulle omsättas i praktiken.15 

1.3.4 Övergripande bild 

För att sammanfatta de tre exemplen på tidigare forskning om medborgarförslag och 

medborgarinflytande går det att se vissa tendenser. Bland annat är det medborgare från ett 

flertal olika grupper som lämnar medborgarförslag. Tobias Gustafsson visar på att även om en 

majoritet har en högre utbildning finns en bredd vad gäller utbildning, inkomst, kön och ålder. 

Både Tobias Gustafsson och Stig Montin konstaterar att det absolut vanligaste sättet att 

marknadsföra möjligheten att lämna medborgarförslag är på kommunernas hemsidor, något 

som riskerar att stänga ute den del av befolkningen som inte använder dator. Montin ser även 

en tendens till att medborgarförslag som handlar om enkla sakfrågor mycket oftare får bifall 

än förslag som rör politiskt känsliga ämnen. En tydlig tendens i hans rapport är även att det 

oftast är den tekniska förvaltningen som tar emot störst andel medborgarförslag. 

Jakob Svensson kommer fram till att en av anledningarna till att Helsingborg införde 

medborgarutskott var att de ville öka legitimiteten för den representativa demokratin. I 

Helsingborg såg de en tendens till att medborgarna alltmer sällan engagerade sig i politiska 

partier och medborgarutskott sågs som en möjlighet att ändå fånga upp medborgarnas åsikter. 

Vad Helsingborg kommun inte tänkte igenom var hur ett sådant projekt skulle implementeras, 

vilket ledde till att de som deltog i utskotten inte var representativa för den stadsdel de bodde i 

och att den parlamentariska processen i kommunen inte tillät medborgarutskotten något reellt 

inflytande. 

                                                 
13 Svensson, Jakob. Kommunikation, medborgarskap och deltagardemokrati – En studie av medborgarutskotten i 
Helsingborg. Lunds universitet. Sociologiska institutionen. 2008. Sid. 8. 
14 Ibid. Sid. 244. 
15 Ibid. Sid. 246f. 
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1.3.5 Breddat demokratiskt inflytande 

För att kunna definiera vad ett breddat politiskt deltagande är kan det vara en bra idé att börja 

med att definiera politiskt deltagande. Vad är då politiskt deltagande? Vad är deltagande och 

vad är politik? Enligt Nationalencyklopedin är deltagande synonymt med medverkan vilket är 

synonymt med delaktighet. Plötsligt har deltagande fått ytterligare en dimension, nämligen en 

möjlighet till delaktighet. Robert Dahl har ställt upp fem kriterier för demokrati, effektivt 

deltagande, jämlika omröstningar, upplyst förståelse, kontroll över agendan och inkluderande 

av vuxna.16 För att kunna delta krävs både en faktisk möjlighet att åstadkomma en förändring 

och att var inkluderad i beslutsfattandet. 

Enligt Øyvind Østerud är politik ”… en verksamhet knuten till beslut. Det är påverkan av – 

eller försök att påverka – de beslut som fattas, det är beslutsaktiviteten själv, och det är 

genomförandet av besluten.”17 Även om han konstaterar att begreppet politik vanligtvis syftar 

till offentligt beslutsfattande menar han att politik är något vi stöter på även utanför den 

offentliga sfären. Förutom att handla om beslutsfattande menar Østerud att politik även 

handlar om maktförhållanden och resursfördelning.18 Att definiera politik som en verksamhet 

knuten till beslutsfattande är något som passar bra i den här studien eftersom den syftar till att 

studera ett sätt som medborgarna kan föra upp nya frågor på den politiska agendan och 

därmed be politikerna att fatta beslut om. Att definitionen även innefattar resursfördelning är 

viktigt eftersom kommunal verksamhet har en begränsad budget att fördela och att en av 

kommunens uppgifter är att fördela de resurserna på ett lämpligt sätt. 

Slår man ihop definitionen av politik med definitionen av deltagande blir resultatet att 

politiskt deltagande innebär handlande som syftar till att påverka beslutsfattande och 

resursfördelning. Breddat demokratiskt inflytande innebär enligt den definitionen fler vägar 

till att påverka beslutsfattande och resursfördelning. 

1.3.6 Policyprocess 

Michael Hill definierar begreppet policyprocess som ”en serie handlingar eller ett nätverk av 

beslut snarare än bara ett enda beslut.”19 Definitionen innebär att en policy är något som växer 

fram som en process under lång tid och som i hög grad påverkas av yttre faktorer. Den 

påverkas dels av hur andra organisationers policy ser ut och av de problem som hanteras av 
                                                 
16 Dahl, Robert. On Democracy. New Haven. Yale University Press. 1998. Sid. 37f. (egen översättning) 
17 Østerud, Øyvind. Statsvetenskap, introduktion i politisk analys. Stockholm. Natur & Kultur 2002. Sid. 35. 
18 Ibid. Sid. 35. 
19 Ibid. Sid. 15. 
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organisationen.20 Policyprocessen handlar även om att studera när den aktuella policyn ska 

omsättas i handling, och hur administrationen rent praktiskt går tillväga för att tillämpa den 

policyn när de handlägger ärenden och fattar beslut.21 Arbetet kommer huvudsakligen att rikta 

in sig på implementeringsprocessen eftersom beslut om att införa medborgarförslag togs för 

flera år sedan och att det idag är mer relevant att studera hur beslutet implementerats än att 

studera själva beslutet. 

1.3.7 Stigberoende 

Stigberoende är ett begrepp inom institutionell teori. Begreppet innebär att en organisation 

präglas av den kultur och de värderingar som fanns när organisationen bildades och vad 

organisationens ursprungliga uppgift och målgrupp var. Även om omvärlden förändras 

innebär stigberoendet att det tar tid innan organisationen anpassar sig till den nya situationen. 

Enligt institutionalismen kan en organisation fortsätta att fungera på ungefär samma sätt även 

om det innebär att den blir ineffektiv just för att handlingsmönstret är så väl inarbetat. 

Stigberoende innebär därmed stabilitet, något som får till följd att omgivningen 

(medborgarna) vet vad de kan förvänta sig av organisationen samtidigt som det även kan 

innebära att organisationen arbetar ineffektivt.22 

1.4 Sammanfattande problembild 

Sedan ett antal år tillbaka har andelen medborgare som engagerar sig i politiska partier 

minskat. Eftersom det svenska representativa systemet är uppbyggt kring att partierna fångar 

upp sina medlemmars åsikter och för upp dem på den politiska dagordningen har allt fler 

kommuner vidtagit åtgärder för att fånga upp medborgarnas åsikter på andra sätt än genom de 

politiska partierna. En av de åtgärderna är införandet av medborgarförslag. 

1.5 Syfte och perspektiv 

Syftet med uppsatsen är att studera om medborgarförslag kan leda till ett breddat 

demokratiskt inflytande. Perspektivet är övergripande ett demokratiperspektiv och grundas på 

Robert Dahls demokratikriterier. 

En förutsättning för att medborgarförslag ska kunna leda till ett breddat demokratiskt 

inflytande är att det finns institutionella förutsättningar för att ta tillvara de förslag som 

                                                 
20 Hill, Michael. Policyprocessen. Malmö. Liber AB. 2007. Sid. 15. 
21 Ibid. Sid. 181. 
22 Christensen, Tom, Lӕgreid, Per, Roness, Paul G. & Røvik, Kjell Arne. Organisationsteori för offentlig sektor. 
Malmö. Liber AB. 2005. Sid. 65. 
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kommer in. Därför är forskningsfrågorna utformade för att studera de institutionella 

förutsättningarna för att ta emot medborgarförslag i Karlstad kommun. 

För att undersöka ifall medborgarförslag kan leda till ett breddat demokratiskt inflytande 

kommer en fallstudie i Karlstads kommun att genomföras där ett urval av de 

medborgarförslag som lämnats kommer att studeras. Fyra tjänstemän som på något sätt jobbar 

med medborgarförslag kommer även att intervjuas. De resultaten kommer att analyseras med 

hjälp av institutionell teori och policyprocessteori. Därefter kommer jag att återkoppla 

resultaten med Robert Dahls demokratikriterier. 

Som verktyg för att studera effekten av medborgarförslag kommer policyprocessteori att 

användas. Policyprocessteori handlar om hur beslut tas i en organisation och är därför väldigt 

relevant för att studera medborgarförslagens effekt. Eftersom medborgarförslag är relativt nytt 

kommer jag även att använda mig av organisationsteori med fokus på stigberoende och 

organisationskultur. Att det kan vara användbart beror på att det vanligtvis finns en tröghet 

när organisationer förändras och att teorier kring organisationskultur och stigberoende passar 

bra för att fånga upp det fenomenet. 

1.6 Forskningsfrågor 

Den övergripande frågan i arbetet är: Finns det institutionella förutsättningar i Karlstad 

kommun för att ta tillvara de medborgarförslag som lämnas in? För att besvara den frågan 

utgår jag även från följande underfrågor: 

- Är det möjligt för alla invånare i Karlstad att lämna medborgarförslag? 

- Sker det någon urvalsprocess bland de förslag som lämnas in och hur ser i sådana fall 

den urvalsprocessen ut? 

- Hur vanligt är det att medborgarförslag bifalls och vilka förslag har störst möjlighet att 

få bifall? 

- Vilken roll har tjänstemännen i hanteringen av medborgarförslag? 

- Går det att se spår av stigberoende i kommunens hantering av medborgarförslag? 

Frågorna är utformade för att ta reda på om det finns någon i kommunen som exkluderas från 

att lämna medborgarförslag, samt att studera hur förslagen handläggs. De första två frågorna 

grundas direkt på Dahls kriterium om inkluderande av vuxna och är tänkta att ta reda på 
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huruvida alla medborgare i Karlstad har samma möjligheter att lämna förslag. Den andra 

frågan bygger även på organisationsteori om hur organisationen är utformad med regelverk 

för arbetsgång gällande att ta emot och eventuellt sortera de förslag som kommer in. Fråga 

nummer tre är tänkt att svara på om det finns något som gör att ett förslag lättare går igenom, 

och den näst sista frågan handlar om vem som formulerar beslutet, tjänstemännen eller 

politikerna. Dessa frågor bygger på policyprocessteori, hur policyn för hantering av 

medborgarförslag är utformad och vilken roll de olika aktörerna har. Den sista frågan bygger 

på institutionell teori och är tänkt att fånga upp hur mycket hanteringen av medborgarförslag 

påverkas av hur kommunen tidigare jobbat. I den institutionella teorin är just stigberoende och 

organisationskultur centralt och därför är det intressant att studera hur stor betydelse de 

faktorerna har för hanteringen av medborgarförslag i Karlstad kommun. 

För att svara på frågorna kommer teorin att läggas som ett raster över resultaten i 

underökningen. De begrepp som tas upp i teorikapitlet kommer med andra ord att diskuteras 

utifrån det som kommer fram i undersökningen. Operationaliseringen av teorin kommer att 

gås igenom mer utförligt under punkt 2.3. Eftersom det är en fallstudie gäller resultaten 

framförallt situationen i Karlstad kommun. Däremot finns det inga hinder för att göra en 

likadan undersökning i en annan kommun, dessutom är det troligt att de institutionella 

förutsättningar som finns i Karlstad går att hitta i andra kommuner i Sverige. 

1.7 Metod 

I undersökningen kommer de medborgarförslag som lämnats in till kommunen att studeras. 

Varje år sammanställs alla förslag som lämnats in, varför undersökningen kommer inledas 

med att studera dessa sammanställningar. För att jämföra förvaltningarna med varandra har 

jag även sammanställt statistik för förvaltningarna, årsvis och totalt för de tre år som studeras. 

De uppgifter som tagits upp i statistiken är kön på den som lämnar förslag, andelen bifall 

respektive avslag och antal förslag som det fattats beslut om. All statistik är sammanställd 

årsvis och för den totala treårsperioden. Till grund för statistiken ligger de sammanställningar 

av medborgarförslag som görs varje år i samband med årsredovisningen. Den statistiken är en 

bra utgångspunkt för att se hur förvaltningarna skiljer sig från varandra. Dock är det viktigt att 

poängtera att den endast ger en begränsad bild av verkligheten, exempelvis säger den inget 

om vilken typ av förslag som det fattas beslut om. 
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För att komplettera statistiken kommer sammanställningarna även att användas som underlag 

för att välja ut ett antal medborgarförslag att studera i detalj. En kvalitativ textanalys av de 

enskilda förslagen fångar upp sådana variationer, bland annat vilket ämne förslagen 

behandlar, vilket inte statistiken visar. Kvalitativ textanalys handlar om att i detalj analysera 

både texten som helhet och i mindre beståndsdelar samt den kontext som texten är skriven i.23 

Målet är att välja ut fyra förslag per förvaltning och år, ett förslag för varje variabel som 

sammanställningarna innehåller. Med andra ord kommer ett avslag och ett bifall per kön och 

förvaltning för varje år att väljas ut. I de fall där samtliga utfall inte finns med kommer endast 

de möjliga utfallen att väljas ut.  Avsikten med urvalet är att se huruvida det finns några 

tendenser bland förvaltningarna, om det är en viss typ av förslag som oftare bifalls eller om 

det finns några andra förutsättningar som är gynnsamma. Att studera flera förvaltningar ger en 

möjlighet att se om hanteringen skiljer sig åt mellan förvaltningarna. Alternativet är att 

fokusera på enbart en förvaltning och där studera alla förslag. Att inte den urvalsmetoden 

valts beror på att det då inte går att se variationer mellan de olika förvaltningarna samt att 

frågorna som förvaltningarna behandlar skiljer sig åt vilket betyder att det inte ger en 

rättvisande bild att enbart studera en förvaltning. Kultur- och fritidsförvaltningen har inte 

skickat något material, varför det endast varit möjligt att studera statistiken när det gäller den 

förvaltningen. Dock har resterande förvaltningar24 lämnat material, vilket betyder att det ändå 

funnits en stor mängd material att studera. 

För att fånga upp stigberoende och organisationskultur har fyra av dem som jobbar med att ta 

emot och handlägga de medborgarförslag som lämnas in intervjuats. Två tjänstemän som på 

varsin förvaltning jobbar med att handlägga de förslag som lämnas in och två tjänstemän på 

kommunledningskontoret som har ett mer övergripande ansvar för hanteringen av 

medborgarförslag. Förhoppningsvis kommer det att ge en kompletterande bild av vilken 

betydelse medborgarförslagen har. Den intervjuform som kommer användas är 

samtalsintervju. Det innebär att intervjuerna sker i samtalsform, även om det finns en 

övergripande frågeställning att utgå från. Två stora fördelar med en samtalsintervju är att det 

finns möjlighet att ställa följdfrågor och att det öppnar upp för möjligheten att få oväntade 

svar. Eftersom det inte finns några givna svarsalternativ kan ju personen som intervjuas svara 

                                                 
23 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wägnerud, Lena. Metodpraktikan. Stockholm. 
Norstedts Juridik. 2007. Sid. 237. 
24 De förvaltningar som studerats är: Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Karlstads Energi AB, Karlstads-
Hammarö gymnasieförvaltning, Kommunstyrelsen, Stadsbyggnadsförvaltningen, Teknik- och 
fastighetsförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen.  
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precis som han/hon känner för. En samtalsintervju handlar mer om att synliggöra fenomen 

snarare än att ta fram mätbara resultat.25 

Urvalet av de som intervjuats är kvalificerat och avsikten har varit att få en övergripande bild 

av hanteringen från centralt håll och hur hanteringen ser ut på två olika förvaltningar som 

hanterar olika typer av frågor. De förvaltningar som valts ut är Teknik och 

fastighetsförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen. Att Teknik- och 

fastighetsförvaltningen är representerad beror på att det är den förvaltning som med marginal 

får flest medborgarförslag (190 av totalt 246 mellan 2008 och 2010). Valet av Vård- och 

omsorgsförvaltningen beror dels på att den förvaltningen jobbar med frågor som kraftigt 

skiljer sig från teknik- och fastighetsförvaltningen och dels på att de jobbar med frågor som 

kan vara mer känsliga eftersom det i större grad handlar om enskilda personer. Dessutom är 

det intressant att se om det finns någon skillnad i synen på medborgarförslag i den förvaltning 

som får flest medborgarförslag och en som inte får lika många. Av de intervjuade är tre 

stycken män och en är kvinna. Målsättningen var att få en jämn könsfördelning, men eftersom 

det huvudsakligen är män som handlagt de förslag som studerats i arbetet ger det en mer 

rättvisande bild av hur fördelningen ser ut om det är fler män som intervjuas. 

Vad gäller urval av intervjupersoner är det vanligt att välja ut personer som är centralt 

placerade, med andra ord personer som befinner sig i en position där de antingen har en bra 

överblick över området som studeras eller detaljinsyn i vissa delar. Vanligtvis är det bra att 

välja ut främlingar och att intervjua ett litet antal personer.26 Vid samtalsintervjuer är det 

viktigt att vara tydlig med om intervjuerna genomförs i informantsyfte eller respondentsyfte. 

Informantsyfte innebär att intervjuerna genomförs för att ta fram nya fakta, ofta kompletteras 

de med textanalys. Respondentintervjuer är mer inriktade på att ta fram åsikter och 

värderingar.27 Av dem som intervjuats jobbar två stycken på kommunledningskontoret och 

kan därför sägas vara centralt placerade. De andra två tjänstemännen jobbar på varsin 

förvaltning och har därmed mer en detaljinsyn i den verksamhet där de jobbar. Jag känner 

heller ingen av dem som intervjuats. 

Intervjuerna har huvudsakligen genomförts i informantsyfte med frågor som syftar till att få 

en mer komplett bild av hur hanteringen av medborgarförslag går till än vad som är möjligt att 
                                                 
25 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik & Wägnerud, Lena. Metodpraktikan. Stockholm. 
Norstedts Juridik. 2007. Sid. 237. 
26 Ibid. Sid. 237. 
27 Ibid. Sid. 237. 
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får vi enbart en textanalys och genom att studera statistik. Innan intervjun började fick varje 

person en snabb genomgång av syftet med uppsatsen och den huvudsakliga frågställningen. 

Den sista frågan i intervjuerna har varit av respondentkaraktär. Den handlar om att de ska 

beskriva vad de själva upplever som huvudsyftet med medborgarförslag. Intervjuerna har 

spelats in, vilket innebär att även om det finns färdiga frågor att utgå från har det lämnats 

mycket utrymme för att ändra ordningsföljden och att komma med följdfrågor. Eftersom det 

bara är totalt fyra intervjuer är inte det något betydande problem eftersom materialet ändå inte 

blir ohanterligt stort. Intervjufrågorna finns med som en bilaga längts bak i uppsatsen 

1.8 Disposition 

Arbetet inleds med ett inledningskapitel där bland annat metod, teori och forskningsfrågor 

presenteras. Därefter kommer ett teorikapitel som går igenom demokratiteori, 

organisationsteori och policyprocessteori. Teorikapitlet följs av ett empirikapitel som tar upp 

hur det går till att lämna medborgarförslag, statistik över hur stor del av förslagen som går 

igenom och redogör för de förslag som ingår i urvalet, samt intervjuer med dem som 

handlägger de förslag som lämnas in. Därefter kommer ett analyskapitel där teori och empiri 

förs samman för att i slutsatskapitlet besvara forskningsfrågorna. 
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2. Teori 

Här kommer den teoretiska utgångspunkten att presenteras och förklaras. Inledningsvis 

kommer demokratiteori att diskuteras, därefter kommer institutionell teori och 

policyprocessteori att beskrivas.  

2.1 Demokratiteori 

Demokrati är ett begrepp som kan innebära allt från rent folkstyre där alla har möjlighet att 

vara med och bestämma, till strikt valdemokrati där medborgarna enbart har möjlighet att 

rösta på olika kandidater som sedan styr utan så mycket inblandning från medborgarna. Här 

kommer begreppet demokrati att belysas från olika perspektiv. 

2.1.1 Demokratikriterier 

Robert Dahl har i sin bok On Democracy (1998) tagit fram fem kriterier som en demokrati 

bör uppfylla. De är: effektivt deltagande, jämlika omröstningar, upplyst förståelse, kontroll 

över agendan och inkluderande av vuxna. De kriterierna menar han innebär att alla 

medborgare måste vara varandras jämlikar i den politiska processen.28 

Medborgarförslag handlar främst om kontroll över agendan och inkluderande, i synnerhet 

möjligheten att föra upp egna frågor på den politiska agendan. Att just möjligheten att föra 

upp frågor på den politiska agendan är viktig beror enligt Robert Dahl på att det enbart är de 

frågor som kommer upp på den politiska agendan som det tas formella beslut om. Ifall det 

bara är vissa som kan föra upp frågor på den politiska agendan skapar det en politisk 

ojämlikhet där vissa har mer makt än andra.29 En sådan ordning går tvärtemot Dahls tidigare 

konstaterande att alla måste vara varandras jämlikar i den politiska processen för att den ska 

vara demokratisk.30 

Kriteriet upplyst förståelse handlar om att alla medborgare måste ha lika stor möjlighet att få 

tag på information. Detta är viktigt både när det är dags att fatta beslut och vad gäller 

möjligheten att föra upp frågor på den politiska agendan. Utan lika möjlighet till information 

                                                 
28 Dahl, Robert. On Democracy. New Haven. Yale University Press. 1998. Sid. 37f. (egen översättning) 
29 Ibid. Sid. 40. 
30 Ibid. Sid. 37. 



Avdelningen för politiska och historiska studier 2011-06-07 
Karlstads Universitet 
Statsvetenskap D, SVAD04 

Mattias Landin 15 

har inte alla samma möjligheter att ta reda på vilka frågor som kan vara relevant för dem att 

föra upp på den politiska agendan.31 

Dahl menar att deltagande i ett demokratiskt samhälle leder till att personer utvecklas som 

medborgare och att det därför är viktigt att politikerna jobbar för att utveckla demokratin och 

att uppmuntra fler att delta.32 I en artikel om deltagandemekanismer i Turkiet diskuterar 

Cigdem Varol, Ozge Yalciner och Nilufer Gurer vid Gazi Universitet i Ankara hur Turkiet på 

lokal nivå jobbat med att engagera medborgarna i arbetet för en hållbar utveckling. Det som 

de kommer fram till är en förutsättning för att projekt för en hållbar utveckling ska vara 

framgångsrika måste befolkningen vara delaktig. Att bjuda in medborgarna att delta på lokal 

nivå har enligt dem lett till att medborgarna i vissa städer högre grad känner att det handlar 

om dem och vad de som individer kan åstadkomma. I de städerna har det även lett till att 

medborgarna blivit mer vana vid att ha kontakt med myndigheter och lett till ökad interaktion 

mellan enskilda medborgare. Med andra ord har deltagandet i projekt för hållbar utveckling 

fungerat som ett sätt att öka medborgarnas möjligheter att påverka den lokala politiken. Något 

som stämmer väl överens med Dahls resonemang kring att deltagande leder till personlig 

utveckling. I de städer där de projekten inte lett till samma positiva resultat ser skribenterna 

att det huvudsakligen beror på brist på information och att makthavarna inte kunnat visa på 

tydliga resultat.33 

2.1.2 Idealtyper 

Demokratiteori kan delas in i flera olika idealtyper där deltagardemokrati, valdemokrati och 

deliberativ demokrati är tre av de vanligast förekommande.34 

Deltagardemokrati 

Inom det deltagardemokratiska idealet ligger fokus på den enskilda individen. Det 

argumenteras för att individen utvecklas genom sitt politiska deltagande, framförallt utvecklas 

förmågan att påverka politiken ju mer personen deltar. Aktiva och engagerade medborgare är 

enligt den idealtypen viktigt för staten eftersom aktiva medborgare utvecklar och ställer krav 

på demokratin. I den deltagardemokratiska idealtypen menar man att medborgarna har en 

                                                 
31 Dahl, Robert. On Democracy. New Haven. Yale University Press. 1998. Sid. 39. 
32 Ibid. Sid. 56. 
33 Varol, Cigdem, Yalciner Ercoskun, Ozge & Gurer, Nilufer (2011). Local participatory mechanisms and 
collective actions for sustainable urban development in Turkey. Habitat International. 35 (1). Sid. 15. 
34 Åsa Bengtsson. Politiskt deltagande. Lund. Studentlitteratur. 2008. sid. 51. 
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betydligt större roll att spela än att enbart välja representanter vid allmänna val. Även om 

allmänna val är en viktig del menas det att en rik flora av möjligheter att aktivera sig politiskt 

är viktigt både för den direkta och den indirekta demokratin.35 

Deltagardemokratin är intresserad av alla politiska nivåer i samhället, det är lika viktigt att 

påverka de kommunala besluten som de nationella och internationella. Även inflytande på 

arbetsplatsen är en viktig del. Inom deltagardemokrati finns det en uppdelning mellan 

påverkansförsök och beslutsfattande. Påverkansförsök kan vara allt från att föra upp en fråga 

på den politiska agendan till att aktivt försöka påverka beslutsfattarna i en viss riktning och 

beslutsfattande är alla politiska beslut i samhället.36 

Valdemokrati 

Medan den deltagardemokratiska idealtypen har en bred demokratisyn som bygger på att alla 

ska delta i den politiska processen har den valdemokratiska idealtypen en elitistisk 

demokratisyn. De anser att det är bättre om medborgarna får välja mellan färdiga kandidater 

som sedan bör sköta styrande utan alltför mycket inblandning från medborgarna. Om 

medborgarna skulle vara missnöjda med hur de styr landet/kommunen finns alltid möjligheten 

att välja en annan representant vid nästa allmänna val. Det allmänna valet är den centrala 

vägen till politiskt deltagande för medborgarna, därför är det främst under valrörelsen som 

medborgarna bör informera sig om de olika alternativen. Under resten av mandatperioden bör 

medborgarna dra sig tillbaka från politiken och låta politikerna sköta det dagliga styret av 

landet/kommunen.37 

Den valdemokratiska idealtypen ligger nära det representativa styrelseskicket, men 

representativ demokrati är ingen idealtyp utan ett sätt att organisera ett demokratiskt 

styrelseskick. Representativ demokrati kan dessutom innehålla drag av både 

deltagardemokrati och deliberativ demokrati.38 

 Deliberativ demokrati 

Deliberativ demokrati fokuserar på det upplysta samtalet och vikten av diskussion som en del 

i den demokratiska processen. De som förespråkar deliberativ demokrati menar att det viktiga 

inte är vad alla anser inledningsvis, utan att alla tillsammans i en givande diskussion kan 
                                                 
35 Åsa Bengtsson. Politiskt deltagande. Lund. Studentlitteratur. 2008. sid. 56. 
36 Ibid. Sid. 56f. 
37 Ibid. Sid. 51f. 
38 Ibid. Sid. 52. 
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komma fram till. Personers åsikter är med andra ord inte fasta och oföränderliga utan ändras 

vid mötet med andra människor.39 

Idag är det vanligt att politik ses som en maktkamp. I Sverige har vi partier som kämpar om 

makten att styra landet/kommunen. Inom den deliberativa demokratin ses den maktkampen 

som kontraproduktiv, för att komma fram till en gemensam syn krävs det en förståelse för den 

andra parten i diskussionen. Det är även viktigt att kunna diskutera argument och sakfrågor 

utan att fastna i diskussioner om bakomliggande motiv och att faktiskt kunna byta uppfattning 

om den egna ståndpunkten inte är den mest rationella. Den deliberativa synen på demokrati 

har fått kritik från dem som anser att det är orealistiskt och onödigt tidskrävande att försöka 

komma fram till beslut som alla kan ställa sig bakom. De som försvarar den deliberativa 

synen menar att en demokratisk diskussion kan vara precis det som behövs för att skapa 

förtroende och samförstånd mellan individer när det finns stora skillnader i värdegrund mellan 

dem.40 

2.1.3 Vem bör påverka? 

Vem som bör påverka är helt beroende av vilken demokratiteoretisk idealtyp som tillämpas. I 

den valdemokratiska idealtypen är det de valda politikerna som ska påverka politiken, 

förutom under själva valet. I den deliberativa och den deltagardemokratiska idealtypen bör så 

många som möjligt delta, helst alla medborgare.41 Robert Dahls demokratikriterier har en 

tydlig dragning åt de två senare idealen och han är tydlig med att betona vikten av att alla 

medborgare bör vara varandras jämlikar i den politiska processen.42 

Jakob Svensson kommer fram till att Helsingborg kommun uppfattat det som att den 

representativa demokratin i kommunen minskat i legitimitet och att medborgarutskotten var 

ett sätt att försöka öka legitimiteten. Han konstaterar också att det fanns en viss motvilja bland 

politikerna mot att medborgarna engagerade sig. De fick gärna vara med i utskotten och 

lyssna och dela med sig av sina erfarenheter men inte klaga eller ifrågasätta.43 Han jämför 

utformningen av medborgarutskotten med det deliberativa demokratiidealet och kommer fram 

till att den utformning som Helsingborg kommun använde inte stämde särskilt väl överens 

med det. Bland annat försvårade den parlamentariska processen möjligheterna för deltagarna i 
                                                 
39 Åsa Bengtsson. Politiskt deltagande. Lund. Studentlitteratur. 2008. Sid. 60f. 
40 Ibid. Sid. 61f. 
41 Ibid. Sid. 51. 
42 Dahl, Robert. On Democracy. New Haven. Yale University Press. 1998. Sid. 37f. 
43 Svensson, Jakob. Kommunikation, medborgarskap och deltagardemokrati – En studie av medborgarutskotten i 
Helsingborg. Lunds universitet. Sociologiska institutionen. 2008. Sid. 244. 
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medborgarutskotten att faktiskt påverka. Medborgarna blev i praktiken mer informanter än 

deltagare och det fanns inte rutiner för hur det som kom fram i medborgarutskotten skulle 

omsättas i praktiken.44 

Jakob Svensson för en diskussion om huruvida det ens är önskvärt att medborgarutskotten 

haft mer inflytande eftersom deltagarna inte var representativa. Istället menar han att påverkan 

bör delas upp i två sfärer, en civil och en representativ. Den representativa menar han är den 

som påverkar ett stort antal människor, där det är önskvärt att de som fattar beslut dels har ett 

brett stöd, exempelvis från allmänna omröstningar, och att de har ett bredare perspektiv där de 

försöker se till så många medborgare som möjligt. Den civila sfären däremot skulle handla 

om mer begränsade frågor. En sfär där det går att fånga upp medborgarnas åsikter och 

engagemang samtidigt som det uppmuntrar till att de ska engagera sig. Detta menar Jakob 

Svensson skulle öka även den representativa sfärens legitimitet eftersom idéer och önskemål 

från den civila sfären kan föras över till den representativa.45 

2.2 Organisationsteori 

Organisationsteori handlar om betydelsen av hur organisationen är organiserad och det 

regelverk som organisationen arbetar efter. Organisationsteori handlar både om de formella 

reglerna och de informella normerna och hur de tillsammans påverkar organisationens 

agerande.  

2.2.1 Organisationskultur 

Inom organisationsteori pratas det ofta om ett kulturellt perspektiv, vilket innebär att fokus 

ligger på informella normer och regler som vid sidan av de formella reglerna styr hur 

individer i organisationen bör agera i olika situationer.46 I organisationer där det växt fram 

tydliga informella regler och normer blir lämpligt beteende centralt. Lämpligt beteende 

innebär en viss generalisering av hur olika situationer hanteras. Istället för att vid varje 

tillfälle göra en grundlig utvärdering av hur varje situation bör hanteras ställer sig personen tre 

frågor; Har jag hanterat en liknande situation tidigare? Hur väl stämmer min identitet 

överens med organisationen där jag är verksam och vilken identitet är viktigast? Hur 

förväntas jag agera? Vilken fråga som är viktigast beror på hur de informella reglerna ser ut 

                                                 
44 Svensson, Jakob. Kommunikation, medborgarskap och deltagardemokrati – En studie av medborgarutskotten i 
Helsingborg. Lunds universitet. Sociologiska institutionen. 2008. Sid. 246f. 
45 Ibid. Sid. 250f. 
46 Christensen, Tom, Lӕgreid, Per, Roness, Paul G. & Røvik, Kjell Arne. Organisationsteori för offentlig sektor. 
Malmö. Liber AB. 2005. Sid. 52. 
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på i den aktuella organisationen. Dock handlar alla tre frågorna på något sätt om att se tillbaka 

på hur tidigare uppgifter hanterats och utifrån det bilda sig en uppfattning om hur kommande 

situationer bör hanteras.47 

2.2.1.1 Stigberoende och tröghet 

Begreppet stigberoende handlar om att när en organisation bildas präglas den ofta av de 

värderingar som finns i samhället vid den tiden och vilka uppgifter som den ursprungligen har 

haft. Även om samhället förändras och det genomförs reformer för att modernisera och införa 

nya uppgifter förblir den ändå präglad av samhällskulturen vid bildandet. Om organisationen 

exempelvis bildades i en väldigt hierarkisk kultur är det troligtvis mycket svårt att genomföra 

förändringar som syftar till att skapa en plattare organisation. Samma sak gäller den 

kompetens som den knyter till sig vid bildandet, vilket innebär att den kompetens som 

organisationen knyter till sig när den bildas troligtvis kommer efterfrågas under lång tid 

framöver, även om den förändras på andra sätt. Den tröghet som stigberoende medför behöver 

inte enbart vara en nackdel, utan kan även innebära en trygghet. Vad gäller offentliga 

myndigheter kan stigberoendet leda till att organisationen blir seg och svår att förändra, men 

det innebär även en trygghet för medborgarna. Om myndigheten fortsätter att fungera på 

ungefär samma sätt under lång tid innebär det att medborgarna hinner lära sig hur 

organisationen fungerar och hur de kan agera för att bäst ta tillvara på vad den erbjuder.48 

Även om organisationer är tröga och präglas av stigberoende påverkas de trots allt av 

omvärlden. Om aktörer som den samarbetar med eller på annat sätt är beroende av förändras 

leder det till att det uppstår ett behov av förändring inom organisationen. Ifall det är aktörer 

som den ursprungligen bildades för att samarbeta med kan stigberoendet leda till förändring, 

eftersom den bildades för att jobba mot just den gruppen. Förutom att omvärlden förändras 

kan även inre krav leda till förändring. Exempelvis när nya personer kommer in i 

organisationen för de med sig nya erfarenheter, både vad gäller utbildning och social 

bakgrund, som kan leda till att informella normer och värderingar inom organisationen 

förändras, vilket i förlängningen kan leda till formella förändringar.49 

                                                 
47 Christensen, Tom, Lӕgreid, Per, Roness, Paul G. & Røvik, Kjell Arne. Organisationsteori för offentlig sektor. 
Malmö. Liber AB. 2005. Sid. 55f. 
48 Ibid. Sid. 63. 
49 Ibid. Sid. 60. 
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När förändringar äger rum har dock den informella organisationskulturen och stigberoendet 

stor betydelse. Om förändringen exempelvis innebär att den börjar jobba med nya frågor, 

alternativt slutar jobba med vissa frågor, möts förändringen ofta av motstånd. Motståndet kan 

komma både inifrån och ibland även utifrån, att bilden som visas utåt förändras på ett sådant 

sätt att allmänheten känner sig osäker på vad de kan förvänta sig av organisationen. Den 

osäkerheten kan leda till att de motsätter sig förändringen.50 

2.2.2 Strukturens betydelse 

Organisationsstrukturen kan ha stor betydelse för hur organisationen fattar beslut och hur den 

arbetar. I de fall där det finns en tydlig hierarki och de som är verksamma inom 

organisationen har tydliga förväntningar på sig vad de förväntas göra och hur de förväntas 

behandla olika uppgifter finns det mindre utrymme för personliga värderingar. Det leder ofta 

till att fokus förflyttas i riktning mot regelföljande istället för att handla om problemlösande 

och individuella beslut. Fördelen är att liknande uppgifter hanteras på samma sätt och att det 

är lätt att byta ut personal, eftersom uppgifterna ändå handlar om att tillämpa reglerna. Detta 

leder till ökad rättsäkerhet och hög effektivitet. Problem uppstår dock när uppgifterna är så 

komplicerade att det inte är tillräckligt att enbart tillämpa reglerna utan det istället krävs en 

individuell bedömning.51 

Utformningen av den formella organisationsstrukturen sätter gränserna för hur beslut fattas 

och vem i organisationen som fattar besluten. Exempelvis kan organisationsledningen 

bestämma att en viss typ av beslut, ofta av mer principiell karaktär, måste tas av ledningen 

medan andra beslut, ofta mer rutinartade, bör tas på lägre nivå. Även hur beslut tas, om det 

sker genom utredningar, samrådsgruppen, styrelser eller på individuella beslut påverkar 

utgången. Den typen av bestämmelser anger tydligt vilka aktörer som har rätt att delta vid 

beslutsfattandet och vilka handlingsalternativ det finns att välja på.52 

Något som i hög grad påverkar organisationsstrukturen är de yttre faktorer som 

organisationen måste ta hänsyn till. Där ingår exempelvis lagar och ekonomiska 

begränsningar, men även politiska, sociala och kulturella faktorer. Det kan även handla om 

krav och förväntningar från allmänheten och andra aktörer som organisationen samarbetar 

med eller arbetar mot. I de fall där omgivningen är homogen och stabil kan en tydlig 
                                                 
50 Christensen, Tom, Lӕgreid, Per, Roness, Paul G. & Røvik, Kjell Arne. Organisationsteori för offentlig sektor. 
Malmö. Liber AB. 2005. Sid. 60f. 
51 Ibid. Sid. 36. 
52 Ibid. Sid. 47f 
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hierarkisk organisationsform fungera bra, medan en plattare organisation med tydligare fokus 

på individuellt problemlösande passar bättre i en föränderlig omgivning med flera skilda 

aktörer.53 

2.2.3 Policyprocessen 

Policyprocessen handlar dels om hur en policy växer fram, hur den implementeras och hur 

den utvärderas.54 Den är således uppdelad i tre delar, dels utformandet av en policy, dels hur 

den policyn sedan implementeras och slutligen utvärdering av implementeringen. här kommer 

endast de två första delarna att tas upp eftersom studien främst riktar in sig på implementering 

och den bakomliggande policyn. 

2.2.3.1 Policy 

En policy är mer än ett enskilt beslut. Det är en serie av beslut under en lång period som 

tillsammans bildar ett förhållningssätt för hur beslut som kommer att fattas i framtiden. 

Eftersom en policy är summan av de beslut som en organisation fattar är den dynamisk och 

förändras över tiden i takt med att nya beslut fattas och att omvärlden förändras. En policy är 

således aldrig konstant samtidigt som den heller inte förändras plötsligt över en natt, utan 

utvecklas snarare gradvis.55 

Inom institutionalismen ses yttre faktorer som särskilt betydelsefulla för hur policyn 

förändras. Det kan dels handla om ekonomiska förändringar eller någon form av kris, båda 

orsakade av människan, såsom finanskrisen 2008, och naturkatastrofer som den i Japan 2011. 

Eftersom olika länder har olika förutsättningar drabbas de olika hårt av de kriser och 

ekonomiska förändringar som inträffar, vilket till viss del kan förklara varför två till synes 

lika länder kan ha helt skilda policys inom samma politikområde. Även faktorer som 

ideologisk omsvängning, ofta i samband med att en ny regering kommer till makten, kan ha 

betydelse för hur policyn förändras.56 

John W Kingdon menar att det genom organisationer och beslutsstrukturer flödar fyra 

separata flöden; Problem, lösningar, deltagare och valmöjligheter. Oftast menar han att de 

flyter på oberoende av varandra och att de som jobbar i organisationen enbart jobbar med att 

                                                 
53 Christensen, Tom, Lӕgreid, Per, Roness, Paul G. & Røvik, Kjell Arne. Organisationsteori för offentlig sektor. 
Malmö. Liber AB. 2005. Sid. 45. 
54 Kingdon, John W. Agendas, Alternatives and Public Policies. Boston. Longman. 2011. Sid. 17f. 
55 Hill, Michael. Policyprocessen. Malmö. Liber AB. 2007. Sid. 15. 
56 Ibid. Sid. 101. 
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lösa kortsiktiga problem utan att ha ett övergripande perspektiv. När en valmöjlighet dyker 

upp kan flera olika personer bli inblandade, som då får ett mer övergripande perspektiv. 

Vilket i sin tur leder till att de fyra flödena kombineras och slutprodukten blir en kombination 

av problemlösande, deltagarnas erfarenheter och kompetens samt de aktuella 

valmöjligheterna. Vid de här tillfällena har det stor betydelse vilka personer som bjuds in 

eftersom deras erfarenheter avgör vilka problem som anses viktiga att lösa och vilka 

lösningsförslag som är tänkbara. När flödena flyter på oberoende från varandra är det enligt 

Kingdon vanligt att problem ignoreras eller vidarebefordras för att de som jobbar med det inte 

vet hur problemet ska lösas. Därför är det oftast inte förrän de fyra flödena kombineras som 

de finns förutsättningar för att lösa större problem.57 

2.2.3.2 Implementering 

En viktig faktor vid studier av implementering av beslut är handlingsfriheten för dem som 

implementerar besluten, hur stor frihet de har att göra egna bedömningar. Generellt går det att 

se tendenser som pekar mot att de beslut som är konfliktladdade ofta lämnar mindre utrymme 

för egna bedömningar medan de som genomför mindre laddade beslut har mer fria händer.58 

Implementeringen av beslut handlar ofta om att flera olika aktörer ska samarbeta. Är det ett 

beslut inom en organisation kan det exempelvis handla om olika avdelningar inom den 

organisationen som ska samarbeta, något som inte sällan leder till förhandlingar. I synnerhet 

om det finns en grad av självständighet inom de olika avdelningarna. I vissa fall är det därför 

betydelsefullt att studera den inbördes hierarkin i organisationen.59 Något som är intressant att 

studera är betydelsen av tidigare genomförda implementeringsprocesser. Om en policy 

framgångsrikt implementerats inom ett område är det inte ovanligt att beslutsfattare 

bestämmer sig för att använda en liknande strategi nästa gång en policy ska implementeras.60 

Ur ett uppifrån-ned perspektiv är det intressant att studera aktörerna i processen och att 

klargöra deras roller, exempelvis vem som fattar beslut och vem som verkställer dem. Även 

maktförhållandet dem emellan är intressant att studera, till exempel vem det är som 

formulerar beslutet. Det är inte självklart att det är beslutsfattaren som formulerat det 

slutgiltiga beslutet, det kan lika gärna vara en tjänsteman som formulerat en skrivelse som 

                                                 
57 Kingdon, John W. Agendas, Alternatives and Public Policies. Boston. Longman. 2011. Sid. 85f. 
58 Hill, Michael. Policyprocessen. Malmö. Liber AB. 2007. Sid. 193f. 
59 Ibid. Sid. 197f. 
60 Kingdon, John W. Agendas, Alternatives and Public Policies. Boston. Longman. 2011. Sid. 195. 
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beslutsfattaren sedan godkänt.61 Kingdon diskuterar tre vägar som tjänstemän kan påverka 

implementering. Den första handlar om att tjänstemännen ofta jobbar inom samma 

organisation under en längre tid, något som ger dem en långsiktighet och en erfarenhet av hur 

organisationen fungerar. Den andra handlar om att tjänstemännen ofta sitter på expertkunskap 

inom sitt område, en kunskap som är nödvändig för en framgångsrik implementering. Den 

tredje vägen handlar om att tjänstemän som jobbat inom samma område en längre tid under 

den tiden ofta hunnit bygga upp ett kontaktnät som kan vara värdefullt när nya policys ska 

implementeras eller utformas.62 

Ett centralt begrepp i uppifrån-ned perspektivet är implementeringsunderskott. Det innebär att 

om ett beslut är beroende av en kedja av flera olika aktörer för att verkställas är det viktigt att 

det sker ett nära samarbete mellan aktörerna för att det ska verkställas. Om de olika aktörerna 

inte samarbetar i hög grad faller en del av effekten av åtgärden bort vid varje länk mellan 

aktörerna som till slut bildar ett underskott mellan avsikten med beslutet och vad som faktiskt 

verkställdes.63 Michael Hill har sammanställt fyra förutsättningar för att en policy ska kunna 

implementeras så smidigt som möjligt: Att policyn är tydlig, att det finns enkla strukturer för 

hur policyn ska implementeras, utan onödiga länkar i implementeringskedjan, att de berörda 

aktörerna kontrolleras ordentligt och att inblandning från utomstående förhindras.64 

Förutsättningarna är utformade för att minska risken för implementeringsunderskott, en tydlig 

policy minskar risken för missförstånd. Att minska antalet länkar i implementeringskedjan 

underlättar samarbete när det inte är lika många aktörer inblandade. Dessutom är det just i 

länkarna mellan aktörerna som en stor del av underskottet uppstår. Kontroll över aktörerna 

handlar även om att öka förutsättningarna för samarbete, eftersom det gör det lättare att välja 

ut vilka aktörer som ska vara med och vad de kan bidra med.65 

Ett exempel på framgångsrik implementering av en ny policy är när Irland 2004 införde regler 

om rökfria arbetsplatser. Det var resultatet av en process som inleddes under 1980-talet när de 

negativa effekterna av passiv rökning uppmärksammades. I slutet av 1980-talet blev det 

möjligt att förbjuda rökning på vissa platser men det dröjde till 2004 och ett flertal mindre 

åtgärder innan de lyckades driva igenom ett generellt förbud mot att röka på arbetsplatser. En 

                                                 
61 Hill, Michael. Policyprocessen. Malmö. Liber AB. 2007. Sid. 183. 
62 Kingdon, John W. Agendas, Alternatives and Public Policies. Boston. Longman. 2011. Sid. 33. 
63 Hill, Michael. Policyprocessen. Malmö. Liber AB. 2007. Sid. 184. 
64 Ibid. Sid. 185. Figur 9.1. 
65 Ibid. Sid. 185. 
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av de mindre åtgärderna som infördes var när det i början av 1990-talet blev möjligt för 

arbetsgivare att frivilligt förbjuda rökning inom sina lokaler. En viktig faktor för att det var 

möjligt att genomföra ett generellt förbud var att Irland under 2004 upplevde en kraftig 

högkonjunktur och landet präglades av en positiv attityd som sa att ingenting är omöjligt. 

Högkonjunkturen innebar även att det fanns ekonomiska resurser för att driva igenom 

reformen, exempelvis att kunna erbjuda rökare hjälp att sluta.66 Jämfört med Kingdons modell 

med fyra flöden är det tydligt att problemflödet i form av passiv rökning på arbetsplatsen och 

lösningen i form av ett förbud kombinerades med en valmöjlighet som troligtvis inte hade 

funnits om det inte varit högkonjunktur. Deltagare är huvudsakligen den ansvariga ministern 

som jobbade hårt för införandet av ett förbud och de som på lokal nivå lobbade för att införa 

ett förbud, bland annat sjukhuspersonal som bidrog med sin kompetens. Efter att förbudet 

infördes sjönk andelen farliga partiklar från cigaretter med cirka 80 procent på Dublins pubar, 

något som indikerar att förbudet haft effekt.67 

2.3 Operationalisering 

I analysen kommer de begrepp som tas upp i teoridelen att läggas som ett raster över de 

reslutat som kommer fram. Till exempel kommer de demokratikriterier och demokratiideal 

som presenterats i första delen att användas för att diskutera och analysera de resultat som 

kommer fram i empiridelen. Andra begrepp som kommer användas som utgångspunkt för att 

förklara och diskutera resultaten är stigberoende, implementeringsunderskott och Kingdons 

modell över policyprocessens fyra flöden. 

Fördelen med att använda en metod där teorin läggs som ett raster över resultaten är att teorin 

då fungerar som ett nät som kan fånga upp även små detaljer. Syftet med arbetet är att ta reda 

på om medborgarförslag kan leda till ett breddat demokratiskt inflytande. Eftersom 

demokratiskt inflytande är ett så stort begrepp passar det bra att föra en diskussion kring 

begreppet med hjälp av teori och den empiri som samlats in. Ett alternativ är att skapa ett 

verktyg för att mäta demokratiskt inflytande men eftersom demokratiskt inflytande innehåller 

ett stort antal variabler och är beroende på hur det definieras är det mer givande att istället 

föra en diskussion kring huruvida medborgarförslag kan leda till ett breddat demokratiskt 

inflytande. 

                                                 
66 Currie, Laura M. & Clancy, Luke (2011). The road to smoke-free legislation in Ireland. Addiction. 106 (1). 
Sid. 16. 
67 Ibid. Sid. 21. 



Avdelningen för politiska och historiska studier 2011-06-07 
Karlstads Universitet 
Statsvetenskap D, SVAD04 

Mattias Landin 25 

3. Medborgarförslag 

Karlstad kommun beskriver medborgarförslag som medborgarnas motsvarighet till 

politikernas motioner, att medborgarförslag ger en ökad möjlighet att delta i den lokala 

demokratin.68 Här kommer regelverket för hantering av medborgarförslag och den faktiska 

handläggningen av medborgarförslag att beskrivas. Därefter sammanfattas de intervjuer som 

gjorts med tjänstemän på kommunen. 

3.1. Att lämna medborgarförslag 

För att kunna lämna medborgarförslag i Karlstad behöver man vara skriven i Karlstad 

kommun. Även personer som inte har kommunal rösträtt, exempelvis personer under 18 år 

och personer med utländsk bakgrund får lämna medborgarförslag så länge de är skrivna i 

Karlstad kommun. Det går att lämna förslag via hemsida, genom e-post, genom vanlig post 

och genom att lämna det personligen. Förslaget ska sedan tas upp på nästkommande möte i 

kommunfullmäktige förutsatt att det inkommer senast en vecka innan mötet äger rum. I annat 

fall tas förslaget upp på nästkommande möte. Informationen om vad ett medborgarförslag kan 

handla om är mycket summarisk, det står att det kan handla om vad som helst inom 

kommunens ansvarsområde och tar upp de regler som reglerar vad det inte kan handla om.69 

Det finns även en möjlighet att lämna en synpunkt. Informationen om vad som går att skicka 

som synpunkt är mycket lik det som står om medborgarförslag.70 

Sedan januari 2008 har kommunfullmäktige möjlighet att vidarebefordra förslaget till berörd 

nämnd om det inte är av betydande vikt eller av principiell karaktär. Förslaget måste 

behandlas senast ett halvår efter att det lämnades och den som lämnar förslaget blir även 

meddelad om när förslaget kommer tas upp. De förslag som handlar om personuppgifter, 

myndighetsutövning mot enskild eller strider mot lag eller förordning kan inte sakbehandlas, 

liksom förslag som ligger utanför kommunens befogenheter.71 

3.2 Hur medborgarförslagen handläggs 

I samband med att det den 1 januari 2008 blev möjligt för kommunfullmäktige att delegera 

medborgarförslag till berörda nämnder togs det fram ett dokument med anvisningar för hur 

                                                 
68 Karlstads kommun. Lämna synpunkt. (2009-11-09). 
69 Ibid. 
70 Karlstads kommun. Medborgarförslag. (2009-01-07). 
71 Edwinsson, Marie. Information om förenklad hantering av medborgarförslag, vilka effekter det får vid 
handläggning och beslut samt rutiner för hantering. Kommunledningskontoret. Dnr KS-2007-0451. 2008-01-28. 
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nämnderna ska hantera de förslag som inkommer. Motiveringen till att vidarebefordra 

förslagen till berörd nämnd är att konkreta och vardagsnära frågor är lämpligare att ta upp i 

berörd nämnd istället för i kommunfullmäktige. Förslag som har en principiell karaktär eller 

av betydande vikt tas även fortsättningsvis upp i kommunfullmäktige och skickas vid behov 

på remiss till berörda nämnder. Det är enbart nämnderna som är skyldiga att besvara 

inkommande medborgarförslag, dock finns det en uttalad praxis om att även de kommunala 

bolagen alltid ska besvara de förslag som kommer in.72 

Det är den som handlägger ärendet som är ansvarig för att ta de kontakter som krävs för att 

förslaget ska få en fullgod handläggning och en allsidig bedömning som utreder förslaget ur 

olika perspektiv. Beslutet måste tas på politisk nivå, det får alltså inte delegeras till ansvarig 

tjänsteman att ta beslut om förslagen. Däremot tar handläggaren fram en 

beslutsrekommendation. När medborgarförslagen kommer in till förvaltningen från 

kommunfullmäktige ska de diarieföras och lämnas till avdelningschef. Därefter ska denne 

meddela förslagsställaren att förslaget tagits emot, vem som handlägger ärendet och hur lång 

tid det beräknas ta.73 

Den som handlägger ärendet tar fram ett förslag till beslut som lämnas till förslagsställaren för 

att han/hon ska få möjlighet att yttra sig om förslaget till beslut. Har förslagsställaren några 

synpunkter ska de vara inlämnade i skriftlig form senast en vecka innan nämnden 

sammanträder. När nämnden fattat sitt beslut ska det expedieras till förslagsställaren, därefter 

är berörd handläggare ansvarig för att beslutet verkställs. Medborgarförslaget ska vara 

besvarat inom sex månader. I samband med att förvaltningen gör sin årsredovisning ska det 

göras en sammanställning över de medborgarförslag som inkommit och vilka beslut som 

fattats. Sammanställningen skickas därefter till kommunledningskontoret som gör en 

övergripande sammanställning.74 

3.3 Statistik 

År 2008 lämnades det totalt 15 medborgarförslag varav åtta avslogs, sex bifölls och ett 

skickades vidare till en annan nämnd. Under 2010 hade antalet inlämnade medborgarförslag 

ökat till 175. Dock handlar 106 av dem om frågor som rör tomträtter och som lämnats till 

Teknik- och fastighetsförvaltningen. Antalet medborgarförslag under 2010 som inte gäller 
                                                 
72 Edwinsson, Marie. Information om förenklad hantering av medborgarförslag, vilka effekter det får vid 
handläggning och beslut samt rutiner för hantering. Kommunledningskontoret. Dnr KS-2007-0451. 2008-01-28. 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
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*Totalt lämnades 175 medborgarförslag under 2010. 106 av dem handlar dock om tomträtter och hade när 
sammanställningen för 2010 fått avslag i väntan på utredning. De har räknats bort för att inte snedvrida resultatet 

tomträtter är 69, av dem bifölls 25. Totalt har 140 förslag som inte gäller tomträtter lämnats in 

under perioden 2008-2010. Av dem har 49 bifallits, vilket motsvarar cirka 35 procent. Av de 

106 förslag som gäller tomträtter inväntar samtliga utredning. Eftersom den utredningen inte 

var klar när uppsatsen skrevs är det oklart om de förslagen som rör tomträtter kommer få 

avslag eller bifall. De förslagen har därför räknats bort ur statistiken. 

 

År Antal förslag Andel bifall Andel kvinnor 

2008 15 stycken 46,7 % 20 % 

2009 56 stycken 32,10 % 42,9 % 

2010 69 stycken* 36,2 %* 46,5 % 

Totalt bifölls drygt 46 procent av medborgarförslagen under 2008. 2009 hade andelen sjunkit 

till drygt 32 procent för att sedan stiga något till drygt 36 procent under 2010. Andelen bifall 

varierar kraftigt mellan förvaltningarna. Under 2010 beslutade stadsbyggnadsförvaltningen att 

ta alla förslag som kom in i beaktande för framtiden75 medan arbetsmarknads- och 

socialförvaltningen inte biföll något förslag under 2010.76 Det ska dock tilläggas att förslagen 

som lämnades till stadsbyggnadsförvaltningen handlade om gratis stadsbuss för de som deltar 

i Karlstad stadslopp och att införa ett kontor för Karlstadsbuss på stora torget.77 De som 

lämnades till Arbetsmarknads- och socialförvaltningen handlade bland annat om att göra en 

översyn av familjeavdelningen och att ordna en mötesplats för arbetslösa.78 Förslagen 

handlade således om vitt skilda ämnen, vilket gör det svårt att jämföra förvaltningarna enbart 

grundat på andel bifall respektive avslag. 

Totalt var 20 procent av de förslag som lämnades under 2008 från kvinnor. År 2009 hade den 

siffran stigit till cirka 43 procent och 2010 var andelen drygt 46 procent. Under samma period 

                                                 
75 Stadsbyggnadsförvaltningen. Redovisning av inkomna synpunkter år 2010. Dnr SBN-2011-26. 2011-02-28. 
Sid. 2. 
76 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Redovisning av medborgarförslag. Dnr ASN-2011-27. 2011-02-01. 
Sid. 2. 
77 Stadsbyggnadsförvaltningen. Redovisning av inkomna synpunkter år 2010. Dnr SBN-2011-26. 2011-02-28. 
Sid. 2. 
78 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Redovisning av medborgarförslag. Dnr ASN-2011-27. 2011-02-01. 
Sid. 2. 

Tabell 3.3.1 Antal inkomna förslag och andel bifall 
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ökade antalet medborgarförslag från totalt 15 år 2008 till totalt 69 år 2010 (även här är de 

förslag som rör tomträtter borträknade). 

3.4 Om förslagen 

Här kommer de förslagen som ingår i urvalet att diskuteras för att se om det finns några 

skillnader respektive likheter vad gäller typ av förslag och hur besluten (och förslagen) 

motiveras. I urvalet har ett bifall och ett avslag per år, kön och förvaltning valts ut. i de fall 

där det inte finns ett bifall och ett avslag per kön och år har enbart de som finns tagits med. 

Alla förslag som ingår i urvalet kommer inte att presenteras i detalj. Däremot är de förslag 

som presenteras i punkterna nedan representativa även för hur de förslag som inte tas upp 

handläggs. 

3.4.1 Arbetsmarknads och socialnämnden 

Arbetsmarknads- och socialnämnden har under perioden 2008-2010 fått in 14 förslag, varav 

elva av dem fått avslag, två av dem har vidarebefordrats till annan ansvarig och ett av 

förslagen redan anses vara i bruk. Under perioden har således inget förslag bifallits och i 

samtliga fall i urvalet har politikerna beslutat i enlighet med tjänsteskrivelsens 

rekommendation. 

I urvalet ingår fyra förslag från Arbetsmarknads- och socialnämnden. Ett om att göra en 

översyn av familjeenheten, ett om att möjliggöra anställning med lönebidrag för personer utan 

försörjningsstöd, ett om att anordna en mötesplats för arbetslösa och ett om att ordna en 

föreläsning om invandrarkvinnors situation. Alla förslagen i urvalet har fått avslag. Ett förslag 

som 2008 kom in till Barn- och ungdomsnämnden om att införa ”patrullerande polare” och 

som sedan vidarebefordrades till Arbetsmarknads- och socialnämnden bifölls dock.79 I tre av 

förslagen hänvisar tjänstemannen till att de redan jobbar med frågan som förslaget tar upp. 

Exempelvis till förslaget om att göra en översyn av familjeenheten står det att att de 

kontinuerligt jobbar med kvalitetsutveckling och att det alltid finns möjlighet att väcka en 

besvärsutredning.80 I motiveringen till att avslå förslaget om att anordna en föreläsning om 

invandrarkvinnors situation hänvisar de till att de redan jobbar med frågan om hur de bäst kan 

jobba med hedersproblematiken och att de ännu inte fastställt hur kunskapsspridningen ska 

                                                 
79 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Inrätta ”patrullerande polare” för att motverka problem med 
ungdomsvåld. Dnr ASN-2007-0329 750. 
80 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Anordna en mötesplats för arbetslösa. Dnr ASN-2009-314. 
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genomföras. Dock skriver de att en föreläsning kan vara ett komplement men att tidigare 

erfarenheter visar att föreläsningar inte är det effektivaste sättet att nå ut till allmänheten.81 

I de förslag som ingår i urvalet har handläggaren radat upp för- och motargument och ställt 

dem mot varandra för att sedan argumentera för beslutet. Till exempel radas ett antal 

mötesplatser och verksamheter som vänder sig till arbetslösa upp i utredningen till förslaget 

om att anordna en mötesplats för arbetslösa. Därefter konstateras det att kommunen redan 

bedriver den typen av verksamhet och handläggaren rekommenderar avslag.82 I utredningen 

till förslaget om att anordna en föreläsning om invandrarkvinnors situation hänvisar de till 

tidigare erfarenhet och kommer med andra förslag som de tror lämpar sig bättre för att nå ut 

till allmänheten.83 

De förslag som lämnats är konkreta och innehåller både en bakgrund till varför det lämnas in 

och ett förslag på en konkret åtgärd. Angående förslaget om en föreläsning om 

invandrarkvinnors situation finns även ett skriftligt svar på det förslag till beslut som 

utredningen kommer fram till.84 

Sammanfattning: Även om det inte är många förslag som bifallits visar ändå 

tjänsteskrivelserna på att utredningarna hänvisar till både tidigare erfarenhet och vilken 

verksamhet som redan bedrivs. Det tas upp både för- och motargument, vilket stärker 

utredningarnas trovärdighet eftersom det visar på att förslaget belysts från olika synvinklar. 

3.4.2 Karlstads Energi AB 

Karlstads Energi AB mottog under perioden 2008-2010 fyra förslag. Två av dem bifölls, ett 

avslogs och ett beaktas framåt. I urvalet ingår tre förslag, ett om att ta emot uttjänta 

brandsläckare på återvinningscentralerna, ett om att köpa in penseltvättar till 

återvinningscentralerna och ett om avgiftsfri leverans till återvinningscentralerna. Två av dem 

har bifallits och ett har fått avslag. Nämnden har i sina beslut följt tjänsteskrivelsens 

beslutsrekommendation. 

Förslaget som avvisats handlar om att installera en penseltvätt på återvinningsstationerna. 

Något som motiveras av att förslagsställaren tror att det i dagsläget är många som sköljer 
                                                 
81 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Anordna en föreläsning om invandrarkvinnors situation. Dnr ASN-
2009-212. 
82 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Anordna en mötesplats för arbetslösa. Dnr ASN-2009-314. 
83 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Anordna en föreläsning om invandrarkvinnors situation. Dnr ASN-
2009-212. 
84 Ibid. 
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använda penslar under rinnande vatten hemma så att kemikalierna rinner ut i avloppsvattnet. 

Utredningen kommer fram till att en sådan tvätt kostar cirka 20 000 kronor, enbart kan 

hantera vattenbaserade färger och att den kräver ett uppvärmt utrymme samt skötsel och 

tillsyn. Dessutom tror de att många även fortsättningsvis kommer skölja penslarna hemma 

istället för att åka till återvinningsstationen, där det redan idag är möjligt att lämna både 

tvättvatten och lösningsmedel.85 

De två förslag som bifallits är sådana där det beslutas att genomföra mindre åtgärder. I 

utredningen till förslaget om avgiftsfri leverans till återvinningscentraler konstaterar de att det 

redan idag är gratis för privatpersoner att lämna avfall, även om man som förslagsställaren 

anlitar en fraktfirma. Förslagsställaren anlitade en fraktfirma och blev då debiterad en avgift 

från återvinningscentralen för att ta emot avfallet. Det som beslutas är att ta fram ett system 

med godkända transportörer samt ett intyg som visar att företaget lämnar avfall för en 

privatpersons räkning.86 Det andra förslaget kommer från en person som hittat en gammal 

brandsläckare i naturen och försökt lämna den på en återvinningscentral där han blivit 

hänvisad till ett företag som tagit betalt för att ta emot den. Här konstaterar Karlstads Energi 

AB att huvudansvaret bör ligga på producenten, men att i fall som liknar det förslagsställaren 

varit med om bör de ta emot den utan kostnad. Beslutet innebär alltså ingen regeländring, men 

att de öppnar upp för ett visst tolkningsutrymme för dem som jobbar på 

återvinningscentralerna.87 

De förslag som lämnas innehåller både en problemformulering och ett förslag på konkret 

åtgärd. I förslaget om avgiftsfri leverans till återvinningscentraler föreslår förslagsställaren 

exempelvis att de tar fram ett intyg som transportören kan visa upp, något som Karlstads 

Energi AB beslutar att införa.88 

Sammanfattning: Alla fyra förslag som lämnats till Karlstads Energi AB har varit konkreta 

och handlat om avgränsade sakfrågor som det kunnat fattas relativt okomplicerade beslut 

kring. De förslag som bifallits har även inneburit relativt små åtgärder, i ett fall har de enbart 

ändrat i praxis. 

                                                 
85 Karlstads Energi AB. Penseltvätt på återvinningscentralerna. Dnr KEN 2009-0180. 
86 Karlstads Energi AB. Avgiftsfri leverans till återvinningscentraler. Dnr KEN 2009-110. 
87 Karlstads Energi AB. Ta emot uttjänta brandsläckare på kommunens återvinningscentraler. Dnr KEN 2008-
294. 
88 Karlstads Energi AB. Avgiftsfri leverans till återvinningscentraler. Dnr KEN 2009-110. 
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3.4.3 Karlstads Hammarö gymnasienämnd 

Karlstads- och Hammarö gymnasienämnd har under perioden 2008-2010 fattat beslut om två 

förslag där ett bifallits. Förslaget som bifölls lämnades under 2009 och handlade om att 

kommunen borde erbjuda gratis webbkurser där invånarna hemma kan vid datorn kan ta del 

av utbildningen.89 Även här har nämnden gått på tjänstemännens rekommendation. 

Ett exempel som förslagsställaren ger är att Karlskoga kommun köper en sådan tjänst av ett 

företag som heter Klickdata AB som erbjuder cirka 190 webbkurser. I utredningen som görs 

kommer det fram att Karlskoga betalar 15000 per år för att kunna tillhandahålla kurserna till 

sina medborgare och att även Örebro köper in deras tjänster, då till en kostnad av 35000 kr 

per år. I ett första steg beslutas det att det ska göras en utredning för att ta reda på ifall en 

sådan kursverksamhet kan utgöra konkurrens mot studieförbunden. Utredningen som görs 

konstaterar att det inte riskerar att konkurrera med studieförbundens verksamhet och att det 

under våren 2010 samt läsåret 2010/2011 kommer genomföras en försöksverksamhet som 

under våren 2011 ska utvärderas. I utredningen tas det även upp att det är ett intressant förslag 

eftersom det ökar möjligheten för invånarna att utbilda sig och att eftersom det sker hemma 

vid datorn kan även de som av olika anledningar har svårt att lämna hemmet ta del av 

kurserna.90 

Det andra förslaget handlade om att införa friskolor i Karlstad kommun. I utredningen 

konstaterar handläggaren att det i dagsläget finns ett flertal friskolor i kommunen. 36 procent 

av gymnasieplatserna i kommunen är på friskolor och att det är på väg att bli fler platser än 

det finns underlag för. En av förslagsställarna var vid tillfället ersättare i 

kommunfullmäktige.91 

Sammanfattning: Det är tydligt att det gjorts en noggrann utredning. Dels har man tagit reda 

på kostnader och dels har det bedrivits en separat utredning för att ta reda på om förslaget inte 

riskerar att konkurrera med studieförbundens verksamhet. Att förslagsställaren föreslår ett 

företag och även nämner en av kommunerna som anlitar företaget kan ha underlättat för dem. 

Det är också det företaget som nämnden beslutar sig för att anlita för en försöksperiod.  

                                                 
89 Karlstads- och Hammarö gymnasienämnd. Gratis webbkurser för kommuninvånare. Dnr GN-2009-70. 
90 Karlstads- och Hammarö gymnasienämnd. Gratis webbkurser för kommuninvånare. Dnr GN-2009-70. 
91 Karlstads- och Hammarö gymnasienämnd. Inför friskolor i Karlstads kommun. Dnr GN 2010-97. 
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3.4.4 Kommunstyrelsen 

Mellan 2008 och 2010 har kommunstyrelsen fattat beslut om elva förslag varav ett bifallits. 

Det skedde en markant ökning av antal inlämnade förslag under 2010, fram till dess hade tre 

förslag lämnats och under 2010 lämnade åtta stycken. Fem förslag ingår i urvalet, ett om 

hårdare regler för uppskjutning av raketer och ett om en fyrvägskorsning vid Ullebergsleden. 

Resterande tre förslag handlar om att genomföra kommunala folkomröstningar, en om ifall 

kommunen ska ta emot flyktingar, ett om att rösta om större ekonomiska frågor och ett om att 

rösta om hastighetsbegränsning i kommunen. I samtliga fall i urvalet har nämnden beslutat 

enligt tjänsteskrivelsens beslutsrekommendation. 

De avslag som görs motiveras bland annat av att det inte är en kommunal befogenhet, vilket 

är fallet med förslaget om hårdare regler kring uppskjutning av raketer där de konstaterar att 

kommunen bara har en begränsad möjlighet att sätta upp egna regler92 eller att det inte är 

kostnadseffektivt. Ett förslag som inte bedöms vara kostnadseffektivt är det om att ha 

folkomröstningar om större ekonomiska frågor. Där hänvisar handläggaren till att en 

folkomröstning är en så pass stor process att det finns andra, mer praktiska alternativ. Några 

alternativ som tas upp är medborgarkontor, medborgarpaneler, synpunkter, facebook och 

medborgarförslag. Dessutom finns redan frågan om att utveckla den lokala demokratin i 

handlingsprogrammet för de kommande fyra åren.93 

De förslag som ingår i urvalet innehåller både problemformulering och ett konkret förslag. 

Förslaget om att hålla folkomröstning om hastighetsgränserna i kommunen sticker ut genom 

att tre A4-sidor långt och att innehålla hänvisningar till lagtext94 medan de andra är på mindre 

än en halv sida. I tjänsteskrivelsen bemöts argumenten med fakta från trafikverket och 

information om att kommunen i dagsläget jobbar med att se över hastigheterna men att beslut 

om folkomröstning enbart kan genomföras om minst fem procent av kommunfullmäktige 

röstar för och att en sådan folkomröstning endast kan vara vägledande. 

Sammanfattning: Eftersom det förslag som var mest välarbetat och även hänvisade till 

lagrum inte rönte mer framgång än de som enbart innehöll problemformulering och förslag 

ser det ut som att det snarare är förslagets natur än utformningen på förslaget som avgör ifall 

det bifalls eller inte. 
                                                 
92 Kommunstyrelsen. Inför hårdare för uppskjutning av fyrverkeripjäser. Dnr KS-2008-425. 
93 Kommunstyrelsen. Inför kommunala folkomröstningar om större kommunala frågor. Dnr KS-2010-530. 
94 Kommunstyrelsen. Håll en beslutande folkomröstning om hastighetsbegränsningen i Karlstads kommun. Dnr 
KS-2010-65. 
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3.4.5 Stadsbyggnadsnämnden 

Under perioden 2008-2010 fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om sju förslag. Två bifölls, 

fyra fick avslag och ett skickades vidare. Fem förslag ingår i urvalet, sänkta busspriser för 

studenter. Gratis stadsbuss för de som deltar i Karlstads stadslopp, återuppväck Tidholmska 

gården och Skutbyggaregatan i centrum, placera kontoret för Karlstadsbuss centralt och låt 

alla som deltar i Karlstads Stadslopp åka gratis den dagen. Det senare av de förslag som rör 

gratis buss för dem som deltar i Karlstads Statslopp har vidarebefordrats till Karlstadsbuss, i 

resterande förslag i urvalet har nämnden beslutat enligt tjänsteskrivelsens rekommendation. 

Ett av förslagen som bifallits handlar om att placera kontoret för Karlstadsbuss centralt. 

Förslagsställaren föreslår en placering i närheten av Stora torget där alla linjer möts. I 

tjänsteskrivelsen nämns det att under vissa begränsade perioder har det funnits ett kontor på 

Stora torget, något som de har goda erfarenheter av, även möjligheten att kunna byta 

busschaufför på en plats där alla linjer sammanstrålar framställs som en positiv konsekvens. 

Därför beslutas det att utreda möjligheterna för ett permanent kontor på Stora torget.95 Ett av 

förslagen som avslås handlar om att återuppväcka Tidholmska gården och att 

Almendalsparken ska kompletteras och levandegöras. I den tjänsteskrivelsen beskrivs 

förslaget och vad det innebär, det hänvisas även till en skrivelse från 

kommunledningskontoret. Därefter föreslås avslag, men att ta förslaget i beaktande när det 

blir aktuellt att förändra Almendalsparken.96 

De förslag som ingår i urvalet innehåller både problemformulering och ett konkret förslag. 

Förslagen om sänkta busspriser för studenter och att återuppväcka Tidholmska gården är 

betydligt längre än de andra förslagen i urvalet och innehåller även mer fakta och 

sakargument. Trots det har inget av dem fått bifall. 

Sammanfattning: Att de två förslag som är mest utförligt motiverade fått avslag kan tolkas 

som att det inte är avgörande hur förslagen är skrivna, utan förslagets karaktär som är 

avgörande för ifall de bifalls eller inte. I motiveringen har de i huvudsak fokuserat på hur stor 

nytta förslaget skulle medföra i förhållande till hur mycket det kostar. 

                                                 
95 Stadsbyggnadsförvaltningen. Placera kontoret för Karlstadsbuss centralt. Dnr SBN-2009-181. 
96 Stadsbyggnadsförvaltningen. Återuppväck Tidholmska gården och Skutbyggaregatan i centrum. Dnr SBN-
2009-88. 
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3.4.6 Teknik och fastighetsnämnden 

Teknik och fastighetsförvaltningen fick mellan 2008 och 2010 in 190 medborgarförslag.  Av 

dem handlar 106 om friköp av tomträtter och inkom under 2010, samtliga av dem har fått 

avslag i väntan på utredning. När de förslagen räknas bort har det inkommit 84 förslag under 

den studerade perioden varav 37 har bifallits. I urvalet ingår elva förslag. Om gång- och 

cykelväg, om bilpool med kommunens bilar, om badplats, om att förbättra framkomligheten i 

centrum, om solrosfält vid infarter, om underhåll av lekplatser i Skåre, om lekpark vid 

fotbollsvallen i Älvenäs, om bilfritt centrum i Karlstad, om cykelpump på stora torget, om att 

inrätta en arbetsgrupp med uppdrag att se över riskfyllda publika anläggningar och om att 

bygga en skatepark på Orrholmen. I samtliga fall i urvalet har nämnden beslutat enligt 

tjänsteskrivelsens rekommendation. 

Förslaget om att bilda en bilpool med kommunens bilar är delvis ett undantag, där ledde det 

till votering när nämnden skulle fatta beslut. Sex röster var för att besluta enligt 

tjänsteskrivelsens rekommendation som var att avslå förslaget, men att utreda möjligheterna 

till en mer begränsad lösning där de bilar som ingår i kommunens bilpool kan användas av 

privatpersoner. Fem personer röstade för att helt avslå förslaget. De som var för var 

Socialdemokrater, Vänsterpartister och Miljöpartister, på motsidan stod Centerpartiet, 

Moderaterna och Kristdemokraterna. De fyra huvudargumenten för att avslå förslaget är att 

avtalen med leasingföretagen i sådana fall måste förhandlas om, att bilarna har dekaler med 

kommunens namn, att många av bilarna är specialutrustade och därför inte lämpar sig för 

privat användning och att flera av dem används även kvällar och helger.97 

Ett av förslagen som bifallits handlar om att rusta upp en gammal lekplats som 

förslagsställaren menar är farlig för barnen. I tjänsteskrivelsen hänvisas det till att kommunen 

avsatt pengar för att rusta upp lekplatser, det står även att den typen av ärende hade gått 

snabbare att åtgärda om personen i fråga ringt eller mailat till kommunen.98 Ett annat förslag 

som bifallits handlar om att plantera solrosfält vid infarterna till kommunen. I 

tjänsteskrivelsen konstateras det att det sammanfaller med kommunens satsning på att bli en 

                                                 
97 Teknik- och fastighetsnämnden. Bilda en bilpool av kommunens bilar för allmänheten på kvällar och helger. 
Dnr TFN-2008-1168. 
98 Teknik- och fastighetsnämnden. Upprusta lekplatsen mellan Seldonsvägen och Sadelvägen, Skåre. Dnr TFN-
2009-477. 



Avdelningen för politiska och historiska studier 2011-06-07 
Karlstads Universitet 
Statsvetenskap D, SVAD04 

Mattias Landin 35 

Blommornas stad och det föreslås att i ett försöksprojekt plantera solrosor längs E18 vid 

skylten som välkomnar förbipasserande till Karlstad.99 

De förslag som avslås har främst avslagit med motiveringen att de redan utreder frågan eller 

att det inte stämmer överens med den långsiktiga planeringen. Exempelvis avslås ett förslag 

om att bygga en skatepark på Orrholmen för att de vill utreda frågan mer noggrant innan 

beslut tas.100 Förslaget om att öppna upp trafiken förbi torget för allmän trafik avslås med 

motiveringen att kommunen strävar efter att minska trafiken i centrum,101 ett förslag om att 

anlägga en badplats vid strandvägen på Herrhagen avslås med hänvisning till att kommunen 

inte kan garantera de badandes säkerhet eftersom badplatsen föreslås ligga vid farleden till 

inre hamn.102 

Av de förslag som ingår i urvalet innehåller alla både problemformulering och ett förslag på 

konkret åtgärd. Genomgående för de förslag som ingår i urvalet är att många av dem handlar 

om väldigt konkreta sakfrågor, exempelvis att rustat upp en lekplats eller att anlägga en 

badplats. Även här har ett förslag lämnats av en person som är ersättare i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning: En övervägande majoritet av förslagen handlar om frågor som hade fått 

liknande svar om de lämnats på andra sätt än medborgarförslag. Exempelvis står det till och 

med i skrivelsen till förslagen om att rusta upp en lekplats i Skåre att det hade gått snabbare 

om personen gjort en felanmälan istället. En intressant fråga blir därför varför förslagen 

lämnas i form av medborgarförslag istället för att felanmäla som i fallet med lekplatsen 

troligtvis varit snabbare och smidigare. 

3.4.7 Vård och omsorgsnämnden 

Vård- och omsorgsnämnden har under perioden 2008-2010 fått in fem förslag. Av dem har 

två stycken bifallits, två fått avslag och ett delvis bifallits. Det är ett förslag från 2009 om att 

de som genom hemtjänsten får färdiglagad mat istället ska få möjlighet att välja lättlagad mat 

i hemmet. Det förslaget avslås, däremot skriver de att de för tillfället (sedan hösten 2008) 

                                                 
99 Teknik- och fastighetsnämnden. Solrosfält utmed infarterna till Karlstad. Dnr TFN-2008-1738. 
100 Teknik- och fastighetsnämnden. Bygg en skatepark på Orrholmen. Dnr TFN-2010-91. 
101 Teknik- och fastighetsnämnden. Trafikreglerande förändringar för att förbättra framkomligheten i centrum. 
Dnr TFN-2008-1736. 
102 Teknik- och fastighetsnämnden. Badplats vid strandvägen på Herrhagen. Dnr TFN-2008-1560. 
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utreder hur de ska arbeta för ett sätt att införa ett system där privata företag kan få leverera 

mat inom ramen för hemtjänsten.103 

De förslag från Vård- och omsorgsnämnden som ingår i urvalet är. låt brukare välja mellan 

lättlagad mat och färdiglagad, följ upp vården för de gamla och funktionshindrade samt ordna 

kontinuerlig utbildning för personalen, daglig utevistelse för boende på servicehus och 

äldreboenden och inför äldreombudsman i Karlstads kommun. Av dem har två fått avslag, ett 

menar de att det redan genomförs och ett är det som redogjordes för i stycket ovan om att 

brukare ska få välja mellan lättlagad och färdiglagad mat. Det förslag som nämnden menar 

redan genomförs är det om att följa upp vården av gamla och funktionshundrade. Där 

hänvisar de till att det sedan 2007 finns en verksamhet som går igenom de granskningar som 

gjorts under året för att se hur det går att förebygga liknande fall i framtiden. Det förslaget 

lämnades av Elof Karlsson som då var ersättare i kommunfullmäktige och Ingemar Lindgren 

som då var ledamot i kommunfullmäktige.104 Nämnden har i samtliga fall i urvalet valt att 

följa utredningens beslutsrekommendation. 

I de utredningar som ingår i urvalet har det gjorts en utredning som ger en tydlig motivering 

till beslutet och i de fall som avslagits finns har det tydligt klargjorts varför de fått avslag. I 

utredningen till förslaget om daglig utevistelse för dem som bor på äldreboenden och 

servicehus går det att se en önskan att vilja föreslå bifall, men att det skulle kosta 60 miljoner 

medan budgeten är 5,1 miljoner och att det därför inte är möjligt att bifalla förslaget.105 

Förslaget om att införa en äldreombudsman avslås med motiveringen att det sedan 2008 finns 

en äldrekonsulent på kommunledningskontoret med uppgift att bevaka äldrefrågor i 

kommunen samt att det finns medborgarkontor som bistår med hjälp om var det går att vända 

sig i kommunen i olika frågor. De åtgärderna i kombination med andra åtgärder för att erbjuda 

rådgivning och stöd samt granskning av vårdens kvalitet innebär enligt utredaren att det inte 

finns behov för att inrätta en äldreombudsman.106 

De förslag som ingår i urvalet innehåller både en problembeskrivning och ett förslag till 

åtgärd. Förslaget om att det ska vara möjligt att välja lättlagad mat istället för färdiglagad mat 

                                                 
103 Vård- och omsorgsförvaltningen. Låt brukare inom hemtjänsten välja mellan färdiglagad mat och lättlagad 
mat i hemmet. Dnr VON-2009-105. 
104 Vård- och omsorgsförvaltningen. Följ upp vården för de gamla och funktionshindrade samt ordna 
kontinuerlig utbildning för personalen. Dnr VON-2010-47. 
105 Vård- och omsorgsförvaltningen. Daglig utevistelse för boende på servicehus och äldreboenden. Dnr VON-
2009-72. 
106 Vård- och omsorgsförvaltningen. Inför äldreombudsman i Karlstads Kommun. Dnr VON-2009-287. 
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innehåller till exempel både hänvisningar till Socialtjänstlagen, ett konstaterande att den 

färdiglagade maten inte håller måttet (varken smakmässigt eller näringsmässigt) och ett 

förslag på åtgärd.107 Till förslaget att följa upp vården av de gamla är det även bifogat en 

tidningsartikel som stödjer förslagsställarnas problembeskrivning.108 Två av förslagen, det om 

äldreombudsman och det om daglig utevistelse, är inlämnade av samma person. 

Sammanfattning: En fråga som dyker upp vid analys av vilka som lämnat 

medborgarförslagen är varför två personer i kommunfullmäktige väljer att lämna 

medborgarförslag. Kan det vara för att de inte fick gehör för frågan via de traditionella 

kanalerna och då ansåg att det var ett passande sätt att få upp frågan på agendan? 

Huvudorsaken till avslag ser ut att vara brist på resurser eller att de anser att de redan jobbar 

med frågan. 

3.5 Intervjuer 

Fyra tjänstemän har intervjuats. Två som jobbar på varsin förvaltning och två som jobbar på 

kommunledningskontoret och har ett mer övergripande ansvar. Tre av dem som intervjuats är 

män och en är kvinna. Ambitionen var ursprungligen att få en jämn könsfördelning men 

eftersom majoriteten av dem som jobbar med medborgarförslag är män ger det ett mer 

rättvisande resultat att intervjua fler män än kvinnor. De som intervjuats är Per Wiker som är 

strateg på Kommunledningskontoret, Carina Wiberg som är administrativ Chef på 

Kommunledningskontoret, Magnus Schedin som är verksamhetschef på Vård- och 

omsorgsförvaltningen och Partik Berglin som är handläggare på Teknik- och 

fastighetsförvaltningen. 

3.5.1 Införandet 

Per Wiker berättar att medborgarförslag infördes för att kommunen ville ha en dialog med 

medborgarna. Att kommunen den 1 januari 2008 införde en ny hantering av medborgarförslag 

så att det nu är möjligt att vidarebefordra förslagen till berörd nämnd, berodde dels på att 

lagen ändrades 2007 så att det blev tillåtet att göra så och dels på en önskan att förenkla 

hanteringen så att frågor av enklare karaktär inte skulle behöva tas upp i 

kommunfullmäktige.109 Carina Wiberg berättar att före 2008 var hanteringen av 

                                                 
107 Vård- och omsorgsförvaltningen. Låt brukare inom hemtjänsten välja mellan färdiglagad mat och lättlagad 
mat i hemmet. Dnr VON-2009-105. 
108 Vård- och omsorgsförvaltningen. Följ upp vården för de gamla och funktionshindrade samt ordna 
kontinuerlig utbildning för personalen. Dnr VON-2010-47. 
109 Intervju med Per Wiker. 2011-05-02. 
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medborgarförslag en längre process eftersom ärendet ändå skickades till nämnderna och sedan 

skulle tillbaka till kommunfullmäktige för beslut.110 Innan 2008 fanns det under ett par år 

möjlighet att lämna förslag direkt till förvaltningarna för att komma åt den problematiken, i 

samband med att hanteringen ändrades togs förslagsmöjligheten bort och ersattes av att 

medborgarförslagen nu vidarebefordrades till respektive nämnd. 111 

För att godtas som medborgarförslag får det inte gälla ett ärende som rör någon enskild 

individ eller strida mot någon lag eller förordning. Dock är det hittills inget förslag som fått 

underkänt. Ett förslag som handlade om att hålla en folkomröstning om ifall kommunen ska ta 

emot flyktingar var nära att tas bort, men till sist beslutades det att det ändå kunde tas upp.112 

Frågor av principiell art eller av högre vikt måste fortfarande tas upp i kommunfullmäktige, 

men Per Wiker kan inte erinra sig att något medborgarförslag skulle ha kommit upp i 

kommunfullmäktige sedan 2008, utan alla förslag har fördelats på nämnder. Skulle någon 

komma med ett förslag om att exempelvis bygga en ny ishall skulle det möjligtvis kunna vara 

av tyngre vikt och behöva tas upp i kommunfullmäktige. Införandet av medborgarförslag har 

inte inneburit några organisatoriska förändringar i kommunen. Per Wiker talar om att även om 

det är ett mer formaliserat sätt för medborgaren att komma med synpunkter och att det är mer 

administrationskrävande än andra sätt så ser han det ändå som ett av många sätt för 

medborgarna att kontakta kommunen. Därmed menar han att medborgarförslag är en del av 

en verksamhet som kommunen jobbade med redan före införandet.113 

3.5.2 Ansvarsfördelning 

Ansvaret för de beslut som tas om medborgarförslagen ligger på den nämnd som fattar det 

aktuella beslutet. Däremot är kommunfullmäktige ansvarig för nämndernas arbete, varför de 

för varje verksamhetsår vill ha in en sammanställning över de medborgarförslag nämnderna 

fattat beslut om. Vad det är för förslag som kommit in och vilket beslut som fattats.114 

Nämnderna har stora friheter att fatta vilket beslut de vill om de medborgarförslag som 

kommer in så länge de håller sig till sin budget och de allmänna ramarna för deras 

verksamhet.115 Patrik Berglin berättar att han som handläggare inte har några direktiv som 

talar om exakt vad han ska skriva när han handlägger ett medborgarförslag. Däremot så gäller 
                                                 
110 Intervju med Carina Wiberg. 2011-05-11. 
111 Intervju med Per Wiker. 2011-05-02. 
112 Ibid. 
113 Ibid. 
114 Ibid 
115 Ibid. 
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ju självklart sunt förnuft, som att bemöta förslagsställaren med respekt, och att det måste 

finnas utrymme i budgeten för de förslag som han rekommenderar ska bifallas. Förutom det 

menar han att han inte har några pekpinnar att rätta sig efter. Däremot måste ju hans 

enhetschef och förvaltningschef godkänna skrivelsen innan den går upp till nämnden, men i 

de fall där de har synpunkter handlar det oftast om redaktionell karaktär.116 Magnus Schedin 

berättar att på hans avdelning har de fyra aspekter att tänka på vid handläggning av 

medborgarförslag. Att det är förenligt med de lagar och regler som de måste följa, vilka 

organisatoriska krav förslaget innebär, om det ingår i förvaltningens uppdrag och om det är 

något som är rimligt att göra.117 

Sedan medborgarförslag infördes har kommunen inte marknadsfört möjligheten i någon större 

omfattning. Per Wiker tror att det fanns en liten artikel om det i kommunens tidning, Vi i 

Karlstad, när det ursprungligen infördes men att det sedan dess inte gjorts någon 

marknadsföring. Däremot brukar tidningarna varje år göra en sammanställning av de förslag 

som lämnats in och hur många som bifallits.118 Carina berättar även att de som ringer in till 

kommunen underrättas om att det går att lämna medborgarförslag ifall det handlar om ett 

ärende som kan behandlas som ett medborgarförslag.119 

3.5.3 Problembild 

Ett problem som Patrik Berglin ser med medborgarförslag är att det tar så lång tid som sex 

månader att handlägga och att många av de fall som han handlagt handlar om ärenden som 

hade varit smidigare att handlägga på vanligt sätt. Istället för att behöva gå vägen genom 

kommunfullmäktige som ska vidarebefordra till förvaltningen där det ska passera genom flera 

administrativa instanser innan det går att fatta beslut. I vissa fall ärenden som gäller frågor 

som inte är kommunala befogenheter måste ärendet trots det gå genom den administrativa 

processen innan det går att avslå och underrätta förslagsställaren att det inte rör en kommunal 

befogenhet.120  

På teknik- och fastighetsförvaltningen upplever Patrik Berglin att det kommer in ett stort antal 

förslag som hade varit smidigare att handlägga om förslagsställaren istället ringt eller mailat. 

Han menar att det ofta är samma personer som handlägger frågan, men att administrationen är 

                                                 
116 Intervju med Patrik Berglin. 2011-05-03. 
117 Intervju med Magnus Schedin. 2011-05-04. 
118 Intervju med Per Wiker. 2011-05-02. 
119 Intervju med Carina Wiberg. 2011-05-11. 
120 Intervju med Patrik Berglin. 2011-05-03. 
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betydligt mer omfattande för medborgarförslag eftersom de ska upp till nämnderna. De 

förslag som rör konkreta sakfrågor menar han att de oftast inte är av den politiska karaktär för 

att rättfärdiga att de lämnas som medborgarförslag. Om medborgaren får avslag på sin 

begäran när den lämnas via mail eller telefon finns möjligheten att överklaga det via 

medborgarförslag och kanske driva igenom det den vägen istället. Vid ett sådant förfarande 

kan den handläggare som först tar emot förslaget berätta ifall ett liknande förslag varit uppe 

nyligen och vad som då beslutats. I dagsläget är det enlig Patrik Berglin många frågor som 

kommer in gång på gång av olika personer. De förslagen menar han vore bra om det gick att 

hänvisa till tidigare beslut istället för att handlägga på nytt.121 Magnus Schedin har inte märkt 

av att medborgarförslag påverkat arbetsbördan nämnvärt på Vård- och omsorgsförvaltningen 

eftersom de har fått in relativt få förslag.122 

I början av 2012 ska kommunen inrätta ett kontaktcenter som ska vara vägen in till 

kommunen. Det går att likna vid ett kundcenter där medborgare ska kunna få hjälp med att 

fylla i ansökningar och liknande. Planen är att det även ska finnas kvalificerad personal på 

plats, exempelvis socionomer som kan hjälpa till med mer komplicerade frågor direkt. Syftet 

med kontaktcentret är att förenkla kontakten med kommunen så långt som möjligt.123  

Per Wiker tycker att det är lite konstigt att en person i kommunfullmäktige väljer att lämna 

medborgarförslag eftersom de har möjlighet att lägga motioner istället, vilket är mycket 

smidigare för dem. Däremot tror han att de som lägger en motion själv måste vara på plats när 

förslaget tas upp och att medborgarförslag kanske kan vara ett alternativ om en ledamot vet 

att han/hon inte kommer ha möjlighet att närvara under en tid.124 Också Magnus Schedin 

tycker det är konstigt om en ledamot i kommunfullmäktige väljer att lämna ett 

medborgarförslag. Möjligtvis tror han det kan vara aktuellt om det är en fråga som personen i 

fråga inte får gehör för i det egna partiet, men det är bara en gissning. Om det skulle vara 

vanligt tror han att det skulle innebära problem eftersom det skulle åsidosätta det då skulle bli 

oklart var den politiska plattformen är.125 Carina Wiberg är noga med att poängtera att 

ledamöter i kommunfullmäktige har samma möjligheter att lämna medborgarförslag som 

andra medborgare, även om också kan lämna motioner och interpellationer. Hon tror att det 

                                                 
121 Intervju med Patrik Berglin. 2011-05-03. 
122 Intervju med Magnus Schedin. 2011-05-04. 
123 Intervju med Carina Wiberg. 2011-05-11. 
124 Intervju med Per Wiker. 2011-05-02. 
125 Intervju med Magnus Schedin. 2011-05-04. 
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kan handla om att personen i fråga inte sitter i den nämnd som kommer fatta beslut i frågan 

och att det därför kan vara ett alternativ, att personen i fråga gör bedömningen att det är en 

lämplig väg för just det beslutet.126 

Räknat i effektiv arbetstid tror Magnus Schedin att det tar ungefär en dag för honom att 

handlägga ett medborgarförslag.127 Patrik Berglin menar att det går lite snabbare, men att den 

handläggningen bara är en del av handläggningstiden. Förslaget ska ju gå genom alla led, från 

kommunfullmäktige till nämndsekreterare innan det handläggs. Därefter ska det skickas till 

förslagsställaren som kan komma med synpunkter och sedan ska det tryckas upp till alla 

nämndledamöter, 40 stycken på teknik- och fastighetsförvaltningen.128 Carina nämner även att 

ibland när det är en aktuell fråga lämnar flera stycken in samma förslag, något som kräver 

mycket administration. I synnerhet för vissa förvaltningar som Teknik- och 

fastighetsförvaltningen.129 

3.5.4 Egna reflektioner 

Per Wiker menar att det är viktigt att titta på varför medborgarförsök införts. Om det är för att 

många andra kommuner har det eller om det är för att kommunen verkligen vill öka 

medborgarnas möjligheter att påverka. Huvudsyftet menar han är att det ska vara ett sätt att få 

in synpunkter från medborgarna och att det därför är viktigt att hela tiden utvärdera om det 

verkligen är ett effektivt sätt eller om det blir en klumpig version av allt annat kommunen gör 

för att samla in synpunkter, exempelvis Facebook och möjligheten att ringa och skicka mail. 

Kommunfullmäktige har beslutat att medborgarförslag är något som kommunen ska fortsätta 

jobba med, däremot tror han att hanteringen behöver effektiviseras. Sedan 2010 pågår en 

utredning av hur det går att effektivisera hanteringen. Utredningen ska vara klar i slutet av 

2011 och än så länge har de identifierat några problemområden, bland annat att 

medborgarförslag använts som ett sätt att protestera. Exempelvis har det kommit in hundratals 

likalydande förslag där någon troligtvis tryckt upp ett förslag och sedan gått runt till 

grannarna. Så var inte medborgarförslag tänkt att användas.130  

Patrik Berglin tror att syftet med att införa medborgarförslag var att ge medborgarna samma 

möjlighet att påverka. Eftersom politikerna har möjlighet att lämna motioner är det rimligt om 

                                                 
126 Intervju med Carina Wiberg. 2011-05-11. 
127 Intervju med Magnus Schedin. 2011-05-04. 
128 Intervju med Patrik Berglin. 2011-05-03. 
129 Intervju med Carina Wiberg. 2011-05-11. 
130 Intervju med Per Wiker. 2011-05-02. 
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medborgarna kan lämna medborgarförslag. Dessutom tror han det fanns en förhoppning att få 

till en större transparens kring de beslut som fattas och att engagera medborgarna. Det som 

han frågar sig är om det är det mest effektiva sättet. Dels finns det en risk att vissa grupper 

blir kraftigt överrepresenterade och dels menar han att det tar så lång tid. På Facebook ska 

medborgarna få svar på några timmar, max en dag, medan medborgarförslag tar sex månader. 

Han säger att som medborgare ska man självklart ha möjlighet att påverka och att komma 

med synpunkter, men att som det ser ut idag på hans förvaltning är det inte det mest effektiva 

sättet.131 

Medborgarförslag ser Magnus Schedin som en form av direktinflytande för medborgarna och 

menar att det går att se det som ett nederlag för den parlamentariska demokratins möjlighet att 

fånga upp medborgarnas synpunkter. Han berättar också att Vård- och omsorgsförvaltningen 

parallellt med medborgarförslag jobbar med att samla in förslag från medborgarna på deras 

verksamhet. De förslagen kan lämnas på webben eller i form av lappar som sedan 

sammanställs och presenteras för politikerna. Det menar han tangerar tanken med 

medborgarförslag utan att det kräver lika mycket administration. Eftersom de har haft så få 

medborgarförslag kan han inte dra några slutsatser om ifall genomförandet av 

medborgarförslag uppfyller sitt syfte, men att det alltid är bra att få in tips och tankar på 

verksamheten, att det öppnar upp en sund dialog.132 

Carina Wiberg menar att medborgarförslag är ett komplement till det som kommer in på 

andra på andra sätt och att det tillför kommunen kunskap. Hon menar att det tillför en 

dimension där en medborgare satt sig ner och tänkt till kring något som kan förbättras och att 

det därför är betydelsefullt. Däremot anser hon att alla förslag som kommer in till kommunen 

ska behandlas lika och att ett medborgarförslag inte är mer betydelsefullt än exempelvis en 

synpunkt, att det handlar mer om själva innehållet än i vilken form det kommit in till 

kommunen. Vad som skiljer medborgarförslag från andra vägar in till kommunen är att de 

måste tas upp till en nämnd och hon tror att det leder till att vissa väljer att lämna 

medborgarförslag, att det vill att politikerna tar upp ärendet. Dock påpekar hon att även 

förslag och synpunkter som kommer in till kommunen på andra vägar kan tas upp i en nämnd 

om det är en stor fråga.133 

                                                 
131 Intervju med Patrik Berglin. 2011-05-03. 
132 Intervju med Magnus Schedin. 2011-05-04. 
133 Intervju med Carina Wiberg. 2011-05-11. 
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4. Analys 

Inledningsvis sammanfattas resultaten som kommit fram i undersökningen. Därefter 

diskuteras analyserna från studien av förvaltningarna. Avslutningsvis förs en diskussion kring 

resultaten och vad teorin säger. Syftet med uppsatsen är att ta studera ifall medborgarförslag 

kan leda till ett breddat demokratiskt inflytande, därför kommer diskussionen att utgå från 

den frågeställningen. Teoridelen är uppdelad i demokratiteori, institutionell teori och 

policyprocessteori. 

4.1 Resultat 

Sedan 2008 har antalet medborgarförslag ökat kraftigt, från 15 stycken totalt 2008 till 175 

stycken under 2010. Även om det fortfarande är flest män som lämnar medborgarförslag har 

andelen kvinnor ökat varje år och under 2010 var andelen kvinnor 46,5 procent. Flest 

medborgarförslag har Teknik- och fastighetsförvaltningen fått. De fick under perioden 2008 

till 2010 in 84 av totalt 140 lämnade medborgarförslag som inte rör tomtätter. 

Andelen bifall beror på om de förslag som rör tomträtter räknas med eller inte. Under 2010 

lämnades det in 106 förslag som rör hantering av tomträtte, och när sammanställningen för 

2010 skickades in hade samtliga fått avslag i väntan på utredning. Räknas dessa förslag med 

utgör andelen bifall 20,3 procent. Räknas de inte med ökar andelen bifall till 35,7 procent. 

Bland de förslag som ingår i urvalet som studerats i detalj finns det inga tendenser till att 

förslag som givits en utförlig motivering oftare få bifall än de förslag som fått en kortare 

motivering. Med tanke på att inga förslag som lämnats av medborgare i Karlstad underkänts 

ser det heller inte ut som att det är svårt att få ett förslag klassat, och därmed behandlat, som 

ett medborgarförslag. I samband med att kommunen förenklade hanteringen av 

medborgarförslag så att kommunfullmäktige nu har möjlighet att vidarebefordra förslagen till 

berörd nämnd togs det fram ett dokument med instruktioner för hur hanteringen ska skötas. 

Dokumentet innehåller till exempel en tidsram, instruktioner för när och hur förslagsställaren 

ska få möjlighet att yttra sig samt vem som är ansvarig för handläggningen. 

En tydlig tendens bland de förslag som studerats är att tjänstemännen har stort inflytande över 

de beslut som fattas. I samtliga fall har politikerna beslutat att följa tjänsteskrivelsernas 

beslutsrekommendationer. Endast i ett fall syns det i beslutsprotokollet att politikerna varit 

oense i frågan. Det gällde förslaget om att bilda en bilpool med kommunens bilar. I den 

frågan genomfördes en votering som med endast en rösts marginal godkände skrivelsens 
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rekommendation, vilken var att utreda frågan för att se om det var praktiskt möjligt att ställa 

vissa av kommunens bilar till förfogande kvällar och helger. De förslag som lämnas in 

handlar om vitt skilda frågor. Det är både mindre sakfrågor och större frågor. Något som är 

gemensamt för alla förslag är dock att de innehåller ett (eller flera) konkreta förslag som 

politiker och tjänstemän kan ta ställning till. 

4.2 Hanteringen av medborgarförslag 

Det är stor skillnad mellan förvaltningarna vad gäller andel bifall och typ av förslag som 

lämnas in. Exempelvis har Arbets- och socialförvaltningen mellan 2008 och 2010 en väldigt 

låg andel bifall medan Karlstad Energi AB och Teknik- och fastighetsförvaltningen bifallit 

nästan hälften av förslagen som de handlagt (bortsett från de förslag som rör tomträtter). 

Karlstad Energi AB och Teknik- och fastighetsförvaltningen har dock huvudsakligen fått in 

mindre känsliga sakfrågor. Exempelvis handlar tre av fyra förslag till Karlstads Energi om 

återvinningscentralernas hantering och flera förslag till Teknik- och fastighetsförvaltningen 

handlar om att åtgärda en lekplats, att bygga en gång- och cykelbro eller om att åtgärda olika 

trafiksituationer. Jämförelsevis har Arbets- och socialförvaltningen istället fått in flera förslag 

om att hjälpa arbetslösa att få jobb och olika former av ekonomiskt stöd. 

En gemensam nämnare är dock att hanteringen av förslagen är väldigt lika på alla 

förvaltningar. Sakfrågan utreds, det förs en argumentation för att antingen bifalla eller avslå 

beslutet där det hänvisas till både erfarenhet och sakförhållanden som ekonomi och säkerhet. 

Genomgående är också att det inte nödvändigtvis är de förslag som är utförligt motiverade 

som bifalls. Istället tyder undersökningen på att det är sakfrågan som förslaget handlar om 

som utreds. Intressant är att det till flera av förvaltningarna lämnats förslag av en person som 

då satt som ersättare i kommunfullmäktige. 

4.3 Teoretisk analys 

4.3.1 Demokratiteori 

Den demokratiteoretiska idealtyp som medborgarförslag ligger närmast är deltagardemokrati. 

Eftersom medborgarförslag handlar om att föra upp frågor på den politiska agendan passar det 

bra in under den typ av deltagande som benämns som påverkansförsök. Påverkansförsök kan 

innebära allt från att föra upp frågor på den politiska agendan till att påverka beslutsfattarna i 

en viss riktning. Med tanke på att medborgarförslag måste tas upp i ansvarig nämnd påverkar 

det den politiska agendan. Dessutom har den som lämnat ett förslag rätt att kommentera den 



Avdelningen för politiska och historiska studier 2011-06-07 
Karlstads Universitet 
Statsvetenskap D, SVAD04 

Mattias Landin 45 

tjänsteskrivelse som ligger till grund för beslutet innan beslutet tas, vilket kan ses som ett sätt 

att påverka faktiskt beslutsfattande. 

Graden av påverkan som medborgarförslag kan ge beror till stor del på vilken typ av förslag 

som lämnas in. I de fall där ett medborgarförslag som rör rent tekniska frågor som hade varit 

smidigare att handlägga om frågan lämnats in som en felanmälan, exempelvis förslaget om att 

rusta upp en gammal lekplats, leder hanteringen av medborgarförslag inte till breddad politisk 

påverkan. Förslaget om att bilda en bilpool av kommunens bilar kan däremot sägas vara ett 

exempel där hanteringen av medborgarförslag kan leda till breddat politiskt inflytande 

eftersom den frågan handlar om att nämnden måste fatta ett principbeslut om hur kommunens 

egendom ska förvaltas. Det är dessutom inte säkert att den frågan kommit upp på 

dagordningen om det inte varit möjligt att lämna medborgarförslag. 

Enligt den valdemokratiska idealtypen är medborgarförslag snarare något som stör politikerna 

i processen att styra kommunen än något positivt. Inte heller den deliberativa modellen 

stämmer särskilt väl överens med idén om medborgarförslag. Deliberativ demokrati handlar 

mer om en diskussion och att komma fram till samförstånd medan medborgarförslag i den 

nuvarande utformningen mer handlar om att föra upp en fråga på den politiska agendan. Det 

finns dock ett deliberativt inslag i och med att förslagsställaren får möjlighet att yttra sig om 

beslutsrekommendationen innan beslut tas i nämnden. 

Av de demokratikriterier som Robert Dahl tagit fram går det att se medborgarförslag som en 

del i att uppfylla några av dem. Det handlar då om följande tre kriterier; Effektivt deltagande, 

kontroll över agendan och inkluderande av vuxna. Effektivt deltagande och kontroll över 

agendan uppfylls genom att det är ett relativt enkelt sätt att delta i den kommunala demokratin 

genom att föra upp sin fråga på den politiska agendan. Åtminstone för dem som har tillgång 

till dator och därmed möjlighet att ta reda på att det går att lämna medborgarförslag. Kriteriet 

att inkludera vuxna uppfylls till stor del eftersom det enda krav på den som lämnar förslag är 

att personen i fråga är skriven i Karlstad kommun. Det finns med andra ord inget krav på 

medborgarskap i Sverige eller på att vara över 18 år. Åldersmässigt går kommunen därmed 

längre än Dahl vad gäller kriteriet om inkludering. Inte heller tillgång till dator är ett krav då 

det även finns möjlighet att lämna medborgarförslag via post eller att lämna det personligen.  
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Något som är anmärkningsvärt är att kommunen inte informerar mer om möjligheten att 

lämna medborgarförslag och vilken typ av frågor som är relevanta att ta upp som 

medborgarförslag. I dagsläget är det svårt för den del av befolkningen som inte har dator att ta 

reda på att det går att lämna medborgarförslag. Det är märkligt att kommunen utformat 

hanteringen av medborgarförslag så att alla som är skrivna i kommunen ska kunna lämna 

förlag, men att de inte har samma möjlighet att ta reda på att den möjligheten finns. Dessutom 

är det ur effektivitetshänsyn konstigt att det inte görs en större åtskillnad mellan synpunkt och 

medborgarförslag. Det kan leda till en osäkerhet hos medborgaren om vad som är mest 

lämpligt, något som är negativt både vad gäller Dahls kriterium om effektivt deltagande och 

om kontroll över agendan. 

4.3.2 Institutionell teori 

Strukturen för att lämna medborgarförslag visar tydligt hur dessa ska hanteras och vem som 

har makt att fatta beslut. I fallet med medborgarförslag är det politikerna i respektive nämnd 

som har beslutandemakten och tjänstemännen som har ansvaret för att politikerna har ett bra 

underlag att utgå från vid beslutsfattandet. Ur ett kulturellt perspektiv är det inte konstigt att 

det är så strukturen är utformad då det i kommunen finns även en tydlig hierarki där 

kommunfullmäktige är ansvarigt för nämnderna. Därför är det naturligt att det gäller även 

hanteringen av inkomna förslag. Handläggningen av dessa är styrd, men ger utrymme för en 

individuell bedömning.  Den är styrd genom att det finns tydliga rutiner för hur ett 

medborgarförslag ska handläggas. Samtidigt har både enskild tjänsteman och beslutande 

nämnd stor frihet att fatta själva beslutet, förutsatt att förslaget håller sig inom förvaltningens 

ansvarsområde. Att det finns tydliga rutiner för handläggningen stämmer väl överens med hur 

strukturen brukar se ut i en hierarkisk organisation. Den frihet som tjänstemän och nämnder 

har vad gäller beslutsfattande kan mycket väl bero på att medborgarförslag kan handla om vitt 

skilda ämnen och att det därför är svårt för kommunfullmäktige att reglera hur besluten ska 

fattas, det har den enskilda nämnden betydligt bättre insikt i. 

Det framstår inte som att det funnits något politiskt motstånd mot att införa medborgarförslag 

i Karlstads kommun, och de som intervjuats berättar att det redan innan införandet varit en del 

i jobbet att ta emot synpunkter från medborgarna. Det har heller inte behövts göras några 

förändringar i organisationen för att ta emot medborgarförslag. Vad som skiljer 

medborgarförslag från det kommunen jobbar med i övrigt är att hanteringen är mer 

administrationskrävande än andra alternativ och att förslagen måste tas upp i nämnderna. Den 
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informella organisationskulturen upplevs med andra ord vara positiv till att medborgare ska 

ha möjlighet att komma med förslag. Andra synpunkter som kommer in kan tas upp av 

nämnderna om tjänstemännen anser att det behövs. Magnus Schedin berättar att de på hans 

förvaltning vid sidan av hanteringen av medborgarförslag jobbar med att ta in förslag på ett 

sätt som inte är lika administrationskrävande. Vem som helst kan lämna förslag i en låda på 

kontoret eller på hemsidan. Därefter sammanställs förslagen och presenteras för politikerna. 

Inom institutionell teori är tröghet och stigberoende två centrala och närbesläktade begrepp. 

Kortfattat innebär begreppen att det vid bildandet av en organisation tas flera avgörande 

beslut som under lång tid framöver bestämmer hur organisationen jobbar, och att det kan ta 

tid att genomföra förändringar. När det handlar om offentliga organisationer är detta delvis en 

fördel eftersom medborgarna får tid att lära sig hur organisationen fungerar och kan känna sig 

trygga i att den inte förändras plötsligt. Nackdelen är att det kan leda till att organisationen 

fungerar ineffektivt om den inte anpassar sig när omgivningen förändras. 

När det gäller hanteringen av medborgarförslag i Karlstad kommun går det att se tecken på 

stigberoende. I januari 2008 införde kommunen ett mer effektivt sätt att handlägga 

medborgarförslag där kommunfullmäktige kan vidarebefordra medborgarförslag till berörd 

nämnd. Dock tas förslaget fortfarande upp i kommunfullmäktige som sedan beslutar att 

vidarebefordra förslaget och vilken nämnd som det ska skickas till. Det innebär att 

organisationsstrukturen kring hanteringen av medborgarförslag är uppbyggd på samma sätt 

som vid införandet 2004. Detta beror troligtvis på att medborgarförslag ursprungligen var 

tänkt att tas upp i kommunfullmäktige och att den idén fortfarande finns kvar. Våren 2010 

konstaterades det att hanteringen av medborgarförslag behöver effektiviseras och i slutet av 

2011 ska en utredning vara klar. Även om processen inte är så väldigt lång tid indikerar det 

ändå att det tar tid att genomföra förändringar, på gott och ont. 

4.3.3 Policyprocessteori 

Enligt Kingdons modell med fyra flöden kan en ny valmöjlighet leda till att de fyra flödena 

kombineras. När det gäller implementeringen av medborgarförslag dök det upp en ny 

valmöjlighet i form av en ändring i lagstiftningen som gjorde att det blev tillåtet för 

kommunerna att ta emot medborgarförslag. Den nya valmöjligheten kombinerades med det 

problem som sjunkande medlemskap i politiska partier innebär för den representativa 

demokratin i Sverige. Det ser ju faktiskt inte ut att ha funnits något politiskt motstånd mot att 
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införa medborgarförslag. En del av lösningen blev att utnyttja den nya valmöjligheten och att 

införa möjligheten att ta emot medborgarförslag. 

De förutsättningar för att en policy ska kunna implementeras smidigt som Michael Hill 

sammanställt handlar om tydlighet, enkla strukturer, kontroll och förhindrande av inblandning 

från utomstående. Vid en studie av implementeringen av medborgarförslag i Karlstad 

kommun går det att se tendenser till att de förutsättningarna funnits med i implementeringen. 

Förutsättningen som handlar om att det ska finnas en tydlig policy uppfylls genom att 

kommunen tagit fram ett dokument med instruktioner om hur medborgarförslag ska hanteras 

av nämnderna. Dokumentet innehåller bland annat hänvisningar till det regelverk som styr 

hanteringen av medborgarförslag, fastställer ansvarsfördelning samt en punklista som tar upp 

de olika stegen i hanteringen. Även kontroll över aktörerna (i det här fallet nämnderna) är 

något som kommunen jobbat med. Framförallt handlar det om att nämnderna varje år ska 

redovisa de förslag som inkommit och vilka beslut som fattats. Men det handlar även om att 

det är kommunfullmäktige som delegerar ansvaret för hanteringen av medborgarförslag och 

därmed avgör vilken nämnd som ska fatta beslut om varje enskilt förslag. Just att det är 

kommunfullmäktige som delegerar ansvaret är en tydlig markering av kommunfullmäktiges 

kontroll över nämnderna och något som skapar en tydlig ansvarsfördelning. 

En punkt som Hill tar upp där det finns utvecklingsutrymme är punkten om enkla strukturer 

utan onödiga länkar i implementeringskedjan. Som regelverket ser ut idag handläggs 

medborgarförslag på ett sätt som innehåller många steg. Först ska de tas upp i 

kommunfullmäktige som delegerar dem till respektive förvaltning där de ska handläggas. 

Beslutsrekommendations skickas till förslagsställaren som ska ha möjlighet att yttra sig. 

Därefter ska förslaget tas upp i nämnden där beslutet fattas. Meningen med att förslagen ska 

handläggas på detta administrationskrävande sätt är troligtvis att säkerställa att beslutet tas på 

demokratisk väg och att inte tjänstemännen ensamma ska fatta beslut. Samtidigt innebär varje 

steg i implementeringskedjan att risken för ett implementeringsunderkott ökar. Där finns det 

en tydlig balansgång mellan demokratiskt inflytande och effektivitet. Det demokratiska 

inflytandet är dessutom beroende av ett visst mått av effektivitet, blir effektiviteten för låg går 

det ut över den demokratiska processen och medborgarnas möjlighet att föra upp frågor på 

agendan. 
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Vad som då blir intressant att studera vid implementering av en policy är vilken roll de olika 

aktörerna har. Regelverket säger att tjänstemännen handlägger och verkställer nämndens 

beslut om medborgarförslag men att det är nämnden som har beslutandemakten. Därmed är 

det i teorin en tydlig fördelning. Av de förslag som studerats i detalj har dock nämnderna i 

samtliga fall beslutat att följa tjänsteskrivelsens beslutsrekommendation. Detta talar för att det 

ändå är tjänstemännen som formulerar besluten och att nämnderna sedan godkänner 

tjänstemännens skrivelser. Att tjänstemännen formulerar besluten innebär ofta att det finns en 

tydligare röd tråd bland de beslut som fattas. Dessutom är det ofta tjänstemännen som sitter på 

expertkompetensen medan politikernas uppgift ofta är att representera medborgarnas åsikter. 

Samtidigt som det ofta är tjänstemännen som sitter på expertkompetensen inom sitt område är 

det inte oproblematiskt om politikerna litar blint på tjänstemännens rekommendationer utan 

det är viktigt att politikerna tar sig tid att sätta sig in i ämnet. 
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5. Slutsatser 

Utifrån de resultat som framkommit i studien framstår det som att medborgarförslag kan leda 

till ett breddat demokratisk inflytande. Det ser även ut som att det finns en institutionell 

struktur i Karlstad kommun som säkerställer att de medborgarförslag som lämnas kommer 

upp på den politiska dagordningen efter att ett beslutsunderlag tagits fram. Att det kan leda till 

ett breddat demokratiskt inflytande beror på att det kan fungera som ett komplement till andra 

sätt att ta kontakt med kommunen och framföra sina synpunkter. Eftersom förslaget måste tas 

upp i en nämnd väger det tyngre än om personen i fråga skulle maila eller ringa till 

kommunen. Vissa förslag rör dock så konkreta sakfrågor att det hade varit mer effektivt att 

maila eller ringa men det är ett komplement till de andra vägarna att lämna synpunkter. Mest 

betydelse har medborgarförslag vid frågor som är lite större eller politiskt känsliga eftersom 

det är ett sätt för individen att få politikerna att ta ställning i en fråga som kanske inte hade 

kommit upp på dagordningen annars. Att andelen förslag som bifallits är 35,7 procent134 talar 

för att förslagen har betydelse. 

Alla som är skrivna i Karlstad kommun kan lämna medborgarförslag och hittills har alla 

förslag som lämnats in av medborgare i Karlstad godkänts som medborgarförslag. I urvalet 

som studerats i detalj syns inga tendenser till att välmotiverade förslag oftare får bifall än 

förslag som inte motiverats lika noggrant. Det som ser ut att vara avgörande för om förslaget 

får bifall eller ej ser snarare ut att vara huruvida det ingår i förvaltningens långsiktiga plan 

eller om förslaget anses klokt att genomföra. Magnus Schedin berättar att på hans förvaltning 

bedömer de ifall förslaget är lämpligt att genomföra, om det går att genomföra ekonomiskt 

och om det är något som ingår i verksamheten. 

Kommunfullmäktige är fortfarande formellt ansvariga för hanteringen av medborgarförslag, 

trots att de sedan 2008 har möjlighet att delegera ansvaret för medborgarförslag till berörd 

nämnd. Detta är ett tydligt tecken på stigberoende vad gäller hanteringen av 

medborgarförslag. Det är tydligt att det är en struktur som upplevs som betydelsefull, 

troligtvis eftersom kommunfullmäktige har möjlighet att behålla beslutanderätten i frågor som 

är av större vikt. Därför kan det ses som betydelsefullt för dem att ha kvar den kontrollen över 

vilka förslag som vidarebefordras, även om det i undersökningen inte kommit fram något 

                                                 
134 De förslag som rör tomträtter har inte räknats med. Räknas de med ligger andelen bifall på 20,3 procent. 
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förslag som ansetts vara tillräckligt stort för att kommunfullmäktige ska behålla 

beslutanderätten. Att förslagen måste tas upp i fullmäktige innan de vidarebefordras till 

berörd nämnd innebär att kommunfullmäktige har möjlighet att besluta att själva ta beslut i 

ärendet eller att vidarebefordra det. I realiteten har dock alla förslag vidarebefordrats till de 

olika nämnderna. Därför är frågan om det skulle vara lämpligt att kommunledningskontoret 

får befogenhet att vidarebefordra de inkomna förslagen direkt till de berörda nämnderna. I de 

fall där det inte är självklart vilken nämnd som är bäst lämpad att fatta beslut om ett förslag 

kan det finnas kvar en möjlighet att låta kommunfullmäktige fatta beslut om just de förslagen. 

Karlstad kommun har tagit fram regler för att säkerställa att de medborgarförslag som lämnas 

till kommunen kommer upp i den nämnd som har befogenhet att fatta beslut i frågan, något 

som enligt Jakob Svensson inte var fallet med medborgarutskotten i Helsingborg. Det går 

heller inte att se några tendenser till att det finns ett samband mellan vilka förslag som är 

utförligt motiverade och vilka förslag som bifalls, något som tyder på att systemet släpper in 

även de medborgare som inte är vana vid att kontakta kommunen. Däremot är det svårt att 

veta hur många fler än den som lämnar medborgarförslag som anser att det är en viktig fråga 

och vad resten av invånarna anser om förslaget. Tobias Gustafssons arbete visar dock på att 

de flesta grupper finns representerade bland dem som lämnar medborgarförslag, även om 

vissa grupper är mer aktiva än andra. 

Organisationsstrukturen och regelverket säkerställer att de förslag som lämnas både handläggs 

på ett sätt som möjliggör för politikerna att fatta välmotiverade beslut om dem och att 

medborgarförslag måste tas upp på den politiska dagordningen. Detta är något som stämmer 

väl överens med Robert Dahls kriterier om effektivt deltagande och möjlighet att påverka 

agendan. Att lämna medborgarförslag är heller inte särskilt komplicerat. Det finns ett flertal 

sätt att lämna förslag, både hemma vid datorn, att skicka brev och att lämna det personligen. 

När det gäller vem som kan lämna medborgarförslag går kommunen till och med längre än 

Dahls kriterium om inkludering av vuxna eftersom alla som är skrivna i kommunen får lämna 

förslag, även de som inte juridiskt sett är vuxna. 

Tyvärr är det inte säkert att alla medborgare i Karlstad har samma möjligheter att lämna 

medborgarförslag, trots att det finns flera olika sätt att göra det. Den enda plats där 

kommunen informerar om medborgarförslag är på hemsidan, vilket betyder att de som inte 

har tillgång till dator inte kan ta reda på möjligheten att lämna medborgarförslag om ingen 
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talar om det. Att kommunen enbart informerar om möjligheten att lämna medborgarförslag på 

sin hemsida är något som rimmar illa med Dahls kriterier om inkludering av vuxna och lika 

möjligheter till att få tag på information. Detta eftersom det inte är säkert att alla i kommunen 

har lika stor tillgång till dator och lika stora möjligheter att ta reda på att det går att lämna 

medborgarförslag. Även om Karlstad kommun har en lättöverskådlig hemsida är möjligheten 

till att lämna medborgarförslag något som är betydligt lättare att hitta för dem som känner till 

det. Det är dock relativt enkelt att klicka sig fram till möjligheten att lämna medborgarförslag 

genom att gå in under fliken Politik och påverkan. 

Tobias Gustafsson konstaterade i sin kandidatuppsats från 2007 att de allra flesta som 

lämnade medborgarförslag i Karlstad kommun fick information om möjligheten via 

kommunens hemsida. Med tanke på att kommunen enligt Per Wiker inte marknadsför 

möjligheten på andra sätt är det troligt att de resultaten fortfarande stämmer. Några kan dock 

ha fått information om möjligheten att lämna medborgarförslag i de artiklar som tidningarna 

skriver i samband med att sammanställningen av medborgarförslagen är klara. Att 

medborgarna huvudsakligen informeras om möjligheten att lämna medborgarförslag via 

kommunens hemsida stämmer även väl överens med vad Stig Montin kommer fram till i sin 

rapport från 2004. 

Informationen om vad ett medborgarförslag innebär och vad som är lämpligt att lämna som 

medborgarförslag är väldigt kortfattat skriven. Dessutom är informationen om vad 

medborgarförslag innebär mycket lik informationen om vad en synpunkt innebär. Bristen på 

tydlighet rimmar illa med Dalhs kriterium om inkludering och effektivt deltagande. Om två 

sätt att lämna förslag upplevs som väldigt likartade kan det bli svårt att som enskild 

medborgare avgöra vilken form som är lämpligast. Ett förslag som kanske hade passat bättre 

att lämna som synpunkt kanske lämnas som medborgarförslag och tvärtom. Det medför 

dessutom att tjänstemän på kommunen får lägga tid på att handlägga ärendet på ett sätt som är 

mer administrativt krävande än vad som egentligen är befogat. En lösning på det skulle kunna 

vara att tydliggöra skillnaden mellan medborgarförslag och synpunkter. Att exempelvis skriva 

ut att medborgarförslag är tänkta att handla om mer politiska frågor medan synpunkter är mer 

inriktade mot mindre frågor, exempelvis av teknisk natur. Dessutom skulle det öka 

inkluderingen om möjligheten att lämna medborgarförslag marknadsfördes på fler platser än 

hemsidan. Det skulle kunna finnas en notis i den tidning, Vi i Karlstad, som går ut till de som 

bor i kommunen om olika vägar att lämna förslag och synpunkter. En liten folder, likande den 
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som Skurups kommun tagit fram, skulle vara ett bra komplement att ha på stadshuset och dela 

ut till den som är intresserad. 

I undersökningen framkommer ingenting om att det skulle funnits något politiskt motstånd 

mot att införa medborgarförslag i Karlstad kommun, och de som intervjuats berättar alla att 

kommunen inte har behövt göra några förändringar i sin organisation för att ta emot 

medborgarförslag. Tvärtom berättar de att medborgarförslag snarare är ett komplement till 

andra kanaler mellan kommun och medborgare. Även om några nya rutiner tillkommit har 

kommunen ändå sökt ha en dialog med de som bor i kommunen även före införandet av 

medborgarförslag. 

De förslag som ingår i det urval som studerats i detalj har en utförlig motivering till varför ett 

visst handlingsalternativ rekommenderas framför ett annat. Det är något som tyder på att de 

förslag som kommer in behandlas på ett sätt som ger politikerna en chans att fatta ett 

välmotiverat beslut. Nämnden har i samtliga fall som studerats beslutat enligt 

tjänsteskrivelsens rekommendation. Detta fenomen talar för att tjänstemännen har en stark 

position och att det är de snarare än politikerna som i realiteten formulerar beslutet.  Inom 

policyprocessteori finns en diskussion om vilken roll tjänstemännen bör ha. Bör de handlägga 

ärenden och låta politikerna själva formulera beslutet, eller bör tjänstemän ha en mer 

framträdande roll. Det som talar för att tjänstemännen bör ha en mer framträdande roll är att 

det ofta är tjänstemännen som sitter på expertkompetens inom sitt område och att deras 

tjänster inte är beroende av att vinna nästa val, varför tjänstemän kan bidra till att skapa en 

kontinuitet. Resultaten från undersökningen tyder på att tjänstemännen i Karlstad kommun 

har en framträdande roll och att deras rekommendationer väger tungt. Åtminstone när det 

gäller hanteringen av medborgarförslag. 

Som det ser ut idag sker allt mer av medborgarnas politiska deltagande på andra sätt än 

genom medlemskap i partier. Trenden går mot att deltagande blir mer och mer 

individualiserat, exempelvis att en person väljer att köpa ekologiska produkter för att stötta 

miljövänliga alternativ eller att deltagande drivs genom sociala medier. Ett aktuellt exempel 

på detta är kampanjen mot Karlstadskalasets könsindelade aktiviteter, en kampanj som drevs 

via Facebook. I den utvecklingen fyller medborgarförslag en funktion eftersom det är ett sätt 

för medborgare att individuellt väcka en fråga som känns angelägen för den enskilda 
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personen. Även om det inte finns någon garanti för att förslaget går igenom kommer det ändå 

upp på dagordningen och politikerna måste ta ställning till det. 

I arbetet har jag kommit fram till att medborgarförslag kan leda till ett breddat politiskt 

inflytande eftersom det är ett nytt sätt att föra fram åsikter till kommunen och att förslagen 

handläggs ordentligt innan de tas upp i berörd nämnd. Det finns med andra ord institutionella 

förutsättningar för att ta tillvara de förslag som lämnas in. Något som vore intressant att 

studera i ett kommande arbete är vilken roll medborgarförslag fyller vid sidan om andra vägar 

att lämna förslag och synpunkter till kommunen. I synnerhet med tanke på de nya kanaler som 

växer fram. I Karlstad finns det exempelvis möjlighet att lämna synpunkter som inte behöver 

tas upp i någon nämnd. Under 2012 kommer kommunen dessutom att införa ett kontaktcenter 

som kommer fungera lite som en kundtjänst dit medborgare kan höra av sig och få hjälp. 

Antingen direkt eller bli hänvisad till rätt person. Det finns med andra ord flera vägar att välja 

på för medborgare att framföra sina åsikter. Därför vore det intressant att vid senare tillfälle 

titta på hur stor betydelse det har för medborgarnas politiska inflytande att förslaget garanterat 

tas upp i berörd nämnd. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor: 
1. Kan du beskriva vilken din roll i hanteringen av medborgarförslag är? 

2. Varför införde man medborgarförslag? 

3. Var det en politisk enighet kring att införa medborgarförslag? 

4. Hur kom det sig att man inför 2008 ändrade reglerna så att kommunfullmäktige nu kan 
delegera medborgarförslag till berörd nämnd? 

5. Frågor som är av högre vikt eller principiell natur måst enligt anvisningarna som 
började gälla 1 januari 2008 även fortsättningsvis tas upp i kommunfullmäktige. Har 
du något exempel på en fråga som tagits upp i kommunfullmäktige? 

6. Har ni behövt göra några förändringar i organisationen för att kunna ta emot 
medborgarförslag? 

7. Hur uppmärksammar ni medborgarna på möjligheten att lämna medborgarförslag? 

8. Kan du beskriva processen från att ett medborgarförslag lämnas till att beslut tas? 

9. Hur mycket tid tar hanteringen av medborgarförslagen i anspråk? 

10. Vem är ansvarig för de beslut som tas? 

11. I sammanställningen av 2009 års förslag står det att ni tillsammans med 
förvaltningarna kommer göra en översyn av hanteringen av medborgarförslag 
eftersom hanteringen ” kräver mer av den kommunala administrationen och har andra 
formella krav”. Vad kom den översynen fram till? 

12. Hur stor handlingsfrihet har de olika förvaltningarna att fatta beslut och hur mycket är 
de styrda av direktiv från kommunfullmäktige? 

13. I bestämmelserna kring medborgarförslag radas några bestämmelser upp kring vilka 
förslag som inte får tas upp, exempelvis myndighetsutövning mot enskild och de som 
strider mot lag eller förordning. Hur vanligt är det att sådana förslag lämnas in och när 
gallras de i sådana fall bort. 

14. Några förslag har lämnats från ledamöter i kommunfullmäktige. Är det vanligt att de i 
kommunfullmäktige själva lämnar medborgarförslag? 

15. Har du någon förklaring till att de lämnar medborgarförslag? De borde ju rimligtvis ha 
lättare att få upp frågor på dagordningen även utan den möjligheten. 

16. Vad ser du som huvudsyftet med medborgarförslag? 
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