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Abstract 
 
“Political participation by the citizen” 
- Citizen proposals in Karlstad municipality 
 
Essay in Political Science, C-level 
Author: Tobias Gustafsson 
Tutor: Michele Micheletti  
 
 
In Sweden the political parties are losing more and more of their members. That in 
combination with a tendency that the participation in the elections is getting lower is a 
problem for the representative and parliamentary political system in Sweden.  
 
In order to strengthen the democracy in Sweden and to make the gap between the citizens 
and the elected smaller there has been some democracy-projects. The purpose of these 
democracy-projects is to make the political participation by the citizens, between the 
elections, higher. One of them is “citizen proposals to the municipality”.  
 
The purpose of this essay is to examine this democracy-project in order to see what 
influences it might have on the local democracy. The local democracy is defined as “the 
big democracy” within Karlstad municipality. The study is mainly conducted as a survey.  
 
In order to determine the purpose three specified research questions has been constructed: 
 
1. How is “citizen proposals to the municipality” dealt with? 
 
2. Who are the citizens which utilize the right to “citizen proposals to the municipality”? 
 
3. How effective is “citizen proposals to the municipality”? 
 
The answer to the first question is: There is a developed formal way of dealing with the 
proposals at Karlstad municipality. The dealing with the “citizen proposals to the 
municipality” is a procedure that is time-consuming and there is a lack of information of 
the right to give “citizen proposals to the municipality”. The answer to the second 
question is: those citizens most likely to be political active are a man with high education, 
in his middle ages with an average income. He has an occupation and is political active in 
the local elections, but he is not a member of a political party. Observe though that there 
is a broad spectrum of those who propose suggestions in the examine group. The answer 
to the third question is that it is possible to get your proposal sanctioned. However the 
citizens feel’s that there is a problem with how the municipality handles the proposal 
after it has been sanctioned. Most of the citizens are not happy with how their proposal 
has been handled after it has been sanctioned. They feel that there pass to much time 
between the sanction and that the proposal is accomplished.   
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

 
All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri 

åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett 

representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den 

offentliga makten utövas under lagarna.1

 

För Sveriges del betyder det att allmänna val hålls vart fjärde år där de svenska 

medborgarna röstar fram representanter i riksdagen, kommunfullmäktige och 

landstingfullmäktige. Det är dessa folkvalda ledamöter som ska fatta besluten åt 

medborgarna under den kommande mandatperioden i de beslutande församlingarna. Det 

är valsystemet som är det mest grundläggande verktyget som medborgarna har för att 

vara med att påverka hur politiken ska utformas i samhället.2

 

Det representativa och parlamentariska statsskicket och den kommunala självstyrelsen 

brukar benämnas den stora demokratin. Den stora demokratin innebär att man påverkar 

samhället till att verka för kollektivets bästa och det är staten och dess institutioner som 

är verktyget som upprätthåller systemet.3 Det representativa och parlamentariska 

statsskicket förutsätter dock att det finns politiska partier som sammanställer 

partiprogram som sammanfattar ideologiska idéer som medborgarna kan rösta på.4  

 

Partierna tappar dock allt mer av sina medlemmar. Om utvecklingen går i samma takt 

som den gjorde under 90-talet kommer det att innebära att de svenska partierna står utan 

                                                 
1 Regeringformen 1kap 1§ 
2 http://www.sweden.gov.se/sb/d/4179/a/27199;jsessionid=aPk0beiWHwh- 2007-01-07 
3 Petersson, Olof m.fl  (1998) Demokratirådets Rapport 1998. Demokrati och medborgarskap. SNS Förlag, 
Stockholm, sid 74-75 och Montin, S (1998) Lokala demokrati experiment – exempel och analyser. Fritez 
offentliga publikationer, Stockholm, sid 89 
4 Petersson, Olof m.fl. (1998) Demokratirådets Rapport 1998- Demokrati och medborgarskap. SNS Förlag, 
Stockholm, sid 75 
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medlemmar år 2013.5 Valdeltagandet minskar också. År 1976 noterades det högsta 

valdeltagandet i Sverige på 91,8 procent,6 jämfört med valdeltagandet 2006 då 81,99 

procent av de röstberättigade deltog7. Det här visar på att medborgarnas tilltro till 

politiker och partier har försvagats, vilket enligt Petersson kan leda till att de politiska 

institutionernas legitimitet kan vara i fara då medborgarna känner att de inte är delaktiga i 

de politiska processerna.8  

 

Den stora demokratin och dess möjligheter för medborgarna att påverka politiken är 

således främst genom de allmänna valen och att engagera sig i partipolitiken. 

Utvecklingen i samhället, där medborgaren inte känner lika stort förtroende för de 

politiska institutionerna, innebär att den stora demokratin hotas.  

 

Vilka åtgärder har då tagits för att stärka det medborgerliga deltagandet och minska 

klyftorna mellan valda och väljare? 

 

I ett försök att minska anståndet mellan de förtroendevalda och väljarna och för att 

mellan valen öka det medborgerliga deltagandet har regeringen genomfört s.k. 

demokratiprojekt. Exempel på demokratiprojekt är medborgarpaneler och 

medborgarförslag.9 Vilken betydelse skulle då demokratiprojekten kunna få för den 

representativa demokratin?  I förarbetet till medborgarförslag, SOU 2001:48, diskuteras 

två argument, för och emot införandet av medborgerlig initiativrätt och vilken betydelse 

det skulle få för den representativa demokratin. Argumentet för innebär att medborgerlig 

initiativrätt skulle kunna leda till att intresset för den kommunala politiken skulle kunna 

öka och att fullmäktige i kommunerna skulle lyftas fram. Det här skulle kunna leda till att 

den representativa demokratin och de politiska partierna gynnas, det som dock krävs av 

de politiska partierna är att de ställer upp och tar en diskussion med de medborgare som 

lämnar medborgarförslag och diskuterar deras frågor med dem för att på så sätt visa att 
                                                 
5 Petersson, Olof mfl (2000) Demokratirådets Rapport 2000 – Demokrati utan partier? SNS Förlag, 
Stockholm, sid 111 
6 Petersson, Olof (2001) Svensk politik. Norstedst Juridik AB, Stockholm, sid 86 
7 http://www.val.se/val/val2006/slutlig/R/rike/roster.html 2006-12-27 
8 Petersson, Olof m.fl. (2004) Demokratirådets rapport 2004 – Demokratins grundlag. SNS Förlag, 
Stockholm, sid 92 
9 http://www.sweden.gov.se/sb/d/4179/a/27221 2007-01-06 
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ett engagemang i närområdet lönar sig. Det som däremot innebär en fara om 

medborgerlig initiativrätt slår väl ut bland medborgarna är att detta skulle kunna leda till 

att de i än mindre utsträckning söker sig till de politiska partierna, då de ser att de har 

möjlighet att påverka utan partiernas medverkan. I sådant fall skulle den representativa 

demokratin hotas.10   

 

Demokratiprojekt är dock avsedda som åtgärder för att öka medborgarnas politiska 

delaktighet, vilket i förlängningen skulle kunna leda till att känslan av delaktighet i de 

politiska processerna ökar bland medborgarna, vilket i sin tur skulle kunna stärka den 

stora demokratin. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken betydelse införandet av medborgarförslag 

har för den lokala demokratin. Lokal demokrati definieras här som den stora demokratin 

inom ett visst geografiskt område (kommunen).  

 

1.3 Teori 

1.3.1 Teori om deltagande 

I boken Demokratins mekanismer redogör Jan Teorell i kapitlet Demokrati och 

deltagande – Tre ideal i teorin och praktiken11 för hur det medborgerliga deltagandet 

utövas. Då det gäller på vilket sätt det medborgerliga deltagandet utövas så kan det enligt 

Jan Teorell kategoriseras in i tre olika grupperingar: Deltagande som påverkansförsök, 

Deltagande som direkt beslutsfattande och Deltagande som politiska samtal.12  

 

Deltagande som påverkansförsök ses enligt Teorell som ett indirekt deltagande för att 

kunna vinna politiskt inflytande. Medborgaren försöker att påverka beslutsfattarna som 

har det direkta ansvaret då det gäller att utforma politiken. Det här innebär att 

                                                 
10 SOU 2001:48 sid 431f http://www.regeringen.se/content/1/c4/05/98/e694eba8.pdf 2007-01-05 
11 Teorell, Jan Demokrati och deltagande – Tre ideal i teorin och praktiken. I Gilljam, M & Hermansson,  
J(red) (2004) Demokratins mekanismer Liber AB, Malmö,  
12 Teorell, Jan Demokrati och deltagande – Tre ideal i teorin och praktiken. I Gilljam, M & Hermansson,  
J(red) (2004) Demokratins mekanismer. Liber AB, Malmö, sid 325ff 

 3



medborgarna inte själva är med och fattar besluten utan istället genom påverkan av 

beslutsfattarna försöker få igenom sin vilja.13

 

Deltagande som direkt beslutsfattande ses enligt Teorell som ett direkt beslutsfattande av 

medborgarna. Medborgarna är direkt delaktiga i beslutsfattandet och låter inte en 

representant för dem fatta besluten.14  

 

Deltagande som politiska samtal ses enligt Teorell som att medborgarna skapar en 

åsiktsbildning. Det skulle i sådana fall inte vara ett deltagande i beslutsfattning utan 

deltagande skulle istället vara ”ett sätt att vara med och bestämma sig”.15  

 

Vad gäller då för medborgarförslag? Medborgarförslag kan klassas som ett 

påverkansförsök. Medborgaren i kommunen vill försöka påverka beslutsfattarna till att 

fatta ett beslut som för att få sin vilja igenom. Den teori som är relevant för den här 

uppsatsen blir därför ”Deltagande som påverkansförsök”. 

 

1.3.2 Teori om vem som deltar  

Vem är det då som deltar i politiken? Det finns teorier som hävdar att de som deltar 

politiskt är de med speciella sociala förutsättningar. En amerikansk undersökning Beyond 

SES: A resource model of political participation16 utförd av Brady, Verba och Schlozman 

undersöker vilka de medborgare är som deltar politiskt. Undersökningen delar in de som 

deltar politiskt i olika socioekonomiska förutsättningar för deltagandet. De 

socioekonomiska kriterier som behandlas är: utbildning, inkomst och sysselsättning. Att 

Brady m.fl. har valt att mäta de här variablerna beror på att ett sådant resultat blir mer 

tillförlitligt än de undersökningar som mäter politisk aktivitet med hjälp av medborgarnas 

åsikter och upplevelser. Att mäta tillgångarna (utbildning, inkomst och sysselsättning) 

                                                 
13 Teorell, Jan Demokrati och deltagande – Tre ideal i teorin och praktiken. I Gilljam, M & Hermansson,  
J(red) (2004) Demokratins mekanismer Liber AB, Malmö, sid 325f 
14 Teorell, Jan Demokrati och deltagande – Tre ideal i teorin och praktiken. I Gilljam, M & Hermansson,  
J(red) (2004) Demokratins mekanismer Liber AB, Malmö, sid 326 
15 Teorell, Jan Demokrati och deltagande – Tre ideal i teorin och praktiken i Gilljam, M & Hermansson,  
J(red) (2004) Demokratins mekanismer Lund:Grahns Tryckeri AB, sid 327 
16 Brady,H,E, Schlozman,K,H, Verba,S Beyond SES: A resource model of political participation i 
American political science rewiev (1995) vol.89, no2 
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hos medborgarna skulle få ett mer konkret mätinstrument som inte påverkas av yttre 

faktorer. De olika tillgångarna underlättar olika delar av det politiska deltagandet 

beroende på vilken politisk aktivitet som gäller, exempelvis inkomst underlättar ett 

deltagande som kräver tillgång till pengar. Brady m.fl. skapar en modell som består i att 

mäta de ”fysiska” tillgångarna hos medborgarna och får på så sätt en tillförlitligare 

undersökning än de som undersöker medborgarnas politiska aktivitet, med hur 

medborgarna upplever sin situation som underlag.17  

 

I uppsatsens undersökning mäts det politiska deltagandet främst genom de ”fysiska” 

tillgångarna men även med frågor om hur medborgarna upplever sin situation. 

 

1.3.3 Dahl´s kriterier för demokrati 

I boken Demokratin och dess antagonister redogör Robert A. Dahl för att ”den process 

genom vilken demos fattar sina beslut uppfyller vissa kriterier.”18 Om de följande fem 

kriterier som tas upp uppfylls så har en demokratisk process uppfyllts: 

 

1. Effektivt deltagande: ” Under hela processen fram till dess att ett bindande beslut är 

fattat, bör medborgaren ha adekvata och lika möjligheter att uttrycka vilket slutligt 

avgörande de föredrar. De måste ha adekvata och lika möjligheter att föra upp frågor på 

dagordningen och att förespråka det ena avgörandet framför det andra.”19

 

2. Lika rösträtt vid det slutgiltiga avgörandet: ”Under beslutsfattandet måste varje 

medborgare tillförsäkras lika möjligheter att uttrycka ett val som väger lika tungt som 

varje annan medborgares val. Vid det slutliga avgörandet, utgör dessa val – och de enbart 

– grunden för beslut.”20

 

                                                 
17 Brady,H,E, Schlozman,K,H, Verba,S Beyond SES: A resource model of political participation i 
American political science rewiev (1995) vol.89, no2, sid 271 
18 Dahl, A. Robert (2003) Demokratin och dess antagonister. Ordfront, Stockholm, sid 169 
19 Dahl, A.Robert (2003) Demokratin och dess antagonister. Ordfront, Stockholm, sid 170 
20 Dahl, A.Robert (2003) Demokratin och dess antagonister. Ordfront, Stockholm, sid 171 
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3. Upplyst förståelse: ”Varje medborgare bör ha adekvata och lika möjligheter att 

upptäcka och begrunda det val som bäst tjänar hans eller hennes intressen (inom den 

tidsram som tvånget att fatta beslut i frågan medger).”21

 

4. Kontroll över dagordningen: ”Demos måste ha exklusiv möjlighet att bestämma hur 

ärenden skall föras upp på den demokratiska beslutsprocessens dagordning.”22

 

5. Allomfattande medborgarskap: ”Demos måste omfatta alla vuxna medlemmar av 

sammanslutningen med undantag för utomstående på tillfälligt besök och individer som 

bevisligen är mentalt handikappade.”23

 

För medborgarförslag är främst punkt fyra och fem relevant. Demos, i uppsatsens fall 

medborgarna i Karlstads kommun, har alla möjlighet att föra upp sitt ärende på 

dagordningen och innefattar alla vuxna medlemmar i sammanslutningen (Karlstads 

kommun).  

 

1.4 Tidigare forskning om vem som deltar 

Vad visar då Bradys m.fl. undersökning? Då det gäller utbildning visar det sig att de 

högutbildade lättare tenderar att deltaga i det politiska livet. Anledningen till det är att de 

som har studerat länge under utbildningens gång har skaffat sig ett intresse för politik och 

dessutom har fått en del av de ”verktyg” som underlättar det politiska deltagandet.24 Det 

visar sig även att de högutbildade oftare har en sysselsättning som innehåller moment 

som ”tränar” dem i att lättare kunna deltaga politiskt.25 Sambandet högutbildade – 

troligare att deltaga i politik, styrks också i en tidigare undersökning av Petersson m.fl. i 

Medborgarnas makt. De högutbildade är de som är mest aktiva, speciellt vid det politiska 

deltagandet som kräver att medborgaren tar eget initiativ.26 Inkomst relateras ofta till 

                                                 
21 Dahl, A.Robert (2003) Demokratin och dess antagonister. Ordfront, Stockholm, sid 173 
22 Dahl, A.Robert (2003) Demokratin och dess antagonister. Ordfront, Stockholm, sid 177 
23 Dahl, A.Robert (2003) Demokratin och dess antagonister. Ordfront, Stockholm, sid 203 
24 Brady,H,E, Schlozman,K,H, Verba,S Beyond SES: A resource model of political participation i 
American political science rewiev (1995) vol.89, no2, sid 284 och 276 
25 Brady,H,E, Schlozman,K,H, Verba,S Beyond SES: A resource model of political participation i 
American political science rewiev (1995) vol.89, no2, sid 277 
26 Petersson, Olof m.fl (1989) Medborgarnas makt. Carlssons Bokförlag, Stockholm, sid 190f 
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utbildning; de med hög utbildning tenderar att ha en hög inkomst, och de med låg 

utbildning tenderar att ha en låg inkomst.27 Även här styrks det av Petersson att de med 

hög inkomst tenderar att vara mer aktiva då det gäller det politiska deltagandet, speciellt 

då det gäller egna initiativ och kontakter.28 Variabeln sysselsättning motiveras med att de 

som arbetar, som även beskrivits ovan, kommer i kontakt med uppgifter som ger dom 

”verktyg” (exempelvis kan det i jobbet ingå att det krävs att man skriver brev) som kan 

krävas för att deltaga politiskt. Här visar undersökningen att de med ett ”högstatus-jobb” 

oftare kommer i kontakt med de ”verktyg” som underlättar ett politiskt deltagande än de 

som inte har ett lika ”högstatus-jobb”.29 Ännu en variabel som har stor betydelse för att 

mäta det politiska intresset hos medborgaren är om de deltar i de allmänna valen. De som 

deltar i de allmänna valen tenderar också i högre utsträckning att vara intresserade av 

politiskt deltagande.30

 

De variabler som tenderar att påverka vem som deltar i politiken är således utbildning, 

inkomst och sysselsättning. De med hög utbildning, hög inkomst och en sysselsättning 

med ”hög status” är de som tenderar att ha störst förutsättningar för att vara politiskt 

deltagande. 

 

En svensk undersökning sammanställd i Demokratirådets rapport 1998 – Demokrati och 

medborgarskap behandlar även den det politiska deltagandet. De variabler som rapporten 

behandlar är kvinnor och män, utbildning, yrke och arbetslöshet, ålder, stad och land, 

invandrare och infödda. De variabler som nedan diskuteras är de som är mest relevanta 

för uppsatsens undersökning eftersom det är de variablerna som uppsatsen undersöker. 

För att kunna mäta variablernas förhållande till politiskt deltagande så har följande tio 

mått använts: Förmåga att överklaga, Möjlighet att påverka, Initiativ, Systemtilltro, 

Självtilltro, Valdeltagande, Partiaktivitet, Kontakter, Manifestationer och 

                                                 
27 Brady,H,E, Schlozman,K,H, Verba,S Beyond SES: A resource model of political participation i 
American political science rewiev (1995) vol.89, no2, sid 275 
28 Petersson, Olof  (1989) Medborgarnas makt. Carlssons Bokförlag, Stockholm, sid 194f 
29 Brady,H,E, Schlozman,K,H, Verba,S Beyond SES: A resource model of political participation i 
American political science rewiev (1995) vol.89, no2, sid 278 
30 Brady,H,E, Schlozman,K,H, Verba,S Beyond SES: A resource model of political participation i 
American political science rewiev (1995) vol.89, no2, sid 283 
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Föreningsaktivitet31. Då det gäller variabeln kvinnor och män visar undersökningen att 

avståndet mellan män och kvinnors deltagande inte skiljer sig nämnvärt åt på de flesta av 

måtten. Där man dock kan se att män och kvinnor till stor del skiljer sig åt är att männen 

tenderar att vara mycket mera aktiva då det gäller partiaktivitet och kontakter.32 Med 

kontakter menas i det här fallet exempelvis kontakt med offentlig tjänsteman för att 

påverka ett samhällsbeslut.33 Ett exempel på där det inte skiljer sig åt alls mellan man och 

kvinna är valdeltagande, där båda grupperna i lika stor utsträckning deltar.34 Variabeln 

utbildning, baserat på antal år heltidsutbildad, där lågutbildad är 0-9 år, medelutbildad är 

10-12 år och högutbildad är 13 år eller mer, visar att det är de som är högutbildade som är 

mest aktiva och de ligger i topp över hela spektrat av måtten. I det mått som högutbildade 

ligger i absolut topp är måttet kontakter. Det man tydligt kan se i undersökningen, menar 

Petersson, är att högutbildade ligger långt framme i de områden som ställer höga krav på 

formuleringsförmåga och initiativ.35 Då det gäller variabeln ålder och politiskt deltagande 

visar undersökningen att det är de som är i åldern 31 år till 65 år gamla som är de som är 

mest aktiva, allra främst då det gäller partiaktivitet och kontakter.36 En jämförelse mellan 

de som arbetar och de som är arbetslösa visar att de som arbetar är mer aktiva än de som 

är arbetslösa i alla mått utom då det gäller initiativ, där de är ungefär lika aktiva. Störst 

skillnad är det som gäller kontakter där skillnaden mellan de som arbetar och de som är 

arbetslösa är mycket stor.37  

 

Skiljer det sig då något mellan det politiska deltagandet på nationell nivå, jämfört med 

deltagandet på lokal (kommunal) nivå? På den kommunala nivån är det, enligt en 

undersökning utförd av Nielsen sammanställd i Vem älskar den lokala demokratin? – Om 
                                                 
31 Petersson, Olof (1998) Demokratirådets rapport 1998 – Demokrati och medborgarskap.  SNS Förlag, 
Stockholm, sid 76f 
32 Petersson, Olof (1998) Demokratirådets rapport 1998 – Demokrati och medborgarskap .SNS Förlag, 
Stockholm,  sid 80 
33 Petersson, Olof (1998) Demokratirådets rapport 1998 – Demokrati och medborgarskap .SNS Förlag, 
Stockholm,  sid 77 
34 Petersson, Olof (1998) Demokratirådets rapport 1998 – Demokrati och medborgarskap .SNS Förlag, 
Stockholm, sid 80 
35 Petersson, Olof (1998) Demokratirådets rapport 1998 – Demokrati och medborgarskap. SNS Förlag, 
Stockholm, sid 89 
36 Petersson, Olof (1998) Demokratirådets rapport 1998 – Demokrati och medborgarskap.SNS Förlag, 
Stockholm, sid 83 
37 Petersson, Olof (1998) Demokratirådets rapport 1998 – Demokrati och medborgarskap. SNS Förlag, 
Stockholm, sid 92 
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väljare och valda i kommun och landsting, vanligare att män tar kontakt med politiker i 

större utsträckning än kvinnor.38 Då det gäller den åldersmässiga aspekten är det 

vanligast att medborgare i övre medelåldern (övre medelåldern klassas här som åldern 46 

-65 år) är de som är mest troliga att ta kontakt med politiker.39 Det här leder till att det är 

kvinnor och yngre som är minst troliga att ta kontakt med kommunala politiker. Däremot 

visar Nielsens undersökning inte på några skillnader då det gäller utbildning och kontakt 

med politiker på den kommunala nivån.40 Att vissa grupper av medborgarna är mer 

benägna att ta kontakt med politiker behöver dock inte innebära, som Nielsen också 

belyser, att kvinnor och yngre är mindre aktiva då det gäller politisk aktivitet utan de kan 

söka sig andra vägar att deltaga politiskt.41 Det kan däremot ses som en indikator på vilka 

grupper det är som är mest troliga att vara politiskt aktiva.  

 

Däremot då det gäller intresset för kommunalpolitiken tycks det som att lågutbildade 

resurssvaga grupper är mer intresserade än högutbildade resursstarka grupper. Då det 

gäller intresset för rikspolitiken så är det däremot de högutbildade resursstarka grupperna 

som är mer intresserade än de lågutbildade resurssvaga grupperna.42

 

1.5 Medborgarförslag 

Som ett led i försöken att stärka banden mellan de styrande i kommunen och 

medborgarna i kommunen så lämnades en proposition, 2001/02:80 Demokrati för det nya 

seklet, till riksdagen från regeringen under rubriken ”Medborgerlig förslagsrätt i 

fullmäktige” som innebär att den som är folkbokförd i kommunen ska ha möjlighet att 

                                                 
38 Nielsen, Peder (1998) Vem älskar den lokala demokratin? Svenska kommunförbundet och 
Landstingsförbundet, sid 73 
39 Nielsen, Peder (1998) Vem älskar den lokala demokratin? Svenska kommunförbundet och 
Landstingsförbundet, sid 75f 
40 Nielsen, Peder (1998) Vem älskar den lokala demokratin? Svenska kommunförbundet och 
Landstingsförbundet, sid 77 
41 Nielsen, Peder (1998) Vem älskar den lokala demokratin? Svenska kommunförbundet och 
Landstingsförbundet, sid 74ff 
42 Nielsen, Peder (1998) Vem älskar den lokala demokratin? Svenska kommunförbundet och 
Landstingsförbundet, sid 60 
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lämna förslag direkt till kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige i ett så kallat 

medborgarförslag. 43  

 

Det är fullmäktige själva i kommunen som avgör om medborgarförslag ska införas i 

deras kommun. Anledningen till att medborgarförslag infördes var för att minska 

avståndet mellan valda och väljare. Medborgarförslag skulle innebära att medborgaren i 

kommunen känner att möjligheten att påverka de valda ökar och att det skulle leda till att 

medborgarens engagemang för den lokala politiken skulle öka om medborgaren känner 

att det går att påverka sin politiska närmiljö.44

 

Med bakgrund av ovanstående infördes rätten till att lämna medborgarförslag i 

kommunallagen på så sätt att: ”Ärenden i fullmäktige får väckas av den som är 

folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom landstinget, om fullmäktige har 

beslutat det (medborgarförslag),…”45. Beredningen av medborgarförslag ska ske så att 

fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes.46

 

Sedan 1 juli, 2002 kan således landets kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige 

själva besluta om de vill att medborgarförslag ska kunna utnyttjas av de i kommunerna 

folkbokförda medborgarna. Här ingår förutom de röstberättigade i allmänna val även 

personer som ej fyllt 18 år och personer med utländskt medborgarskap som inte besitter 

lokal rösträtt, i berörd kommun och landsting. I början av 2005 hade två tredjedelar av 

Sveriges kommuner infört medborgarförslag.47  

 

Möjligheten att påverka sin närmiljö genom medborgarförslag är inte någon ny 

företeelse. En statlig kommitté, tillsatt för att utveckla demokratin, föreslog 1997 att 

medborgarna i kommunerna skulle få möjlighet att lämna in motioner till 

kommunfullmäktige. Som exempel kan nämnas att det i Stockholms stad finns 

                                                 
43 http://www.riksdagen.se/debatt/0102/utskott/KU/KU14/KU140005.ASP#I94 2005-04-26 och 
http://www.regeringen.se/content/1/c4/09/00/693cd230.pdf, sid 51 2007-01-06 
44 http://www.regeringen.se/sb/d/4179/a/27221;jsessionid=aqDSmXVLj5o5 2005-05-18  
45 Kommunallag 5kap 23§ 5punkten 
46 Kommunallag 5kap 33§ 
47 http://www.sweden.gov.se/sb/d/4179/a/27221 2006-12-27 
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möjligheter för boende på Norrmalm att lämna in medborgarförslag till Norrmalms 

stadsdelsnämnd sedan oktober 1997 och de boende har på så sätt fått möjlighet att 

påverka sitt närområde. Detta har lett till att politikerna och förvaltningarna har 

stimulerats i sitt arbete då medborgarna har visat ett engagemang i sitt närområde.48 En 

utvärdering gjord 1999 som studerar bl.a. Norrmalms stadsdelsnämnd visar på att 

dialogen mellan medborgarna och de förtroendevalda i stadsdelsnämnden har varit 

konstruktiv. Det har bl.a. fått resultatet att det i vissa frågor har det gått att komma fram 

till billigare lösningar än vad det hade gjort om inte medborgaren hade lämnat ett 

medborgarförslag.49  

 

Medborgarförslag bildar därför ett viktigt demokratiredskap, ett slags komplement till 

den representativa demokratin, för att stärka medborgarnas engagemang och politiska 

deltagande i den lokala politiken, vilket i förlängningen kan leda till ett ökat förtroende 

för den stora demokratin. 

 

1.6 Forskningsfrågor 

Har alla medborgare lika möjlighet att lämna medborgarförslag eller krävs det ett aktivt 

sökande av medborgaren för att nås av information om möjligheten att lämna 

medborgarförslag? I Dahl´s kriterier för demokrati, se 1.3.3, hävdas det att folket ska ha 

möjlighet att föra upp ärenden på dagordningen och det gäller i teorin för 

medborgarförslag men hur fungerar det i praktiken? Är medborgarförslag demokratiskt i 

den andan?  

 

Hur går det till då ett medborgarförslag ska behandlas? Är ärendegången komplicerad 

och tidskrävande eller är det en okomplicerad ärendegång från att medborgarförslaget har 

lämnats in till kommunen och beslut kan tas i kommunfullmäktige? Vilka instanser inom 

kommunen måste behandla medborgarförslaget innan ett beslut kan tas? Det här leder 

fram till den första forskningsfrågan:  

 

                                                 
48 Informationshäfte Medborgarförslag Norrmalms stadsdelsnämnd 1997-2001 sid 2 och 24 
49 SOU:2001:48 sid 428f  http://www.regeringen.se/content/1/c4/05/98/e694eba8.pdf  2006-12-28 
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– Hur handläggs medborgarförslag?  

 

Möjligheten att lämna medborgarförslag är, som beskrivits ovan, en möjlighet för 

medborgarna i en kommun (som har infört medborgarförslag i sina stadgar) att påverka 

vad som ska tas upp på dagordningen i kommunfullmäktige. Men vilka är det då som 

utnyttjar rätten till att lämna medborgarförslag? I den tidigare forskningen har det visat 

sig att det är vissa grupper av medborgare som är mer politiskt aktiva än andra grupper, 

exempelvis är högutbildade mer benägna att vara politiskt aktiva än lågutbildade. Är det 

fallet även i uppsatsens undersökning? Det här leder fram till den andra forskningsfrågan: 

 

– Vilka är det som utnyttjar rätten till att lämna medborgarförslag?   

 

Har då medborgaren någon möjlighet att påverka de beslut som tas i kommunfullmäktige 

om hur den lokala miljön ska utformas genom att föra upp sitt förslag på dagordningen? 

Hur effektivt är det att lämna medborgarförslag för att kunna få igenom en idé om en 

förändring i kommunen som medborgaren vill ska genomföras? Effektivitet kan ha flera 

olika innebörder. Är det rent konkret ett enkelt sätt att få sin vilja igenom för en viss idé, 

blir de flesta av de behandlade medborgarförslagen bifallna eller avslås 

medborgarförslagen utan någon vidare eftertanke? Upplever medborgaren att de bifallna 

besluten har realiserats på sådant sätt som medborgaren avsåg med sin idé på förändring?   

Effektivitet i den här undersökningen definieras här på följande två sätt: 1. Hur många 

förslag får bifall? 2. Upplever de medborgare som har fått bifall på sitt medborgarförslag 

att deras tänkta idé har fått det resultat som de tänkte sig då de lämnade 

medborgarförslaget till kommunen eller har bifallet inte lett till önskad förändring? Det 

här leder till den tredje forskningsfrågan:  

 

– Hur effektivt är det med medborgarförslag?  

 

Följande tre forskningsfrågor ska därmed behandlas i uppsatsen: Hur handläggs 

medborgarförslag?, Vilka är det som utnyttjar rätten till att lämna medborgarförslag? och 

Hur effektivt är det med medborgarförslag? 
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1.7 Metodiskt tillvägagångssätt  

 

Enkätundersökning 

Undersökningen bygger främst på en enkätundersökning gjord i Karlstads kommun som 

berör medborgarnas politiska deltagande i kommunen. Undersökningen är avgränsad till 

medborgarförslag i Karlstads kommun. En enkätundersökning är i det här fallet den enda 

möjligheten för att kunna undersöka vilka medborgare det är som utnyttjar 

medborgarförslag då de som lämnar medborgarförslag endast diarieförs med namn och 

adress. För att få information om vem det är som ligger bakom förslaget så är en 

postenkät det sätt som är mest lämpat för att undersökningens resultat ska bli så 

tillförlitligt som möjligt. Se vidare kap 2.  

 

Material 

Undersökningsmaterialet består av allmänna handlingar hos Karlstads kommun, 

motioner, skrivelser mm. Tillgången till materialet behandlas under 

offentlighetsprincipen, TF kap2 12§, och materialet är offentlig handling och ska därför 

på begäran lämnas ut till den som önskar ta del av den. Detsamma gäller för inkomna 

medborgarförslag. Övrigt undersökningsmaterial blir ifyllda enkätformulär.   

 

Validitet/Reliabilitet  

Validiteten, ”om vi undersöker det vi påstår att vi undersöker”50, får anses som hög då 

undersökningen är en totalundersökning av de direkt berörda medborgare som har lämnat 

medborgarförslag under den aktuella undersökningsperioden. Det är därför stor 

sannolikhet att undersökningen mäter det den avser att mäta. Frågorna i 

enkätundersökningen är strukturerade på sådant sätt att de är svåra att misstolka för 

respondenterna, vilket borde leda till en hög validitet. 

 

Reliabiliteten, ”frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel”51, i undersökningen får 

anses som hög. Vid undersökningen av de inkomna handlingarna är det primärdata som 

                                                 
50 Esiasson, Peter m.fl. (2004) Metodpraktikan Norstedts Juridik AB, Stockholm, sid 67 
51 Esiasson, Peter m.fl. (2004) Metodpraktikan Norstedts Juridik AB, Stockholm, sid 67 
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har behandlats. De webbsajter som används i undersökningen är offentliga sidor från 

regering, riksdag och Karlstads kommun och bör vara tillförlitliga källor. Då det gäller 

reliabiliteten för enkätundersökningen så anses även den som hög. Enkäten är ordnad 

efter gängse sätt att ordna frågorna och de är tillförlitliga då de är beprövade och har visat 

att de mäter det de är avsedda att mäta. De frågor som är strukturerade kan inte tolkas på 

annat sätt än det som gjorts. En reservation vid enkätundersökningen är de frågorna som 

har öppna svar. Där skulle svaren kunna tolkas olika beroende på vem som utför 

undersökningen.  

 

Forskningsfrågor 

Den första forskningsfrågan ”Hur handläggs medborgarförslag?” undersöks med hjälp av 

dokumenterat material och muntlig och skriftlig kontakt med kommunen samt med hjälp 

av enkätundersökningen. 

 

Den andra forskningsfrågan ”Vilka är det som utnyttjar rätten att lämna 

medborgarförslag?” undersöks med hjälp av enkätundersökningen riktad till samtliga 

medborgarförslagsställare i kommunen. Den andra forskningsfrågan är den som är mest 

central och omfattande i undersökningen. 

 

Den tredje forskningsfrågan ”Hur effektivt är det med medborgarförslag?” undersöks dels 

med hjälp av dokumenterat material kring ärendegången i kommunen, dels med hjälp av  

enkätundersökningen.  

  

1.8 Disposition 

I kapitel 2 återkommer metodproblem då det gäller enkätundersökningen. B.la. diskuteras 

bortfall. I kapitel 3 genomförs en analys av materialet. I kapitel 4 dras slutsatser av 

undersökningen och nya forskningsfrågor ställs.  
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2. Karlstads kommun 

 

2.1 Bakgrund  

Här redovisas en faktabakgrund för Karlstads kommuns medborgare för att få en 

bakgrund om vilka medborgarna i kommunen är. Det här krävs för att en analys och 

jämförelse mot de medborgare som har lämnat medborgarförslag i Karlstads kommun ska 

kunna göras. Bakgrunden bygger på den tidigare redovisade teorin och tidigare forskning. 

 

Karlstads kommun har ca 82714 invånare (Karlstads kommuns befolkningssiffror 2006-

09-30) .52 Tabell 2.1 visar åldersfördelad befolkning i Karlstads kommun och i Sverige 

(Avser 31 december 2005).53 Befolkningen i Karlstad följer befolkningen i Sverige i stort 

men har lite mindre andelar barn och större delar andelar i de lägre medelåldrarna. 

 
Tabell 2.1 Åldersfördelning för befolkningen i Karlstads kommun och i Sverige, 
procentuell fördelning(%), 2005 
Ålder Procentuell 

fördelning 
Karlstads 
kommun 
Män 

 
 
 
 
Kvinnor 

 
 
 
 
Totalt 

 
 
Sverige
 
Män 

 
 
 
 
Kvinnor 

 
 
 
 
Totalt 

0-6  
7-15 
16-19 
20-24 
25-44 
45-64 
65-79 
80-  
Totalt % 
Antal (1000) 

7 
10 
5 
8 
29 
26 
11 
4 
100 
40 

6 
10 
5 
8 
26 
25 
13 
7 
100 
42 

7 
10 
5 
8 
27 
26 
12 
5 
100 
82 

8 
12 
5 
6 
28 
27 
11 
4 
100 
4487 

7 
11 
5 
6 
26 
26 
13 
7 
100 
4561 

8 
11 
5 
6 
27 
26 
12 
5 
100 
9048 

Källa: http://www.karlstad.se/ko/fakta/filer/1780.pdf 2006-12-27 

 

 

                                                 
52 http://www.karlstad.se/ko/fakta/index.shtml 2006-12-27  
53 http://www.karlstad.se/ko/fakta/filer/1780.pdf 2006-12-27 
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Tabell 2.2 visar utbildningsnivån i Karlstads kommun respektive Sverige. Karlstad har 

större andelar med eftergymnasial utbildning än Sverige. Kvinnorna har högre andelar 

med eftergymnasial utbildning, gällande både Karlstad och Sverige.  

 

Tabell 2.2 Utbildningsnivå i Karlstads kommun och i Sverige (Avser åldrarna 20-64 
år), procentuell fördelning(%), 2005 
 
 
 
Utbildningsnivå 

Procentuell 
fördelning 
Karlstads 
kommun
Män 

 
 
 
 
Kvinnor 

 
 
 
 
Totalt 

 
 
Sverige
 
Män 

 
 
 
 
Kvinnor 

 
 
 
 
Totalt 

Förgymnasial 
utbildning 
Gymnasial 
utbildning 
Eftergymnasial 
utbildning 
Uppgift saknas 
Totalt % 
Antal (1000) 

 
14 
 
49 
 
36 
1 
100 
25 

 
11 
 
44 
 
45 
1 
100 
25 

 
12 
 
47 
 
41 
1 
100 
50 

 
19 
 
50 
 
30 
1 
100 
2700 

 
14 
 
47 
 
37 
1 
100 
2623 

 
17 
 
48 
 
34 
1 
100 
5323 

Källa: http://www.karlstad.se/ko/fakta/filer/1780.pdf 2006-12-27 

 

Tabell 2.3 visar den sammanräknade förvärvsinkomsten som medelinkomst för Karlstads 

kommun respektive Sverige. Medelinkomsten ligger, för både män och kvinnor, något 

under jämfört med Sverige. Den stora skillnaden är mellan män och kvinnor, både för 

Karlstad och i Sverige.  

 

Tabell 2.3 Medelinkomsten i Karlstads kommun i Sverige (Avser åldrarna 20-64 
år), 2004 
 Medelinkomst  

Antal kronor i 
1000-tal 
Män 

 
 
 
Kvinnor 

 
 
 
Totalt 

Karlstads kommun 
Sverige 

246 
261 

188 
194 

217 
228 

Källa: http://www.karlstad.se/ko/fakta/filer/1780.pdf 2006-12-27 
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Tabell 2.4 visar förvärvsarbetande i Karlstads kommun respektive Sverige. Tabellen 

avser nattbefolkningen (de som bor i kommunen och arbetar i eller utanför kommunen)54 

och redovisas som andelar av den totala befolkningen i åldersgruppen, här benämnd 

förvärvsfrekvens. Förvärvsfrekvensen är något mindre i Karlstad, gällande både män och 

kvinnor jämfört med Sverige. Skillnader mellan män och kvinnor är också märkbara, 

både  för Karlstad och Sverige. 

 

Tabell 2.4 Förvärvsarbetande i Karlstads kommun och Sverige (Avser åldrarna 20-
64 år), procentuell andel av befolkningen (%), 2004 
 Förvärvsarbetande  

procentuell andel av 
befolkningen 
Män 

 
 
 
Kvinnor 

 
 
 
Totalt  

Karlstads kommun 
Sverige 

75 
78 

72 
74 

74 
76 

Källa: http://www.karlstad.se/ko/fakta/filer/1780.pdf 2006-12-29 

 

Valdeltagandet i Karlstad kommun var vid kommunvalet 2006 81,05 %.55 Det kan 

jämföras med riksdagsvalet 2006 81,99 %.56 Deltagandet i kommunvalet ligger lite under 

deltagandet i riksdagsvalet. Valdeltagandet till samtliga kommunfullmäktige i Sverige låg 

i genomsnitt 2006 på 79,4 procent.57 Det innebär att Karlstads kommun ligger lite över 

det genomsnittliga valdeltagandet till kommunfullmäktige. 

 

2.2 Medborgarförslag i Karlstads kommun 

Lars-Martin Jansson (Miljöpartiet de Gröna) yrkade i en motion 13 augusti, 2002 för en 

ändring av kommunfullmäktiges arbetsformer med syfte att öka möjligheterna för 

medborgarna att engagera sig i den lokala demokratin. I motionen föreslås bl.a. att alla 

kommuninvånare över 16 år ska få rätt att lämna förslag till fullmäktige. Det här skulle 

enligt motionen leda till att den lokala demokratin stärks.58 Mot bakgrund av Lars-Martin 

Janssons motion beslutade Karlstads kommun i kommunfullmäktige den 16 oktober 2003 

                                                 
54 http://www.karlstad.se/ko/fakta/filer/1780.pdf 2006-12-29 
55 http://www.val.se/val/val2006/slutlig/K/kommun/17/80/roster.html 2006-12-31 
56 http://www.val.se/val/val2006/slutlig/R/rike/roster.html 2006-12-31 
57 http://www.val.se/val/val2006/slutlig_ovrigt/statistik/kommun/resultat_kommun.html  2007-01-06 
58 Motion till Karlstads kommunfullmäktige av Lars-Martin Jansson 2002-08-13 
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att man, med start den 1 januari 2004, skulle införa medborgarförslag i kommunen som 

en försöksverksamhet under två år. Det här innebär att alla folkbokförda medborgare i 

Karlstads kommun får väcka ärende i kommunfullmäktige. Det innebär att även 

ungdomar, barn och personer med utländsk bakgrund som inte har kommunal rösträtt 

innefattas av rätten att lämna medborgarförslag. Möjligheten för medborgarna i Karlstads 

kommun att deltaga och påverka den kommunala politiken utan att behöva gå via ett 

politiskt parti ökar därmed. De som inte har rätt att lämna medborgarförslag är 

föreningar, sammanslutningar, råd och olika slags organisationer. Då ett 

medborgarförslag har inkommit så har kommunen som gräns att ärendet ska vara 

behandlat inom ett halvår. För att ett medborgarförslag ska kunna tas upp till behandling 

krävs det att det uppfyller vissa krav. Dels ska det vara skriftligt, dels ska det vara försett 

med namn, adress och telefonnummer till de/den som lämnat förslaget. Flera personer 

kan lämna in ett medborgarförslag men varje medborgarförslag får bara handla om ett 

konkret förslag som kommunfullmäktige ska ta ställning till. Medborgarförslaget ska 

även vara märkt ”Medborgarförslag” för att kunna tas upp till behandling. Ovanstående 

krav är kraven för att ett medborgarförslag ska behandlas. Medborgarförslaget lämnas 

därefter in till kommunen antingen via Karlstads kommuns hemsida eller skickas eller 

lämnas till Karlstads kommun.59  

 

Under perioden från den 1 januari 2004 till den 28 april 2005 hade det inkommit 60 

giltiga medborgarförslag till Karlstads kommun. Av dem som hade lämnat in 

medborgarförslag var 21 kvinnor och 41 män.60 Att totala antalet kvinnor och män inte 

stämmer överens med antalet inkomna medborgarförslag beror på att bakom två av 

medborgarförslagen står det två förslagslämnare. Den klart största delen av de 

medborgarförslag som lämnades till kommunen under 2004 var sådana förslag som låg 

inom tekniska nämndens verksamhetsområde.61

 

                                                 
59 http://www.karlstad.se/ko/demokrati/medborgardialog/medborgarforslag/medborgarforslag.shtml 2006-
12-27 och Bergsten, Åsa Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret Karlstads kommun 2005-01-20 
60 Diarielista på inkomna medborgarförslag i Karlstads kommun 2005-04-28 
61 Bergsten, Åsa Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret Karlstads kommun 2005-01-20 
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Av de 60 medborgarförslag som hade inkommit, 2005-04-28, så har 12 medborgarförslag 

bifallits och 16 fått ej bifall/avslag. Övriga 32 är under beredning. Exempel på ärende 

som bifallits är ”Fri parkering av miljöfordon”. Exempel på ärende som ej bifallits/avslag 

är ”Fler valmöjligheter av gåvor vid 25 år i kommunens tjänst”.62

 

2.3 Handläggning av medborgarförslag i Karlstads kommun 

De flesta av medborgarförslagens början tas av att medborgaren får information på 

Karlstads kommuns hemsida, men även tidningar och personliga kontakter ligger till stor 

del bakom informationen om möjligheten att lämna medborgarförslag (se redovisning 

2.4.3.). Efter att medborgaren uppmärksammats på möjligheten att lämna 

medborgarförslag lämnas medborgarförslaget in till kommunen. Därefter tas 

medborgarförslaget upp på nästkommande kommunfullmäktige. I kommunfullmäktige 

remitteras medborgarförlaget till berörd nämnd/nämnder (ex. tekniska nämnden) dit 

medborgarförslaget skickas. Berörd nämnd/nämnder utreder ärendet och lämnar förslag 

på svar. Ärendet går sedan vidare till kommunstyrelsen som sammanställer 

nämndens/nämndernas svar och skickar sedan vidare de sammanställda svaren till 

kommunfullmäktige. I kommunfullmäktige tas sedan det slutgiltiga beslutet (bifall/ej 

bifall/avslag) vad gäller medborgarförslaget.63  

 

2.4 Enkätundersökning 

2.4.1 Uppläggning 

Enkätundersökningen är avgränsad till att innefatta alla inkommande medborgarförslag 

under perioden 1 januari, 2004 till 28 april, 2005. De medborgförslag som undersöks är 

alla de giltiga medborgarförslag som har inkommit under undersökningsperioden. 

Undersökningen utesluter därmed de ogiltiga förslag som har lämnats in till Karlstad 

kommun. Exempel på att ett medborgarförslag räknas som ogiltigt kan vara att 

medborgarförslaget ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet eller att 

medborgaren som lämnade medborgarförslaget inte är folkbokförd i kommunen. Den här 

avgränsningen ter sig naturlig eftersom försöket med medborgarförslag i Karlstads 

                                                 
62 Diarielista på inkomna medborgarförslag i  Karlstads kommun 2005-04-28 
63 Telefon- och mailkontakt Marie Edwinson Karlstads kommun, 2006-12-18 
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kommun pågått denna tid och antalet förslag att undersöka inte är allt för omfattande utan 

att man kan göra en totalundersökning. Undersökningsgruppen består av de medborgare i 

Karlstad kommun som har lämnat medborgarförslag under den aktuella perioden. 

 

Enkäten (Se Bilaga 1) består av både kategorifrågor och öppna frågor. Frågeområden är 

valda så att de dels ska kunna gå att jämföra med olika teorier och tidigare forskning 

(kategorifrågorna), dels vara mera öppna för att svaren ska kunna gå utanför den 

teoretiska förförståelsen.  

 

2.4.2 Metodproblem 

Enkäten skickades ut i maj 2005 till 62 personer varav 48 svarade vilket ger en 

svarsfrekvens på 77 % vilket tolkas som en mycket bra svarsfrekvens. Enligt Esiasson 

m.fl. så räknas en svarsfrekvens, då det gäller postenkäter, mellan 65-70% som god.64

 

Det finns två typer av bortfall: Externt och internt bortfall. Extern bortfall innebär att en 

person som är tänkt att delta i undersökningen inte alls svarar på enkäten. Internt bortfall 

innebär att det är ett bortfall på vissa av frågorna i enkäten. Undersökningspersonen 

kanske väljer att inte svara på en viss fråga eller så missar personen att svara på en viss 

fråga.65 Det externa bortfallet i undersökningen är 14 stycken enkäter varav 10 män och 4 

kvinnor. Det externa bortfallet är ungefär proportionellt fördelat mot totala män och 

kvinnor i undersökningsgruppen. Det interna bortfallet redovisas i notering * under varje 

tabell vid de tillfällen internt bortfall förekommer. Vid de tillfällen där det finns ett 

internt bortfall är den procentuella fördelningen uträknad på dem som faktiskt svarade 

och inte på antalet i den totala undersökningsgruppen. På frågorna 7 – 13 går det även att 

ge motiv till kategorisvaren. Vid de tillfällen som ett motiv har angetts redovisas motivet 

i notering * under tabellen. 

 

Tillvägagångssätt vid sammanställningen av resultatet sker som följer. Redovisningen går 

till på sådant sätt att varje redovisning är uppdelad på variablerna man, kvinna och totalt. 
                                                 
64 Esiasson, Peter m.fl. (2004) Metodpraktikan. Norstedts Juridik AB, Stockholm, sid 267 
65  Ejlertsson, Göran (1996) Enkäten i praktiken – En handbok i enkätmetodik. Studentlitteratur,Lund, sid 
22 
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Först redovisas männen i antal svarande på den specifika frågan och med en procentuell 

fördelning. Procenten är uträknad på gruppen män som besvarade den specifika frågan. 

Samma tillvägagångssätt gäller för gruppen kvinnor och den totala gruppen.  

 

De öppna enkätfrågorna, se bilaga 1, Fråga 16. Är det något speciellt positivt med 

medborgarförslag som Du vill lyfta fram? Fråga 17. Är det något speciellt negativt med 

medborgarförslag som Du vill lyfta fram? och  Fråga 18. Övriga synpunkter., kommer att 

analyseras med hjälp av en innehållsanalys. Innehållsanalys innebär, enkelt förklarat, att 

det i en text räknas vissa typer av återkommande ord eller uttryck för att se hur ofta de 

förekommer.66 I undersökningen kommer svaren på frågorna 16,17 och 18 att grupperas 

efter återkommande ord och uttryck för att underlätta en analys. Här är det viktigt att 

påpeka att reliabiliteten kan komma att påverkas. En sammanställning av svaren i en 

annan undersökning skulle kunna leda till ett annat resultat beroende på vem som tolkar 

frågorna. Vid någon enstaka enkät har det varit svårt att tyda texten och de åsikterna har 

tyvärr då inte kunnat behandlas. Någon enstaka respondent har dessutom missuppfattat 

frågan och svarat vad som var positivt/negativt med deras specifika medborgarförslag. De 

svaren redovisas inte. 

 

2.4.3 Redovisning 

Redovisning sker här fråga för fråga enligt enkäten. 

 

1. Antal män och kvinnor som besvarade enkäten (Fråga 1) 

Tabell 2.5 visar att den största delen av dem som besvarade enkäten består av män som 

utgör 65 procent av de svarande i undersökningsgruppen (de som besvarade enkäten). 

Gruppen kvinnor utgör 35 procent. 

 
Tabell 2.5 Svarsfrekvens för man/kvinna/totalt i antal och procentuell fördelning 
(%) 
 Man            (%) Kvinna          (%) Totalt           (%) 
Antal 31                65 17                  35 48                 100 
 

                                                 
66 Bergström, Göran och Boréus, Kristina (2000) Textens mening och makt – Metodbok i 
samhällsvetenskaplig textanalys. Studentlitteratur, Lund, sid 45 
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2. Ålder på de som besvarade enkäten (Fråga 2) 

Tabell 2.6 visar att den största åldersgruppen för män är de mellan 25-44 år vilket utgör 

54 procent av gruppen män. Den största åldersgruppen för kvinnor är de mellan 45-64 år 

och utgör 41 procent av gruppen kvinnor. Den största gruppen totalt är åldern 25-44 år 

och utgör 45 procent av den totala undersökningsgruppen. Medelåldern hos män är 46 år 

och hos kvinnor 41 år. I undersökningsgruppen som helhet är medelåldern 44 år. 

 

Tabell 2.6 Åldersfördelning för man/kvinna/totalt i antal och procentuell fördelning 
(%)* 
 
Ålder 

Man** 
Antal            (%)   

Kvinna 
Antal           (%) 

Totalt*** 
Antal            (%) 

0-6 
7-15 
16-19 
20-24 
25-44 
45-64 
65-79 
80- 

  -                   - 
  -                   - 
  1                   3         
  1                   3 
16                 54 
  7                 23 
  5                 17 
  -                   - 

-                     - 
2                   12 
-                     - 
2                   12 
5                   29 
7                   41 
1                     6 
-                     - 

  -                    - 
  2                    4 
  1                    2 
  3                    6 
21                  45 
14                  30 
  6                  13 
  -                    - 

* För en mer detaljerad redovisning se Bilaga 2 
** ett bortfall  
***ett bortfall man 
 

3. Förslagsställarens utbildningsnivå (Fråga 3) 

Tabell 2.7 visar att den största delen av männen har eftergymnasial utbildning och utgör 

68 procent av gruppen män. Hos kvinnor har den största delen eftergymnasial utbildning 

och utgör 64 procent av gruppen kvinnor.  Den största gruppen bland totalt svarande har 

eftergymnasial utbildning och utgör 67 procent.  
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Tabell 2.7 Utbildningsnivå för man/kvinna/totalt i antal och procentuell fördelning 
(%)* 
 
Utbildningsnivå 

Man 
Antal        (%) 

Kvinna 
Antal          (%) 

Totalt 
Antal           (%)  

Förgymnasial 
utbildning** 
 
Gymnasial  
utbildning*** 
 
Eftergymnasial 
Utbildning**** 

 2                6 
 
 
 
 8              26 
 
 
21             68  

 3                 18 
 
 
 
 3                 18 
 
 
11                64 

  5                10 
 
 
 
11                23 
 
 
32                67 

* För en mer detaljerad redovisning se Bilaga 2 
** Folkskola/grundskola/Enhetsskola, Realskola/Flickskola 
*** Minst 3-årigt gymnasium, Tvåårig gymnasium/fackskola, Folkhögskola 
**** Studerat vid universitet eller högskola, Examen från universitet eller högskola 
 

4. Förslagsställarens sysselsättning (Fråga 4) 

Tabell 2.8 visar att den största gruppen av förslagsställarna bland männen är 

förvärvsarbetande, 55 procent. Bland de ej förvärvsarbetande männen finns två stora 

grupper, arbetslösa och ålderspensionärer, vilka tillsammans utgör 10 procent av gruppen 

män. Bland kvinnorna är den största gruppen ej förvärvsarbetande, 62 procent. Bland de 

ej förvärvsarbetande utgör gruppen studerande den störst enskilda gruppen, 23 procent. 

Den totalt största enskilda gruppen hos kvinnorna utgörs dock av förvärvsarbetande på 

heltid, 35 procent. En skillnad mellan män och kvinnor i den ej förvärvsarbetande 

gruppen är att en stor del av gruppen hos männen är arbetslösa medan den största 

gruppen hos kvinnorna är studerande. I den totala undersökningsgruppen utgör de ej 

förvärvsarbetande den största gruppen, 51 procent. 
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Tabell 2.8 Sysselsättning för man/kvinna/totalt i antal och procentuell fördelning 
(%) 
Sysselsättning Man 

Antal         (%) 
Kvinna 
Antal           (%) 

Totalt 
Antal         (%)  

Förvärvsarbetande 
På heltid (minst 
35tim/vecka) 
 
På deltid (mindre än 
35tim/vecka) 
 
Ej förvärvsarbetande 
Hemmafru/Hemmaman 
 
Studerande 
 
Arbetslös 
 
Långvarigt sjukskriven 
(mer än 6 månader) 
 
Ålderspensionär 
 
Förtidspensionär 
 
Ej förvärvsarbetande 
av andra skäl 

 
15              48 
 
 
2                 7 
 
 
 
-                 - 
 
1                 3 
 
5               16 
 
-                 - 
 
 
5               16 
 
-                 - 
 
3               10        

 
6                  35 
 
 
0,5*               3 
 
 
 
-                    - 
 
4                  23  
 
2                  12 
 
2,5*             15 
 
 
1                   6 
 
1                   6 
 
-                    - 

 
21              44 
 
 
2.5              5 
 
 
 
-                 - 
 
5               10 
 
7               15 
 
2.5             5 
 
 
6              13 
 
1                2 
 
3                6 

*Sjukskriven 50% Deltid 50% 

 

5. Förslagsställarens årsinkomst före skatt (Fråga 5) 

Tabell 2.9 visar att den största gruppen hos männen har en årsinkomst mellan 200.001-

300.000 kr, 44 procent av gruppen män. Även hos kvinnorna är gruppen som har en 

årsinkomst mellan 200.001-300.000 kr störst, 67 procent av gruppen kvinnor. I gruppen 

som har en årsinkomst på 300.001 kr och mer är det bara männen som figurerar. 26 

procent av männen har en årsinkomst på 300.001 kr och mer, medan ingen i gruppen 

kvinnor har en sådan årsinkomst. 
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Tabell 2.9  Årsinkomst före skatt man/kvinna/totalt i antal och procentuell 
fördelning(%) 
Årsinkomst före skatt Man* 

Antal      (%) 
Kvinna** 
Antal          (%) 

Totalt 
Antal           (%)  

Upp till 200.000 kr 
 
200.001-300.000 kr 
 
300.001-400.000 kr 
 
400.001 kr och mer 

10            33 
 
13            44 
 
3              10 
 
4              13 

5                 33 
 
10               67  
 
-                    - 
 
-                    - 

15                33 
 
23                51 
 
3                   7 
 
4                   9 

* Ett bortfall / ålderspensionär  
** Två bortfall / studerande under arton år 
 

6. Förslagsställarens första kontakt med medborgarförslag (Fråga 6) 

Tabell 2.10 visar att störst antal förslagställare fick information om möjligheten att lämna 

medborgarförslag på kommunens hemsida. För männen utgör de 35 procent av gruppen 

män och för kvinnor utgör de 41 procent av gruppen kvinnor. Även lokala tidningar utgör 

en stor del hos både män och kvinnor, men även personliga kontakter stod för en stor del 

av informationen, främst då hos kvinnorna. 

 
Tabell 2.10 Information om medborgarförslag för man/kvinna/totalt i antal och 
procentuell fördelning(%) 
Information om mf Man 

Antal              (%) 
Kvinna  
Antal                 (%) 

Totalt 
Antal              (%)  

Lokala tidningar 
Lokal radio/tv 
Kommunens hemsida 
Kommunaltjänsteman 
Personliga kontakter 
Via en organisation 
som jag är medlem i 
Via de lokala politiska 
partierna 
Övrigt 
Kommer ej ihåg 

6                     19 
3                     10 
11                   35  
 
5                     16 
 
2                       7 
 
1                       3 
                     
3                     10 

4                         24 
2                         11 
7                         41 
 
4                        24 
 
-                          - 
 
-                          - 
 
-                          - 

10                    21 
5                      10 
17                    35 
 
9                      19 
 
2                       4 
 
1                       2 
1                       2 
3                       6 
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7. Förslagsställarens huvudsakliga skäl till att lämna medborgarförslag (Fråga 7) 

Tabell 2.11 visar att den största delen av förslagsställarna såg medborgarförslag som ett 

enkelt sätt att få sin fråga behandlad och att lämna medborgarförslag är ett sätt att upplysa 

kommunen om en fråga som de annars inte tror skulle behandlas. Av männen utgör den 

gruppen 58 procent och hos kvinnorna utgör den gruppen 80 procent i respektive grupp. 

Bland männen utgör även gruppen som ser medborgarförslag som en sista utväg att få sin 

fråga behandlad en stor grupp. Den gruppen utgör 23 procent av gruppen män. 

 
Tabell 2.11 Huvudsakliga skäl för man/kvinna/totalt i antal och procentuell 
fördelning (%) 
Huvudsakliga skäl Man          (%) Kvinna          (%) Totalt            (%) 
Enkelt sätt att få sin 
fråga behandlad 
 
Upplysa kommunen 
om en fråga som jag 
tror inte kommer att 
behandlas i annat fall 
 
Jag ville yttra mig 
partipolitiskt neutralt 
 
Jag hade på andra sätt 
försökt få gehör i en 
viss fråga men såg det 
här som en sista utväg 
att få min fråga 
behandlad 
 
Andra skäl 

11              29 
 
 
11              29 
 
 
 
 
1                  3 
 
 
9                23 
 
 
 
 
 
 
6*                16 

8                    40 
 
 
8                    40 
 
 
 
 
-                      - 
 
 
3                    15 
 
 
 
 
 
 
1**                    5 

19                  33 
 
 
19                  33 
 
 
 
 
1                     2 
 
 
12                  20 
 
 
 
 
 
 
7                    12 

* Som andra skäl har angivits få gehör för en ide, synliggöra och markera en angelägen fråga, hade en idé 
som kunde vara bra för oss medborgare, istället för att ta kontakt direkt med berörd förvaltning 
** Såg ett problem som jag ville åtgärda 
 

8. Förslagsställarenas nivå av nöjdhet av behandlingen av sina medborgarförslag(Fråga8) 

Tabell 2.12 visar nivå av nöjdhet som förslagsställarna upplever vid behandlingen av 

deras medborgarförslag. Hos männen är de som är nöjda och de som inte är nöjda en 

jämnstark grupp, medan gruppen kvinnor upplever sig i hög grad nöjda med 

behandlingen av deras ärende. 
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Tabell 2.12 Nivå av nöjdhet för man/kvinna/totalt i antal och procentuell fördelning 
(%) 
Nivå av nöjdhet Man 

Antal            (%) 
Kvinna 
Antal             (%) 

Totalt 
Antal             (%)  

Mycket nöjd 
Nöjd 
Mindre nöjd 
Inte alls nöjd 
Vet ej/Ingen åsikt 

4                   13 
9*                 29 
7**               23 
6                   19 
5                   16 

6                    35 
6                    35 
2***              12 
1****              6 
2                    12 

10                  20 
15                  31 
9                    19 
7                    15 
7                    15 

* Handläggningstiden var lång. Lång handläggningstid. Ingen upplysning om ärendet från kommunen. 
Byråkratiskt språk. Tog förslaget på allvar även om det inte bifölls. 
** Det tar för lång tid. Känsla att det avslås utan eftertanke och lärdom inför framtiden. 
*** Har inte kommit upp så många behållare som skulle behövas och de fylls sällan på. Lång tid mellan 
beslut och handling 
**** Inte lyssnar på de som har kunskap 
 

9. Resultatet av förslagsställarens medborgarförslag (Fråga 9)

Tabell 2.13 visar resultatet av förslagsställarens medborgarförslag. Skillnaden mellan de 

som fick bifall och ej bifall/avslag är knapp. Dock går det att se att de som fick ej 

bifall/avslag är lite större än den grupp som fick bifall. En stor del av medborgarförslagen 

är under handläggning och något resultat av dem går inte att fastslå i denna 

enkätundersökning. 

 
Tabell 2.13 Resultat för man/kvinna/totalt i antal och procentuell fördelning (%) 
Resultat Man               (%) Kvinna         (%) Totalt          (%)  
Bifall 
Ej bifall/Avslag 
Medborgarförslaget 
har inte handlagts 
ännu 
Övrigt 

8                     26 
12                   39 
 
9                     29 
 
2*                    6 

7                   41 
5                   29 
 
2                   12 
 
3**               18 

15                31 
17                36 
 
11                23 
 
5                  10 

*Delvis bifall. Ärendet föll utanför kommunens befogenhet, borde ha räknats som ogiltigt förslag(egen not) 
** Enligt senare upplysning skulle inte mitt förslag vara giltigt att ta upp 
 

10. Är förslagsställaren som har fått bifall som resultat nöjd med kommunens hantering 

av medborgarförslaget nöjd med hur bifallet har hanterats efter bifallet (Fråga 10) 

Tabell 2.14 visar att majoriteten av dem som har resultatet bifall på sitt medborgarförslag 

i gruppen män inte är nöjda med den vidare hanteringen av ärendet. I gruppen kvinnor 

går det att se en tendens att de är mer nöjda än missnöjda. I den totala gruppen är de som 

inte är nöjda i majoritet. 
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Tabell 2.14 Nivå av nöjdhet för man/kvinna/totalt i antal och procentuell fördelning 
(%) 
Nivå av nöjdhet Man               (%) Kvinna           (%) Totalt            (%)  
Mycket nöjd 
Nöjd 
Mindre nöjd 
Inte alls nöjd 
Vet ej 

1*                   13 
- 
2**                 25 
2***               25 
3****             37 

2                     29         
1                     14 
2*****           29 
 
2******         29 

3                    20 
1                      7 
4                    27 
2                    13 
5                    33 

*Spegeln sattes upp veckan efter att jag fått kännedom om beslutet 
**Oklart om beslutet genomförts/trätt i kraft. Svårt att få info om vem man ska vända sig till. Verkar inte 
som att något har hänt sen bifallet. Skulle gärna sett en mer seriös satsning på idéns genomförande. Typ en 
projektledare/projektgrupp 
***Inga synliga åtgärder har tagits. Bifall ja! Dock utan konkret innebörd och agerande 
****Ärendet nyligen avgjort, kommer att visa sig kommande år. Har ej sett något konkret resultat av 
beslutet, ej verkställt. 
*****Tog lång tid mellan beslut och handling. Har ej kommit så många behållare som skulle behövas och 
de fylls sällan. Tar för lång tid innan det händer något med förslaget. 
******Det aktuella förslaget har ännu inte genomförts 
 

11. Har förslagsställaren som fått ej bifall/avslag på sitt medborgarförslag gått vidare med 

ärendet på något annat sätt? (Fråga 11) 

Tabell 2.15 visar att de som tänker gå vidare med ärendet efter att de fått avslag, lite 

mindre än hälften, är benägna att gå vidare med ärendet via exempelvis politiker för att 

på så sätt kunna få igenom sitt medborgarförslag. 

 

Tabell 2.15 Vidaregång av ärendet för man/kvinna/totalt i antal och procentuell 
fördelning (%) 
Gå vidare med 
ärendet 

Man 
Antal             (%) 

Kvinna 
Antal               (%)  

Totalt 
Antal              (%) 

Nej 
Ja 

7*                  54 
6**                46 

4                      67 
2***                33 

11                   58 
8                     42 

* Beslutet går inte att häva såvida det inte gjorts ett ”olagligt” beslut 
** Via sitt parti. Nytt förslag då det bytts majoritet i kommunen. Förmodligen ta kontakt med nämnden 
som förslaget gäller. Påtala för omgivningen och statliga förvaltningar om inkompetensen hos berörda 
parter. Via lokala organisationer. 
*** Via politiker. Prata med folk jag känner så att fler försöker 
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12. Kommer förslagsställaren som ej har fått sitt ärende handlagt gå vidare med sitt 

ärende om utfallet blir ej bifall/avslag? (Fråga 12) 

Tabell 2.16 visar att de som är benägna att gå vidare med ärendet om resultatet på deras 

ärende skulle bli ej bifall/avslag till största delen är män, procentuellt räknat i deras 

grupp. 

 

Tabell 2.16 Vidaregång av ärendet för man/kvinna/totalt i antal och procentuell 
fördelning (%) 
Gå vidare med 
ärendet 

Man 
Antal              (%) 

Kvinna 
Antal              (%) 

Totalt 
Antal              (%)  

Nej 
Ja 

2                     22 
7*                   78 

2                     50 
2**                 50 

4                     31 
9                     69 

* Försöka starta upp en förening. Skrivelse någonstans. Genom att överklaga. 
** Genom en namninsamling bland människor som har intresse i frågan. Försöka ge ett liknande och bättre 
förslag. 
 

13. Har förslagsställaren försökt att uppnå sitt medborgarförslag på något annat sätt än att 

lämna in medborgarförslag? (Fråga 13) 

Tabell 2.17 visar om förslagsställaren tidigare har försökt att uppnå syftet med sitt 

medborgarförslag genom någon annan åtgärd. Hälften av gruppen män har tidigare 

försökt uppnå syftet med sitt medborgarförslag genom att exempelvis tagit kontakt direkt 

med berörd nämnd. Av kvinnorna är det en låg procentandel som har försökt att få 

igenom sitt medborgarförslag på annat sätt. 
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Tabell 2.17 Tidigare försök för man/kvinna/totalt i antal och procentuell fördelning 
(%) 
Har försökt att 
uppnå sitt 
medborgarförslag 
på annat sätt 

 
 
Man* 
Antal            (%) 

 
 
Kvinna** 
Antal             (%) 

 
 
Totalt 
Antal            (%)  

Nej 
 
Ja 

15                 50           
 
15***           50 

13                  81 
 
3****            19 

28                 61 
 
18                 39 

* Ett bortfall 
** Ett bortfall 
*** Skrivelse till fullmäktige, genom olika skrivelser, direkt förslag till berörda nämnder, kontakt med 
kommunens jurist, genom kontakt med ansvarig – kontakt av mindre formell natur, försökt starta en 
förening – pratat med brå, kontakt med kommunens tjänsteman, skrivelse till berörda myndigheter, 
brevväxling som ofta blir liggande och telefon, genom att informera kommunstyrelsen-
socialdepartemenetet-arbetsdepartementet om det hela utan framgång, kontakt med länsstyrelsen med en 
skriftlig ansökan, via brev, rättsväsendet 
****Via kommunens handläggare, en tjänsteman alltså. Genom telefon 
 

14. Är förslagsställaren medlem i ett politiskt parti? (Fråga 14) 

Tabell 2.18 Visar att majoriteten, 87 procent, av medborgarförslagsställarna inte är 

medlemmar i ett politiskt parti. Endast 13 procent av undersökningsgruppen är 

medlemmar i ett politiskt parti. 

Tabell 2.18 Medlemskap politiskt parti för man/kvinna/totalt i antal och procentuell 
fördelning (%) 
Medlem i politiska 
partier 

Man 
Antal               (%) 

Kvinna 
Antal                (%) 

Totalt 
Antal               (%)  

Ja 
 
Nej 

4                      13 
 
27                    87 

2                       12 
 
15                     88 

6                      13 
 
42                    87 

 

15. Röstar förslagsställaren i kommunvalet? (Fråga 15) 

Tabell 2.19 Visar att majoriteten av medborgarförslagsställarna röstade i kommunvalet 

85 procent av dem som svarade på enkäten röstar i kommunvalet. 
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Tabell 2.19 Röstdeltagande i kommunvalet för man/kvinna/totalt i antal och 
procentuell fördelning (%) 
Röstar i 
kommunalvalet 

Man* 
Antal              (%) 

Kvinna 
Antal                (%) 

Totalt 
Antal                (%) 

Ja 
 
 
Nej 

27                   90 
 
 
3**                 10         

13                     76 
 
 
4***                 24 

40                     85 
 
 
7****              15 

* Ett bortfall (Kanske/kanske inte rösta) 
** En under arton år och får ej rösta i allmänna val 
*** Två under arton år och får ej rösta i allmänna val 
**** Tre under arton år och får ej rösta i allmänna val 
 

16. Är det något speciellt positivt som förslagsställaren vill lyfta fram med 

medborgarförslag? (Fråga 16) 

För att se de specifika svaren hänvisas till bilaga 3. Det som förslagsställarna har lyft 

fram som speciellt positivt med medborgarförslag kan sammanfattas i nedanstående 

grupperingar: 

 

- Möjligheten att påverka dagordningen i kommunens arbete på ett enkelt sätt  

- Offentligheten  

- Delaktig utan att behöva gå via politiska partier 

 

17. Är det något speciellt negativt som förslagsställaren vill lyfta fram med 

medborgarförslag? (Fråga 17)

För att se de specifika svaren hänvisas till bilaga 3. Det som förslagsställarna har lyft 

fram som speciellt negativt med medborgarförslag kan sammanfattas i nedanstående 

grupperingar: 

 

– Lång handläggningstid 

– Risk för att småsaker, ytliga och enkla 

– Oseriösa förslag och egenintressen  
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18. Övriga synpunkter hos förslagsställaren (Fråga 18)

För att se de specifika svaren hänvisas till bilaga 3. Övriga synpunkter sammanfattas 

nedan i följande grupperingar: 

 

– Bättre uppföljning av ärendenas fortsatta öden på hemsidan 

– Ökad information om att möjligheten att nyttja medborgarförslag 

– Många är positiva till möjligheten att lämna medborgarförslag 
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3. Analys 

Svaret på forskningsfrågan: Hur handläggs medborgarförslag? besvaras på följande sätt. 

Kommunen har en formell ärendegång för medborgarförslag som beskrivs i Figur 3.1. 

Det man kan se i enkätundersökningen är att många av medborgarna upplever 

ärendegången som lång och att informationen om att möjligheten finns att nyttja 

medborgarförslag upplevs som dålig, Se Fråga 17-18. De flesta i undersökningsgruppen 

har själva aktivt fått söka informationen på kommunens hemsida. 

 

Figur 3.1 Handläggningsgång för medborgarförslag i Karlstads kommun 

1.Medborgaren får  
information om  
möjligheten att lämna 
medborgarförslag 

2.Medborgarförslaget  
lämnas in till 
kommunen 

3. Kommunfullmäktige tar 
upp ärendet och remitterar 
det till berörd 
nämn/nämnder 
6. Kommunfullmäktige tar 
det slutgiltiga beslutet vad 
gäller medborgarförslaget 

4.Nämnden/nämnderna 
utreder ärendet och ger 
förslag på svar. Ärendet 
skickas sen vidare till 
kommunstyrelsen 

5.Kommunstyrelsen 
sammanställer 
nämndens/nämndernas 
svar och skickar de 
sammanställda svaren till 
kommunfullmäktige 
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I kapitel 1 har det tidigare redogjorts för vilka variabler som påverkar det politiska 

deltagandet. Det som går att utläsa är att variablerna kön, ålder, utbildning, inkomst och 

arbete är de som har störst påverkan på det politiska deltagandet. Män tenderar att i viss 

utsträckning vara mera aktiva än kvinnor, högutbildade tenderar att vara mer aktiva än 

lågutbildade, höginkomsttagare tenderar att vara mera aktiva än låginkomsttagare, 

medelålders och äldre tenderar att vara mera aktiva än yngre och de förvärvsarbetande 

tenderar att vara mera aktiva än de ej är förvärvsarbetande. Hur ser det då ut i gruppen 

medborgare som har lämnat medborgarförslag i Karlstads kommun? Är det exempelvis 

främst högutbildade som tenderar att vara mera aktiva än de lågutbildade? 

 

Då det gäller variabeln kön går det att se att de som har lämnat medborgarförslag i 

Karlstads kommun är till största delen män. Nästan dubbelt så många män (41stycken) 

mot kvinnor (21stycken) har lämnat in medborgarförslag under undersökningsperioden, 

vilket betyder att här går det att se att män är mer aktiva då det gäller att lämna 

medborgarförslag. Av dessa besvarade 31 män och 17 kvinnor enkäten, vilket utgör 

ungefär samma fördelning i undersökningsgruppen. Det här bekräftar teorin, Petersson 

(1998) Nielsen (1998), att män är mer troliga att vara politiskt aktiva. Analysen grundar 

sig fortsättningsvis på enkätundersökningens resultat. 

 

Vilka som är mest aktiva då det gäller variabeln ålder gäller att det är de förslagsställare 

som är i gruppen (25-44 år) och äldre (45 år-), tabell 2.6, som är mest aktiva då det gäller 

att lämna medborgarförslag. Att de här grupperna blir störst är inte så konstigt eftersom 

de täcker in nästan hela åldersintervallen. Det krävs en analys av den detaljerade tabellen, 

detaljerad tabell 2.6 bilaga 2, för att se tydligare skillnader. Det som går att se är att den 

största gruppen bland männen då är de i åldern mellan 40-44 år vilket får tolkas som 

medelålders. Den största gruppen bland kvinnorna är gruppen 30-34 år. Bland kvinnorna 

tenderar de yngre (15-24 år), att vara mer aktiva än männen. Det här tolkas som att 

kvinnorna till viss del tenderar att vara yngre än de män som lämnar medborgarförslag. 

 

Variabeln utbildningsnivå, tabell 2.7, visar att den absolut största delen förslagsställare 

har eftergymnasial utbildning, vilket utgör 66 procent av undersökningsgruppen. I kapitel 
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1,Brady m.fl. Petersson (1998) Petersson (1989), har det visat sig att de högutbildade 

oftare tenderar att deltaga politiskt vilket styrks av den här undersökningen. De som 

lämnar medborgarförslag är högutbildade i större utsträckning än de medel- och 

lågutbildade. Är de högutbildade förslagsställarna representativa för medborgarna i 

Karlstads kommun? Vid en granskning av tabell 2.2 visar det sig att gruppen 

högutbildade i Karlstads kommun utgör 41 procent av medborgarna. Det här betyder att 

förslagsställarna inte kan räknas som representativa för medborgarna i kommunen då de 

högutbildade förslagsställarna utgör en mycket högre del högutbildade än genomsnittet i 

Karlstads kommun. Detta styrker också teorin om att det är högutbildade som är mer 

benägna att vara politiskt aktiva.  

 

Då det gäller variabeln arbete, tabell 2.8, så utgör den förvärvsarbetande delen män 55 

procent av gruppen män och de förvärvsarbetande kvinnorna utgör 38 procent av gruppen 

kvinnor. Den enskilt största gruppen hos män och kvinnor utgörs i båda fallen av 

heltidsarbetande, 48 procent respektive 36 procent.  Enligt kapitel 1, Brady m.fl. 

Petersson (1998), är de som tenderar att vara mest politiskt aktiva de som har arbete. 

Undersökningen bekräftar inte här denna tendens så klart, dock till viss del då det gäller 

männen. Vid en jämförelse med Karlstads kommuns procentuella förvärvsarbetande, 75 

procent för männen och 72 procent för kvinnorna, går det att se att de har en högre 

procentuell fördelning än undersökningsgrupperna. Det som då måste tas med i 

sammanställningen är att Karlstads kommuns förvärvsarbetande avser åldern 20 – 64 år. I 

uppsatsens undersökning ingår även de som är yngre, än 20 år, och äldre, än 65 år, om de 

skulle uteslutas i uppsatsens undersökningsgrupp skulle den förvärvsarbetande gruppen 

vara högre både för män och kvinnor. 

 

Den sammanräknade förvärvsinkomsten uttryckt som medelinkomst i Karlstads kommun, 

tabell 2.3, är för män 246.000 kr och för kvinnor 188.000 kr. Hur ser då 

undersökningsgruppens inkomst ut? Tabell 2.9 visar att den största gruppen för män har 

en inkomst som ligger mellan 200.001-300.000 kr, samma grupp är även störst för 

kvinnorna. Anmärkningsvärt är att det inte är någon av de förslagsställande kvinnorna 

som har en årsinkomst före skatt på 300.001 kr eller mer medan det bland gruppen män 
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utgör 23 procent i gruppen män. Den större gruppen kvinnor tenderar dock att ha en 

inkomst som ligger över den genomsnittliga inkomsten, för kvinnor, i Karlstads kommun. 

Medan den största delen av männen ligger i intervallet för den genomsnittliga inkomsten, 

för män, i Karlstads kommun.  

 

Eftersom utbildning och inkomst ofta relaterar till varandra, Brady m.fl., går det då att se 

hur det sambandet ser ut bland förslagsställarna?  

 

Tabell 3.1 visar att det inte är något starkt samband mellan utbildning och inkomst hos 

männen. Skulle det vara ett starkt samband så skulle inkomsten stiga i takt med att 

utbildningsnivån höjs. Hög utbildning i det här fallet betyder inte att inkomsten är hög. 

Däremot krävs det hög utbildning för att ha den högsta inkomsten. En förklaring till att 

sambandet är lågt är att det i gruppen män förekommer arbetslösa akademiker. Hur ser 

det då ut hos kvinnorna, tabell 3.2? Även hos kvinnorna går det inte att se något starkt 

samband mellan utbildning och inkomst, även om sambandet är starkare än hos männen. 

Gruppen som undersöks är för liten för att kunna dra några tydliga slutsatser. Det går att 

se att de som är högutbildade i större utsträckning ligger på nivån med högre lön. 

 

I undersökningen går det inte att se något starkt samband mellan hög utbildning och hög 

inkomst som kapitel 1, Brady m.fl. tenderade att visa på. 
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Tabell 3.1 Utbildning och årsinkomst före skatt för män* i antal 
 
 
 
Utbildning 

Årsinkomst 
före skatt 
Upp till  
200.00 kr 

 
 
200.001- 
300.000 kr 

 
 
300.001- 
400.000 kr 

 
 
400.001 
och mer 

Folkskola/grundskola/Enhetsskola
 
Folkhögskola 
 
Tvåårigt gymnasium/fackskola 
 
Realskola/Flickskola 
 
Minst 3-årigt gymnasium 
 
Studerat vid universitet eller 
högskola 
 
Examen från universitet eller 
högskola 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
3 
 
3 
 
 
3 

- 
 
- 
 
2 
 
- 
 
3 
 
1 
 
 
6 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
4 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
1 
 
 
3 

* Ett bortfall / ålderspensionär 
 
Tabell 3.2 Utbildning och årsinkomst före skatt för kvinnor* i antal 
 
 
 
Utbildning 

Årsinkomst 
före skatt 
Upp till  
200.00 kr 

 
 
200.001- 
300.000 kr 

 
 
300.001- 
400.000 kr 

 
 
400.001 
och mer 

Folkskola/grundskola/Enhetsskola
 
Folkhögskola 
 
Tvåårigt gymnasium/fackskola 
 
Realskola/Flickskola 
 
Minst 3-årigt gymnasium 
 
Studerat vid universitet eller 
högskola 
 
Examen från universitet eller 
högskola 

1 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
2 
 
 
2 

- 
 
- 
 
1 
 
- 
 
2 
 
1 
 
 
6 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

* Två bortfall / studerande under arton år 
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Var fick då medborgarförslagsställaren information om möjligheten att utnyttja 

medborgarförslag? Den största delen av förslagsställarna sökte upp informationen på 

Karlstads kommuns hemsida, tabell 2.10, men en stor del fick också information om 

möjligheten att lämna medborgarförslag i lokala tidningar. Det här innebär att 

förslagsställarna till störst del aktivt själva fann informationen. Går det då att se några 

mönster då det gäller utbildningsnivå och på vilket sätt förslagsställaren fick information 

om möjligheten att lämna medborgarförslag? 

  

Gruppen män, tabell 3.3, visar att den största gruppen av de högutbildade fann 

informationen på kommunens hemsida. Det här visar emellertid inte att högutbildade är 

mer aktiva då det gäller att söka information då även de med låg- och medelutbildning 

fick informationen på kommunens hemsida. Om det säger något så är det snarare att de 

högutbildade procentuellt sett inte är så stor del av de totala högutbildade som har sökt 

informationen på kommunens hemsida. 

 

Tabell 3.3 Information om medborgarförslag och utbildning för män i antal 
Information om mf Förgymnasial utb. Gymnasial utb. Eftergymnasial utb. 
Lokala tidningar 
Lokal radio/tv 
Kommunens hemsida 
Kommunaltjänsteman 
Personliga kontakter 
Via en organisation 
som jag är medlem i 
Via de lokala 
politiska partierna 
Övrigt 
Kommer ej ihåg 

1 
 
1 
 
1 
 
- 
 
- 
- 
- 

1 
 
3 
 
3 
 
- 
 
- 
- 
- 

4 
3 
6 
 
1 
 
2 
 
1 
1 
3 

 

Hos gruppen kvinnor, tabell 3.3, är det lättare att se att de högutbildade har varit mer 

aktiva än de låg- och medelutbildade och sökt informationen på kommunens hemsida.  
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Tabell 3.4 Information om medborgarförslag och utbildning för kvinnor i antal 
Information om mf Förgymnasial utb. Gymnasial utb. Eftergymnasial utb. 
Lokala tidningar 
Lokal radio/tv 
Kommunens hemsida 
Kommunaltjänsteman 
Personliga kontakter 
Via en organisation 
som jag är medlem i 
Via de lokala 
politiska partierna 
Övrigt 
Kommer ej ihåg 

2 
- 
- 
- 
1 
 
- 
 
- 
- 
- 

1 
1 
1 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 

1 
1 
6 
- 
3 
 
- 
 
- 
- 
- 

 

Vad ansåg sig då förslagsställaren ha för skäl till att utnyttja rätten till medborgarförslag? 

Förslagsställaren ansåg, tabell 2.11, att de ville upplysa kommunen om en fråga som de 

inte trodde skulle bli behandlad i annat fall, 33 procent av den totala 

undersökningsgruppen, och en lika stor del såg det som ett enkelt sätt att få sin fråga 

behandlad, 33 procent av den totala undersökningsgruppen. Det som undersökningen 

visar är att medborgarna tycker att medborgarförslag är ett enkelt sätt att få en fråga 

behandlad, vilket till viss del även kommer till uttryck i fråga 16. Det verkar som att 

enkelheten är det som tilltalar de flesta av förslagsställarna. 

 

Vad tycker då förslagsställaren om behandlingen av dess medborgarförslag? Av den 

totala gruppen, tabell 2.12, anser sig den största delen nöjda med behandlingen av 

medborgarförslaget. En skillnad mellan man och kvinna är att av gruppen kvinnor är de 

mer nöjda jämfört med gruppen män där gruppen män som är nöjd är lika stor som den 

grupp män som inte är nöjd.  

 

Resultatet, tabell 2.13, för förslagsställarnas medborgarförslag visar att det är 

förhållandevis jämn fördelning mellan bifall och ej bifall/avslag på de inlämnade 

medborgarförslagen, 15 stycken bifall och 17 stycken ej bifall/avslag. Vad går då att säga 

om det? Det visar att det finns goda möjligheter till bifall på sitt medborgarförslag. I 

diskussionen inför den tredje forskningsfrågan ställdes frågan om medborgarförslagen 

kategoriskt avslogs utan närmare eftertanke. Det går nu att säga att så inte är fallet.  
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Hur upplever då de som har fått bifall på sina medborgarförslag att deras ärende har 

behandlats efter bifallet?  Tabell 2.14 visar att endast en av männen är nöjd med hur 

ärendet har hanterats efter bifallet medan motsvarande hos kvinnorna är fyra stycken. Av 

dem som är missnöjda visar det sig att merparten är missnöjda på grund av att det inte har 

blivit några konkreta åtgärder av deras medborgarförslag efter bifallet och i de fall där 

medborgarförslaget har utförts så har inte medborgaren fått det önskade resultatet av sitt 

medborgarförslag. Att medborgarna inte är nöjda beror således främst på att de inte har 

sett några konkreta åtgärder av det bifallna beslutet. Frågan är då hur snabbt efter att ett 

beslut har fått bifall det kan krävas att ett genomförande ska äga kraft och vad ska det 

relateras till? Att det tar lång tid mellan beslut och handling behöver inte det betyda att 

det är specifikt för medborgarförslag. Det kan vara så att det tar lika lång tid för 

kommunen att genomföra beslut som har tagits i andra ärenden som inte är 

medborgarförslag. Undersökningen sträcker sig inom ca ett och ett halvt år vilket betyder 

att det inte är så lång tid som kommunen har haft på sig att genomföra ett bifall. 

Genomförandet av ett bifallet medborgarförslag beror givetvis också på vad förslaget 

handlar om och vilka åtgärder som behövs tas för att genomföra det. Det kanske är 

omöjligt att genomföra det en vecka efter bifall?  

 

I gruppen de som har fått ej bifall/avslag, tabell 2.15, eller kan tänkas få ej bifall/avslag 

då deras ärende har blivit handlagt, tabell 2.16, så är det till största delen män som tänker 

gå vidare med ärendet på något annat sätt, även om det i gruppen kvinnor finns de som 

tänker gå vidare med sitt ärende. Det som är intressant att se är att de som har försökt att 

uppnå sitt medborgarförslag på något annat sätt, tabell 2.17 än genom att lämna ett 

medborgarförslag till kommunen är att där är männen i klar majoritet. Det här skulle 

alltså styrka att män är mer aktiva då det gäller att ta kontakt med exempelvis tjänstemän 

för att få en ändring som uttrycktes i kapitel 1, Petersson (1998) Nielsen (1998). Det är 

den manliga gruppen i större utsträckning, än den kvinnliga gruppen, som har försökt att 

få igenom sin fråga vid tidigare tillfällen genom att exempelvis kontakta fullmäktige, 

kommunens tjänstemän eller skrivelser till olika nämnder. Ovanstående visar att en stor 

del av förslagsställarna är aktiva i samhället och är benägna att ta egna initiativ för att 

påverka brister, i deras tycke i samhället.   
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Medlemskapet i politiska partier, tabell 2.18, bland förslagsställarna är inte högt. Endast 

13 procent uppger sig var medlem i ett politiskt parti och det är en procentuell jämn 

fördelning mellan män och kvinnor. Det här skulle tyda på att de som lämnar 

medborgarförslag inte ser partipolitik som ett bra sätt att kunna påverka. Man kan också 

vända på det och se att de som är aktiva inom partipolitiken inte anser att de kan påverka 

nog därigenom utan känner sig benägna att utnyttja medborgarförslag för att få sin idé 

behandlad. 13 procent medlemskap i ett parti utav en grupp får dessutom ses som en hög 

siffra då det procentuella medlemskapet i partier för befolkningen i övrigt motsvarar fem 

procent67. I kapitel 1, Petersson (1998) uttrycktes det att män är mer benägna att vara 

aktiva inom partiaktiviteter än kvinnorna. I uppsatsens undersökning finns det inte något 

som tyder på det. 

 

Valdeltagandet, tabell 2.19, bland förslagsställarna är mycket högt. 85 procent av dem 

som har besvarat enkäten röstar i kommunvalet, en siffra som ligger på 91 procent om de 

som inte får rösta på grund av för låg ålder utesluts ur undersökningen. Det här kan 

jämföras med valdeltagandet i Karlstads kommun vid kommunvalet 2006 som visar att 

valdeltagandet var drygt 81 procent. Det här innebär att de som lämnar medborgarförslag 

i Karlstads kommun är mer benägna att rösta i kommunvalet än den genomsnittlige 

kommunmedborgaren. Här styrks det faktum som redovisades i kapitel 1, Brady mfl, att 

de som tenderar att deltaga i kommunala val också är de som är mest politiskt aktiva. 

 

Svaret på den andra forskningsfrågan: Vem är det som utnyttjar rätten till att lämna 

medborgarförslag? kan nu fastslås. Den som är mest trolig att lämna ett 

medborgarförslag är en högutbildad man i medelåldern (40-46 år) med en medelinkomst 

som förvärvsarbetar, inte är medlem i ett politiskt parti men som brukar rösta i 

kommunvalet. Observera dock att det finns en stor variation i undersökningsgruppen.  

 

 

                                                 
67 Petersson, Olof m.fl. Demokratirådets rapport 2000 - Demokrati utan partier? SNS Förlag, Stockholm, 
sid 112 visar att cirka fem procent av de röstberättigade i Sverige är medlemmar i ett parti. 
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Svaret på den tredje forskningsfrågan: Hur effektivt är det med medborgarförslag? 

besvaras efter den uppdelning som gjordes i kapitlet forskningsfrågor.  

1. Hur många förslag får bifall? 

Av dem som besvarade enkäten har15 fått bifall på sina medborgarförslag medan 17 har 

fått ej bifall/avslag, tabell 2.13. Det visar att det är möjligt att påverka kommunens 

dagordning och få igenom en förändring genom att utnyttja medborgarförslag.   

2. Har bifallet lett till önskad förändring? 

I de flesta av de ärenden som fått bifall upplever medborgaren att deras önskade 

förändring inte har uppnåtts, dock bör tilläggas att vissa ärenden har genomförts med 

önskat resultat.  
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4. Slutsatser och nya forskningsfrågor 
Utredningen som gjordes på medborgarförslag i Norrmalms stadsdelsnämnd visade på att 

kommunikationen mellan medborgarna och de förtroendevalda ökade då 

medborgarförslag infördes i stadsdelsnämnden, vilket får ses som något positivt. Det 

skulle tyda på att den lokala demokratin gynnas av medborgarförslag. En av de farhågor 

som finns med medborgarförslag är att medborgarna i än större utsträckning skulle svika 

partipolitiken då medborgaren ser möjligheten att kunna påverka det lokala närområdet 

utan att gå via politiker. Det här argumentet får till viss del stöd av de medborgare som 

har lämnat medborgarförslag i Karlstads kommun då vissa av dem anser 

medborgarförslag som ett bra sätt att föra upp sitt ärende på dagordningen utan att behöva 

gå via de lokala partierna. Dock så visar det sig att i undersökningsgruppen deltar nästan 

alla i kommunvalet vilket tyder på att de inte sviker det traditionella politiska deltagandet.  

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka ”Vilken betydelse medborgarförslag har för den 

lokala demokratin”. Det är dock svårt att veta om de som lämnat medborgarförslag har 

blivit mer aktiva i t.ex. partipolitiken, och på så sätt främja den lokala demokratin, eller 

det kanske har blivit så att de som är med i politiska partier och har lämnat 

medborgarförslag lämnar partiet efter de har fått bifall på sina förslag, för att de märker 

att det är ett enklare sätt att påverka än det är för dom i sitt parti. Då motverkas den lokala 

demokratin.  

 

Eftersom medborgarförslag är en relativt ny företeelse i Karlstads kommun är det svårt 

att veta vilken exakt betydelse det kommer att få för demokratin i Karlstads kommun. Det 

är någonting som framtiden får utvisa!  

 

Vilka slutsatser går då att se av undersökningen? 

Det som går att se är att det är en bred variation på dem som lämnar medborgarförslag i 

Karlstads kommun. De flesta åldrar är representerade även om de i medelåldern är de 
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som är mest representerade. Det finns förvärvsarbetande och ej förvärvsarbetande och 

låginkomsttagare och höginkomsttagare i den totala undersökningsgruppen. Den variabel 

som tenderar att påverka mest för dem som lämnar medborgarförslag eller ej är variabeln 

utbildning. Där visar undersökningen att det är de medborgare som är högutbildade som 

är i stor majoritet.   

 

Medborgarförslag är demokratiskt i den andan att alla grupper finns representerade i 

undersökningen, om dock i olika hög utsträckning, och alla grupperna har visat sig ha 

möjlighet att föra upp sina ärenden på dagordningen. Det har dock visat sig att de flesta 

av medborgarna har fått informationen om rätten att utnyttja medborgarförslag på 

kommunens hemsida vilket visar sig att det krävs både tillgång till dator och viss 

datorvana för att ha störst möjlighet till att nås av informationen om medborgarförslag. 

Det här skulle kunna göra att vissa grupper har mindre möjlighet att få information vilket 

leder till ett problem för demokratin då inte alla har lika möjlighet att nås av 

informationen. 

 

Framtida forskningsfrågor skulle kunna vara att undersöka om medborgarna som har 

lämnat förslag har fått upp intresset för den traditionella politiken? Hur ser de politiska 

partierna på företeelsen medborgarförslag? Upplever de det som ett hot mot dem eller 

tror de att de ska gynnas? Kan man se någon skillnad på medborgarförslag till 

fullmäktige och motioner som partimedlemmar lämnar in? En variabel som inte mäts i 

undersökningen som skulle vara intressant att mäta är det faktum att medborgarförslag 

vänder sig även till de medborgare med utländskt medborgarskap som inte besitter lokal 

rösträtt. Hur stor andel utgör de av dem som lämnar medborgarförslag? 
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5 Slutord  
Medborgarförslag infördes i Karlstads kommun som en försöksverksamhet under två år. 

Den försöksverksamheten utökades att gälla fram till 31 december, 2006. Den 1 oktober 

2005 införde även Karlstads kommun ett komplement till medborgarförslag som 

benämns som ”Förslag till Karlstads kommun”. Anledningen till att ett komplement 

infördes var för att en stor del av de medborgarförslag som inkommit inte var av sådan 

karaktär att ett beslut i kommunfullmäktige var nödvändigt. ”Förslag till Karlstads 

kommun” innebär att ärendena kan avgöras snabbare efter som besluten kan tas i 

nämnderna och förvaltningarna istället för i kommunfullmäktige. Det här skulle öka 

effektiviseringen av behandlingen av medborgarförslag då ärendegången skulle förkortas. 

Kommunledningskontoret har föreslagit att de båda förslagsformerna ska upphöra att 

vara försöksverksamhet och istället införa förslagen permanent.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Aschberg, Peter Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret 2006-10-26 
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Bilaga 1 Enkät 
 

Till Dig som har lämnat medborgarförslag i Karlstads kommun 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Tobias Gustafsson och jag är student på Karlstads universitet där jag skriver 
uppsats i statsvetenskap. Uppsatsen handlar om medborgarförslag i Karlstads kommun och 
jag skulle vilja ha Din hjälp med att svara på en enkät. Jag har fått Ditt namn från kommunen 
och enkäten skickas till samtliga som har lämnat in medborgarförslag under perioden             
1 januari 2004 till 28 april 2005 (totalt 60 stycken).  
 
Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men det är viktigt för 
undersökningens kvalitet, att alla som får frågeformuläret besvarar det. Därför är det 
angeläget att just Du försöker svara så fullständigt som möjligt på frågorna. Skicka sedan 
tillbaka formuläret i bifogat portofritt svarskuvert så snart som möjligt. För att jag ska hinna 
bli klar med uppsatsen i tid är jag mycket tacksam om Du kan svara inom en vecka. 
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! Det innebär att ingen enskild person 
kommer att kunna identifieras i uppsatsen. 
 
Om Du har frågor kring enkäten ta gärna kontakt med mig. 
 
Tack på förhand för Din medverkan! 
 
 
 
Tobias Gustafsson 
Telefon bostad: 054-213975 
Mobiltelefon: 070-5482502 
E-post: tobbe_g76@hotmail.com 
 
Min handledare är: 
 
Michele Micheletti 
Professor i statsvetenskap 
Avdelningen för statsvetenskap 
Institutionen för samhällsvetenskap 
Karlstads universitet 
651 88 Karlstad 
Tfn 054 700 22 63 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fråga 1. Ange Ditt kön 
 
 (  ) Man 
 (  ) Kvinna 
 
Fråga 2. Vilket år är Du född? ………….. 
 
Fråga 3. Vilken skolutbildning har Du? Välj det alternativ som Du tycker stämmer  
 bäst in på Dig (ange den högsta utbildningsnivån).  

Om Du ännu inte har avslutat Din utbildning, markerar Du  
 den typ av skola som Du just nu går i. 
  
 (  ) Folkskola/Grundskola/Enhetsskola 
 (  ) Folkhögskola 
 (  ) Tvåårig gymnasium/fackskola 

(  ) Realskola/flickskola 
 (  ) Minst 3-årigt gymnasium 
 (  ) Studerat vid universitet eller högskola  
 (  ) Examen från universitet eller högskola  
 
Fråga 4.  Är Du för närvarande 
 
 Förvärvsarbetande 
 (  ) På heltid (minst 35tim/vecka) 
 (  ) På deltid(mindre än 35tim/vecka) 
 
 Ej förvärvsarbetande 
 (  ) Hemmafru eller hemmaman 
 (  ) Studerande 
 (  ) Arbetslös 
 (  ) Långvarigt sjukskriven (mer än 6 månader) 
 (  ) Ålderspensionerad 
 (  ) Förtidspensionerad 
 (  ) Ej förvärvsarbetande av andra skäl, nämligen ……………………………... 
 ………………………………………………………………………………….. 
 
Fråga 5. Ange Din årsinkomst före skatt 
 
 (  ) Upp till 200.000kr 
 (  ) 200.001 – 300.000kr 
 (  ) 300.001 – 400.000kr 
 (  ) 400.001 och mer 
 
 
 
 
 
 
 



 
Fråga 6.  Hur fick Du för första gången reda på 
 möjligheten att lämna medborgarförslag? 
 
 (  ) Lokala tidningar 
 (  ) Lokal radio/tv 
 (  ) Kommunens hemsida 
 (  ) Kommunaltjänsteman 
 (  ) Personliga kontakter 
 (  ) Via en organisation som jag är medlem i 
 (  ) Via de lokala politiska partierna  
 (  ) Övrigt, nämligen……………………………………………………………… 
 (  ) Kommer ej ihåg 
 
Fråga 7.  Vilket/Vilka var Ditt/Dina huvudsakliga skäl till att Du lämnade 

medborgarförslag?  
  
 (  ) Jag såg medborgarförslag som ett enkelt sätt att få min fråga behandlad 
 (  ) Jag ville upplysa kommunen om en viss fråga som jag inte tror skulle  
 behandlas i annat fall. 
 (  ) Jag ville yttra mig på ett partipolitiskt neutralt sätt 
 (  ) Jag hade försökt på andra sätt att få gehör i en viss fråga men såg det här  
 som en sista utväg att få min fråga behandlad 

(  ) Andra skäl, nämligen 
……………………………………………………………..................................... 

 ……………………………………………………………………………………. 
 
Fråga 8.  Är Du nöjd med kommunens hantering av Ditt medborgarförslag? 
 
 (  ) Mycket nöjd 
 (  ) Nöjd 
 (  ) Mindre nöjd 
 (  ) Inte alls nöjd 
 (  ) Vet ej/Ingen åsikt 
 

Motivera gärna Ditt svar.......................................................................................... 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
 

Fråga 9. Vad blev resultatet för Ditt medborgarförslag? 
 
 (  ) Bifall 
 (  ) Ej bifall/Avslag  
 (  ) Medborgarförslaget har inte handlagts ännu 
 (  ) Övrigt, nämligen ……………………………………………………………... 

.…………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 



Fråga 10.  Om Du svarade bifall på fråga 9, är Du nöjd med hur kommunen har 
hanterat frågan vidare efter att förslaget bifallits? 

 
 (  ) Mycket nöjd 
 (  ) Nöjd 
 (  ) Mindre nöjd 
 (  ) Inte alls nöjd 
 (  ) Vet ej 
 

Motivera gärna Ditt svar.......................................................................................... 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 

 
  
Fråga 11. Om Du svarade ej bifall/avslag på fråga 9, kommer Du att gå vidare med 

ärendet på något annat sätt? 
 
 (  ) Nej 
 (  ) Ja, nämligen …………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………  
 
Fråga 12. Om Du svarade medborgarförslaget har inte handlagts ännu eller övrigt,  

kommer Du gå att vidare med Ditt medborgarförslag om Du får                 
ej bifall/avslag? 

 
 (  ) Nej 
 (  ) Ja, nämligen ………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………. 
 
Fråga 13.  Har Du tidigare försökt få igenom det Du vill uppnå med Ditt 

medborgarförslag på andra sätt än genom medborgarförslaget? 
 
 (  ) Nej 
 (  ) Ja, nämligen ………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………. 
   
Fråga 14.  Är Du medlem i ett politiskt parti? 
 
 (  ) Ja 
 (  ) Nej 
 
Fråga 15.  Brukar Du rösta i kommunalvalet? 
 
 (  ) Ja 
 (  ) Nej 
 
 
 
 
 



 
Fråga 16. Är det något speciellt positivt med medborgarförslag som Du vill lyfta 

fram? 
 
 ……………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………. 
 
Fråga 17.  Är det något speciellt negativt med medborgarförslag som Du vill lyfta 

fram? 
 
 ……………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………. 
 
Fråga 18.  Övriga synpunkter  
 
 ……………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………………………. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bilaga 2 Detaljerade tabeller 

Tabell 2.6 (alt.) Åldersfördelning för man/kvinna/totalt i antal och procentuell 
fördelning (%) 
 
Ålder 

Man* 
Antal          (%)   

Kvinna 
Antal           (%) 

Totalt** 
Antal            (%) 

0-4 
5-9 
10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-59 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-89 
90-99 

 
 
 
1                    3            
1                    3 
2                    7 
4                  13 
2                    7 
8                  26 
2                    7 
2                    7 
1                    3 
2                    7 
2                    7 
1                    3 
2                    7 

 
 
 
2                    12 
2                    12 
1                      6 
3                    17 
1                      6 
 
2                    12 
1                      6 
2                    12 
2                    12 
1                      6   

 
 
 
3                    6 
3                    6 
3                    6 
7                  15 
3                    6 
8                  17 
4                    8 
3                    6 
3                    6 
4                    8 
3                    6 
1                    2 
2                    4 

 

Tabell 2.7 (alt.) Utbildningsnivå för man/kvinna/totalt i antal och procentuell fördelning 
(%) 
 
Utbildningsnivå 

Man 
Antal     (%) 

Kvinna 
Antal    (%) 

Totalt 
Antal     (%)  

Folkskola/grundskola/Enhetsskola 
 
Folkhögskola 
 
Tvåårigt gymnasium/fackskola 
 
Realskola/Flickskola 
 
Minst 3-årigt gymnasium 
 
Studerat vid universitet eller 
högskola 
 
Examen från universitet eller 
högskola 

1              3 
 
 
 
2              7 
 
1              3 
 
6            19 
 
5            16 
 
 
16          52 

3            18 
 
 
 
1             6 
 
 
 
2            11 
 
3            18 
 
 
8            47 

4              8 
 
 
 
3              6 
 
1              2 
 
8             17 
 
8             17 
 
 
24           50 

 

 
 



Bilaga 3 Positivt/Negativt med medborgarförslag 
 
16. Vad har undersökningspersonerna lyft fram som särskilt positivt med 
medborgarförslag? 
 
- Kommuninvånarens möjlighet att ge förslag och vara med och påverka, man 
 
- Jag har en känsla att berörda parter får en något större press på sig att sätta sig in i förslaget 
då det blir mera offentligt, man 
 
- De blir mera offentligt och tror jag uppmärksammas mera i tidningar. Man känner sig mer 
delaktig. Medborgarna blir ofta överkörda av tjänstemän som nu får lite mera press, man 
 
- De anställda får något att göra, kvinna 
 
- En känsla av att man som vanlig medborgare har en chans att göra sin stämma hörd. 
Kommunen har varit bra på att kommunicera, kvinna 
 
- Viktiga frågor kan bli uppmärksammade och debatterade, man 
 
- En möjlighet att påverka, man 
 
- Enkelt sätt för kommunmedborgaren att försöka ändra dagordningen i kommunen, man 
 
- Ett bra sätt att för politikerna att få chansen att få feedback från väljarna, man 
 
- Jag uppskattar möjligheten att själv kunna föra fram ett ärende till beslut, man 
 
- Forumet är mycket bra, man 
 
- Ett bra sätt för medborgaren att kunna påverka och få politikerna att få upp ögonen för vad 
medborgarna vill, kvinna 
 
- Bra att enskilda kan få kommunstyrelsen att ta upp vissa saker, kvinna 
 
- Goda idéer slipper hanteras via politiker, man 
 
- Synliggörandet, medias bevakning och flera institutioner berördes, man 
 
- Bra att man kan sitta hemma framför datorn och föra fram sina förslag. Lätt att föra fram 
förslag, kvinna 
 
- Bra att man kan lyfta fram olika frågor även om en del förslag kanske är väl ”små” eller 
lokala, man 
 
- Känsla av möjlighet att påverka i icke-politiska frågor, kvinna 
 
- Ett lätt sätt att lyfta en fråga även om man inte har några politiska kontakter, kvinna 
 
- Demokratisk författningsrätt. Även den enskilda frågan måste behandlas, man 



 
- Ett förvånansvärt okomplicerat sätt för enskilda medborgare att påverka sin närmiljö, man 
 
- Ja det är ett komplement till de politiska partiernas arbete. Kan stimulera medborgarna till 
initiativ, man 
 
- Det är ett bra sätt som vanlig medborgare få ge förslag på lokal nivå, kvinna 
 
- Det är ett snabbt och enkelt sätt att kunna förmedla sina idéer, kvinna 
 
- Jag tycker att initiativet att ha medborgarförslag är bra och det inspirerar åtminstone mig att 
ta kontakt med förhoppningen att förändra, kvinna 
 
- Att det jag lämnar in som medborgarförslag måste diarieföras och därmed blir offentligt när 
media bevakar det hela, kvinna 
 
- Ett bra sätt att få fram önskemål, man 
 
- Bra inomparlamentarisk metod till folkyttringar, man 
 
 
17. Vad har undersökningspersonerna lyft fram som särskilt negativt med 
medborgarförslag?  
 
- Det kostar tydligen en hel del; tiden och arbetet det tar att behandla varje fråga, man 
 
- Man kanske skyndar på beslutsprocessen som då tvingar fram ett avslag, man 
 
- De kanske är ytliga och enkla. Förslagen kanske kunde innehålla mera lösningar. När var 
hur. Mera jobb som leder till snabba avslag, man 
 
- Att politiker är mer rädda om sin lön än att göra ett bra arbete, kvinna 
 
- Formalistisk bedömning, man 
 
- Dålig information om att det finns, man 
 
- Eftersom allt måste behandlas kan det bli för tidsödande om det dyker upp larviga bagatell 
saker, kvinna 
 
- Individer kan utnyttja det för att bejaka egna intressen eller förhindra kommunalt arbete, 
man 
 
- Det blir mer form än innehåll, oklarheter med uppföljning och viss otydlighet i 
ärendehandlingen, man 
 
- Normalt sett ganska lång handläggningstid, dock ej i mitt fall, man 
 
- Kan bli lite för många småsaker – detaljfrågor som kunde hänvisas direkt till tjänstemännen, 
kvinna 



 
- De bör handläggas snabbare, kvinna 
 
- Lång hanteringstid, man 
 
- Risken kanske finns att det blir många oseriösa förslag, kvinna 
 
- Förslag som ligger i valtider ligger rätt på agendan ges kanske lättare bifall. Risken att det 
”ser bra ut” att erbjuda medborgarna möjlighet att lämna in förslag men att förslagen inte tas 
på allvar, kvinna 
 
- Att politikerna inte tar det på allvar och inte tillåter att allmänheten skall kunna ifrågasätta 
och granska deras beslut och verksamheter, blir ett medborgarförslag om granskning bara en 
parodi, man 
 
 
18. Övriga synpunkter     
    
 
– Vore bra om man kunde se inkomna förslag på webben med beslut och sen följa vad som 
hänt där man yrkat bifall, man 
 
- Medborgarförslagen kunde följas upp bättre på hemsidan. Har det tex behandlats eller inte. 
Kommuner och politiker tar ofta beslut över huvudet och utan känsla. Det kan bli mera press 
mot delaktighet, kvalité och känsla, man 
 
- Är mycket positiv till kontakterna med kommunen. Tycker att de tar förslag och synpunkter 
på största allvar, kvinna 
 
- Kommunen måste vara bättre på att informera om att möjligheten finns att ge 
medborgarförslag, man 
 
- Kommunen måste vara bättre på att följa upp medborgarförslaget och informera 
förslagsgivaren om man vill att folk ska fortsätta ge förslag, man 
 
- Kommunen bör införa någon form av medborgarkommission  med bevakningsansvar av 
förslagens vidare öden, man 
 
- Media bör vid varje månad vid en viss given tidpunkt redovisa ”läget” avseende lagda 
förslag, man 
 
- Kommunen bör lyfta fram medborgarförslag i olika sammanhang så att folk blir medvetna 
om det och att det inte glöms bort att det finns, kvinna 
 
- Tyvärr verkar det lätt att bifallna medborgarförslag ”rinner ut i sanden” och att de inte 
genomförs i realiteten eller att genomförandet drar ut på tiden, man 
 
- Att vanliga medborgare inte har vetskap om vad som är lagligt eller ej att lämna in som 
förslag. Det blir någon form av censur när inte alla förslag når fram, kvinna 
 



- Jag tycker att det är bra att möjligheten till medborgarförslag finns. Bra initiativ men dålig 
information. Det är viktigt att man tar möjligheten att påverka när man har idéer, man 
 
- Jag vill veta vilka förslag som man kan kalla medborgarförslag och som kan behandlas av 
ansvariga för medborgarförslag, man 
 
- Bra att kommunen ger invånarna chansen att tycka till på ett enkelt sätt, man 
 
- Iden med medborgarförslag är bra. Det kan vara ett sätt att väcka opinion – om media ev. 
uppmärksammar förslaget. Nuvarande form bra – planeringen på att låta medborgarna vända 
sig direkt till nämnderna kan försvaga systemet. Om förslaget i fråga angår en speciell nämnd 
kan KS även lämna förslaget dit, man 
 
- Bra sätt att bilda opinion om man är flera om medborgarförslaget, men om majoriteten i 
fullmäktige inte är för förslaget så slås detta ner i ett avslag, man 
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