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The purpose of this study is to determine if and how municipal consultative entities through 

influence may affect the legitimacy of the Swedish democratic model. The study aims to do this 

through analysing the opportunities for influence present with the Youth Council and the Council 

of the Retired in Karlstads municipality, to determine how the councils may affect political 

participation and the role of elected representatives. To do so, the study asks the following 

primary research question: 

“What requisites for influence are present for participants of municipal consultative entities, as found 

for the representatives of the youth and the retired within the framework of their participation in the 

Youth Council and the Council of the Retired in Karlstads municipality?” 

The study answers this research question by dividing it into one question of policy and one 

question of democratic perspective, and investigating these matters through nine snowballing 

interviews with the decision makers, organisational actors and participants of the councils. The 

information from the interviews is then analysed per council through a framework of democracy 

theory, policy process theory and organisation theory. In a final step, the results from these 

analyses are compared to each other to determine common and disparate traits within the policies 

and dominant democratic perspectives of the councils.  

The primary findings of the study suggest that the success of a policy in this context, and the 

requisites for influence, are largely determined by how standardised and traceable the paths of 

communication between the decision makers and the participants are. It further finds that the 

democratic perspective among the primary decision makers appears largely congruent with the 

ideal of representative democracy. This, in turn, means that municipal consultative entities have 

the potential to either encourage or discourage participation (and thereby strengthening or 

weakening the legitimacy) within the Swedish democratic model depending on whether or not 

they are perceived to gain real influence. At the same time, the municipal consultative entities do 

not appear to undermine the role of elected representatives. 
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1 INLEDNING 
Detta kapitel kommer att behandla studiens utgångspunkter och inriktning. I ett första steg 

görs en översiktlig redogörelse för detta, i syfte att snabbt delge läsaren en uppfattning om 

vad undersökningen kommer att bestå av och vad de senare resonemangen avser leda fram 

till. En mer utförlig redogörelse för den identifierade problembilden, och tydligare 

motiveringar till undersökningens vägval, följer efter denna inledande översikt. 

1.1 ÄMNESVAL OCH SYFTE 

Det politiska deltagandet befinner sig i förflyttning från traditionella representativa arenor till 

mer direkta sådana där medborgarna kan utöva inflytande i enskilda frågor.
1
 Detta utgör ett 

potentiellt problem för den traditionella demokratin i stort, då systemet är beroende av 

medborgarnas deltagande för att det skall kunna anses utgöra ett uttryck för folkstyre.
2
 Inte 

minst är det problematiskt för den svenska demokratimodellen, eftersom denna uttryckligen är 

beroende av medborgarnas deltagande för sin legitimitet.
3
 Demokratins utmaning, såväl 

internationellt som i det specifika svenska fallet, blir sålunda att kanalisera det engagemang 

som riktas mot utomparlamentariska politiska arenor tillbaka in i ramen för de politiska 

institutionerna, genom att tillhandahålla tillfredsställande kanaler för deltagande och 

inflytande. På grund av den svenska demokratimodellens utgångspunkt i den representativa 

demokratin får detta inflytande dock inte heller komma i konflikt med de folkvaldas auktoritet 

och beslutanderätt, emedan detta då riskerar att underminera snarare än stärka systemets 

legitimitet.
4
       

 De arenor för deltagande som har potential att tillhandahålla reella 

påverkansmöjligheter utan att faktiskt överföra befogenheter från de folkvalda tycks därför 

särskilt intressanta för dylika system, och den vanligaste typen av sådana arenor i Sverige är 

rådgivande organ.
5
 Det är därmed även denna typ av arenor som rimligtvis borde ha störst 

sådan potential som beskrivs ovan – helt enkelt därför att något först måste förekomma innan 

det kan påverka.
 
Bland de vanligaste typerna av rådgivande organ är i sin tur pensionärsråd

6
 

och ungdomsråd.
7
 Båda dessa former av råd utgår från ålder för att avgöra deras 

                                                 
1
 Bengtsson, Å., Politiskt deltagande, Lund, Studentlitteratur, 2008, s. 158 

2
 Bengtsson, Å., a.a., s. 12 

3
 Svensson, J, Kommunikation, medborgarskap och deltagardemokrati: en studie av medborgarutskotten i 

Helsingborg, Lunds Universitet, Lund, 2008, s. 82f 
4
 SOU 1999:93 s. 158f 

5
 Skr. 2003/04:110, s. 49 

6
 Bengtsson, Å., a.a., s. 177 

7
 SOU 1999:93, s. 251 
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sammansättning, och det är även i ålder som man kan finna en av de största orsakerna till 

variation av utnyttjande av inflytandepotential bland människor.
8
 Därutöver tenderar själva 

inrättningarnas ålder att påverka samarbetsklimatet mellan deltagare och 

kommunrepresentanter
9
, och pensionärsråden råkar även vara en av de äldre formerna

10
 

medan ungdomsråden är en av de nyare.
11

 Pensionärsråden och ungdomsråden delar alltså 

utgångspunkter, i det att det är åldern – såväl inrättningarnas som deltagarnas – som definierar 

deras förutsättningar. När det gäller själva inriktningen på förutsättningarna skiljer de sig 

dock åt. Valet av pensionärsråd och ungdomsråd kan alltså sägas utgöra något av ett mest-

lika-urval från de olika typerna av rådgivande organ, där de väljs ut på grund av liknande 

principiella utgångspunkter (primärt varande ålder som definierande 

sammansättningskriterium och funktionsbestämmare, men även varande formella 

befogenheter och övergripande organisatorisk placering gentemot offentliga instanser) inom 

vilka man kan finna skillnader på några nyckelpunkter. Detta skapar goda förutsättningar för 

att förklara eventuella skillnader gällande inflytande som uppdagas mellan de undersökta 

råden.
12

      

 Vi vet egentligen inte hur deltagandet omsätts i faktiskt inflytande vid dylika reformer.
13

 

Inflytandet intar vidare en central roll för demokratins legitimitet såväl när det gäller 

möjligheter till ökat deltagande som när det gäller risken att urholka det representativa 

systemet.  Av dessa orsaker blir en undersökning av ungdomsrådens och pensionärsrådens 

inflytande ett intressant studieområde. På grund av att inflytande är ett mångfacetterat begrepp 

och ett svårmätbart fenomen kan det emellertid vara problematiskt att kartlägga alla olika 

typer och grader av faktiskt inflytande.
14

 I centrum för studiens problemområde ligger dock 

den svenska demokratimodellens legitimitet, och hur den kan påverkas av dessa nya 

deltagandeformer. Grunden för denna påverkan ligger vidare i potentialen till inflytande, 

snarare än det faktiska inflytandet i sig. Viljan att delta styrs av möjligheterna att påverka, och 

de folkvaldas funktion riskerar bara att urholkas om deras påverkansmöjligheter överförs till 

ungdoms- eller pensionärsrepresentanterna.    

                                                 
8
 Dahl, R.A., Who governs? Democracy and Power in an American City, Yale University Press, New Haven, 

1968, s. 273 
9
 Montin, S., Moderna kommuner, Liber, Malmö, 2007, s. 181 

10
 Wide, J. & Gustafsson, G., ”Lokal demokrati i förändring – en översikt”, Ájour – En serie kunskapsöversikter 

från Svenska Kommunförbundet, nr. 6, 2001, s. 68 
11

 Skr. 2003/04:110, s. 82 
12

 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H. & Wängnerud, L., Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, 

individ och marknad, Norstedts Juridik, Stockholm, 2012, s. 101 
13

 SOU 1999:93, s. 162 
14

 Dahl, R.A. & Stinebrickner, B., Modern Political Analysis, Prentice Hall, Upper Saddle River, 2003, s. 21 
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 Utifrån denna problembild blir syftet med studien att visa på om och i så fall hur dylika 

reformer via inflytande kan påverka den svenska demokratimodellens legitimitet, genom att 

analysera vilka inflytandemöjligheter ungdoms- och pensionärsrepresentanterna har inom 

ramen för sina respektive organ. Den problembild som utmålas ovan kommer närmare att 

beskrivas och diskuteras i nästkommande avsnitt, för att tillhandahålla en mer uttömmande 

och ingående inblick i områdets utveckling och nuläge, och vidare motivera studiens 

ämnesval, inriktning och relevans.  

1.2 PROBLEMBILD 

1.1.1 ETT FÖRÄNDRAT DELTAGANDE 

Demokratiutredningen beskriver i ett av sina betänkanden att den svenska demokratimodellen 

utgår från fri åsiktsbildning och förverkligande av folkviljan med den representativa 

demokratin som huvudverktyg. Direkt politiskt deltagande har varit betydelsefullt, men i 

varierande grad beroende på ämnesområde och situation. Demokratins främsta instrument har 

istället varit de folkvalda, som skall representera väljarna och folkviljan i egenskap av agenter 

för de partier som väljarna valt. Beroende på sammanhang har de folkvaldas mandat ibland 

varit att representera medborgarna som helhet, och ibland som särskilda grupper. Eftersom de 

förtroendevalda har i uppdrag att både företräda medborgarnas önskemål, och göra 

prioriteringar, avvägningar och kompromisser mellan de skiljaktiga åsikter som förekommer, 

är en grundbult i systemet att det skall vara tydligt var ansvaret för ett visst beslut ligger, för 

att kunna utkräva ansvar om beslutet ogillas.
15

    

 Det finns vidare framförallt tre kännetecken som varit tongivande för den svenska 

demokratimodellen. Det första är att den representativa demokratin är grundstenen, och alla 

andra former av demokrati är underordnade. Det andra är att det funnits en skarp skiljelinje 

mellan vad som ansetts vara politik och icke-politik, ansvarsområden för politiker respektive 

tjänstemän. Politiker ansvarar för målsättning, medan tjänstemännen skall finna sätt att uppnå 

målen. Detta hänger även samman med det första kännetecknet, då denna politikerroll i sig är 

ett uttryck för den representativa demokratin. Det tredje är synen på kommunala 

organisationer som professionella och rationella. Vid millennieskiftet beskrevs hur alla dessa 

tre kännetecken utmanades på ett eller annat sätt av den samtida demokratiutvecklingen. 

Direktdemokratiska inslag blev allt vanligare i förhållande till representativa, och 

brukarinflytande utmanade rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän.
16

 Förtroendet för 

                                                 
15

 SOU 1998:155, s. 13 
16

 SOU 1998:155, s. 15f 
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såväl påverkansmöjligheter som för det politiska systemet i allmänhet bedömdes som 

alarmerande lågt sedan lång tid tillbaka.
17

 Dessa utmaningar kvarstår till stor del även idag – 

direkt deltagande i form av exempelvis engångsdemonstrationer ökar
18

, arrangemang för 

brukarinflytande är vid det här laget tämligen väletablerat inom flera verksamhetsområden 

och nivåer
19

 och förtroendet för de politiska institutionerna ligger i huvudsak kvar på liknande 

nivåer, även om en svag ökning totalt sett tycks ha skett sedan slutet av nittiotalet.
20

 Denna 

svaga ökning kan vara särskilt intressant när den sätts i relation till att de övriga utmaningarna 

snarare tycks ha förstärkts, vilket öppnar för möjligheten att ett mer direkt deltagande från 

medborgarnas sida ökar deras förtroende för det demokratiska systemet. En sådan effekt, 

speciellt i och med att den är svag, skulle ligga väl i linje med att direkta kontakter med 

politiska institutioner tycks korrelera svagt med förtroende för desamma.
21

 

 Detta skulle vidare stödjas av att trenden med brukarinflytande och direktdemokratiska 

inslag kan sägas vara reaktioner på det låga förtroendet för traditionella arenor
22

, vilket vidare 

sammankopplar de tre utmaningarna. I kärnan av allt detta finner vi det politiska deltagandet, 

och förändringen av detsamma. Alternativa deltagandeformer växer medan användningen av 

traditionella representativa kanaler minskar. Tillfälliga engagemang i enskilda frågor har 

blivit de vanligaste deltagandeformerna, medan långsiktiga och generella åtaganden minskar. 

Samtidigt ökar frivilligarbetet inom ramen för exempelvis humanitära organisationer. 

Sammantaget kan sägas att deltagande i politikens institutioner minskar, medan 

samhällsengagemanget ökar.
23

 Däri ligger även demokratins stora utmaning – med ett 

deltagande som förflyttar sig från traditionella institutioner till nya arenor, gäller det att lyckas 

kanalisera engagemanget inom dessa tillbaka in i ramen för det institutionella demokratiska 

systemet, och därigenom återupprätta dess skakade legitimitet.
24

  

 Medborgare blir i allt högre grad intresserade av mer direkta former av politiskt 

deltagande där de kan utöva påverkan på enskilda sakfrågor.
25

 Samtidigt är de missnöjda med 

                                                 
17

 SOU 2000:1, s. 211f 
18

 Wennerhag, M., ”Demonstrerandets normalisering?”, Weibull, L., Oscarsson, H. & Bergström, A. (red.), I 

framtidens skugga – Fyrtiotvå kapitel om politik, medier och samhälle, SOM-Institutet, Göteborg, 2012, s. 93 
19

 Montin, S., a.a., s. 174 
20

 Holmberg, S. & Weibull, L., ”Förtroendet för staten”, Weibull, L., Oscarsson, H. & Bergström, A. (red.), I 

framtidens skugga – Fyrtiotvå kapitel om politik, medier och samhälle, SOM-Institutet, Göteborg, 2012, s. 135f 
21

 Brothén, M. & Holmberg, S., ”Kontakter med riksdagen skapar förtroende för riksdagen”, Holmberg, S., 

Weibull, L. & Oscarsson, H. (red.), Lycksalighetens ö, SOM-Institutet, Göteborg, 2011, s. 202 
22

 SOU 2000:1, s. 235 
23

 SOU 2000:1, s. 214 
24

 Svensson, J., a.a., s. 82f 
25

 Bengtsson, Å., a.a., s. 158 
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just möjligheterna till påverkan inom ramen för de traditionella systemen.
26

 Detta kan tänkas 

vara en förklaring till det minskade intresset för de representativa arenorna, eftersom intresset 

allt tydligare knyts till reella påverkansmöjligheter. Emedan det politiska deltagandet inte bara 

är beroende av möjligheterna att delta, utan även viljan att delta, måste nya 

deltagandemöjligheter kombineras med nya inflytandemöjligheter. Det är nämligen viktigt att 

komma ihåg att deltagande och inflytande inte nödvändigtvis följs åt. Man kan delta utan att 

kunna påverka, och man kan påverka utan att direkt delta; exempelvis genom att deltagare och 

beslutsfattare anpassar sig efter ens situation eller inställning trots frånvaron av egen närvaro, 

pådrivning eller annan typ av agerande. Deltagande torde visserligen öka sannolikheten för 

inflytande
27

, men utgör ingen garanti.
28

    

 Samtidigt som det förefaller angeläget att tillhandahålla reellt inflytande inom ramen för 

deltagandeformer är det viktigt att beakta risken att man i ivern att vitalisera den 

institutionaliserade demokratin och öka dess legitimitet riskerar att istället undergräva den, 

genom att göra alltför långtgående överföringar av befogenheter från folkvalda till enskilda 

grupper av medborgare. Brukardeltagande och liknande reformer riskerar att leda till en 

snedfördelning av deltagandet och inflytandet, eftersom deltagarna får både övergripande 

deltagandemöjligheter som samhällsmedborgare och specifika deltagandemöjligheter som 

brukare av en viss verksamhet. Detta jämfört med icke-deltagarna, som får nöja sig med 

endast de övergripande deltagandemöjligheterna. Starkare former av brukardeltagande medför 

även direkt beslutsrätt, vilket förskjuter ansvar och befogenheter från politiska representanter 

till brukarrepresentanter. De försvagar därmed direkt medborgarnas övergripande och 

indirekta inflytande genom val av representanter som styr verksamheten. Brukarnas rätt till 

deltagande ökar, medan medborgarnas rätt till deltagande minskar. Olika medborgargrupper 

får olika inflytande över olika områden, vilket fragmenterar medborgarskapet, snedvrider 

representativiteten och försvagar legitimiteten hos demokratin.
29

 En förskjutning av 

inflytandet över exempelvis skolan från folkvalda till föräldrar förskjuter även inflytandet från 

framtida föräldrar, finansiärer i form av skattebetalare och medborgare i allmänhet, som ju 

påverkas av utbildningsläget på makronivå. Våra kunskaper om vad ökat brukardeltagande 

egentligen leder till i termer av konsekvenser är emellertid bristfälliga, delvis på grund av att 

det är ett förhållandevis nytt påfund och delvis på grund av att forskningen hittills inriktats 

mestadels mot vilka faktorer som bidrar till deltagande, snarare än vilka effekter det får. För 

                                                 
26

 SOU 1999:93, s. 156 
27

 Wide, J. & Gustafsson, G., a.a., s. 67 
28

 Montin, S., a.a., s. 178 
29

 SOU 1999:93 s. 158f 
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att avgöra sådana deltagandereformers konsekvenser för demokratin är det av yttersta vikt att 

man fastställer om det faktiskt leder till reellt inflytande, eftersom det är först då som man kan 

tala om en maktförskjutning från folkrepresentanter och medborgare i allmänhet till brukare 

och brukarrepresentanter.
30

     

 Det är tänkbart att de typer av deltagandereformer som medför en rådgivande funktion 

inte är fullt lika problematiska som de som medför en beslutande funktion, eftersom dessa 

inte förflyttar det faktiska beslutsfattandet från de folkvalda. Istället medför de endast 

ytterligare en kanal för olika medborgargrupper att framföra synpunkter som de folkvalda bör 

ta hänsyn till i sina kompromisser och avvägningar. Samtidigt riskerar dessa omvänt att inte 

medföra reella påverkansmöjligheter i tillräckligt hög grad för att vara effektiva 

deltagandereformer. 

1.1.2 MODELLER FÖR INFLYTANDE 

Det finns ett antal modeller för medborgarinflytande på kommunal nivå beskrivna i 

kommunallagen, men tillämpningen och omfattningen av dessa är upp till lokala beslutande 

församlingar att avgöra. Formerna av medborgarinflytande utgår från medborgarnas roll som 

brukare, användare och nyttjare av kommunala tjänster i bred mening.
31

 En av 

inflytandeformerna som kommunallagen beskriver är samråd med nyttjarna - vilket 

kommunala nämnder är skyldiga att verka för. Det exakta utseendet på detta samråd är inte 

reglerat, men en vanlig modell är inrättandet av olika typer av brukarråd, som exempelvis 

pensionärs- eller handikappråd. En annan modell är villkorad delegation, där en nämnd kan 

delegera beslutsrätt till en anställd på villkor att denne först ger nyttjarna av tjänsten tillfälle 

att yttra sig innan beslutsfattandet. I starkare form kan även nyttjarna ges vetorätt.
32

 Därutöver 

tillkommer självförvaltningsorgan där nyttjare får direkt beslutsrätt över driften av en viss 

tjänst eller verksamhet,
33

 entreprenadavtal där själva driften av viss verksamhet kan delegeras 

till en privat instans
34

 samt opolitiska nämnder där man helt enkelt bildar fullvärdiga nämnder 

som består av tjänstebrukare snarare än politiker.
35

    

 Av dessa olika inflytandeformer är självförvaltningsorganen, entreprenadavtalen och de 

opolitiska nämnderna tydligt knutna till direkt beslutsrätt och verksamhetsansvar, varför ett 

visst mått av inflytande torde ingå i själva förutsättningarna. Osäkrare är kopplingen till 

                                                 
30
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31
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32
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33

 Ds 1994:123, s. 25 
34

 Ds 1994:123, s. 26 
35
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inflytande i de mer diskussionsorienterade formerna, varande olika typer av råd och paneler 

kopplade till samråd och villkorad delegation. Eftersom deras utformning och ansvar är en 

öppen fråga som beslutas av de lokalpolitiker som inrättar dem blir det viljan hos 

lokalpolitikerna som styr det potentiella inflytandet.
36

   

 Det är även bland dessa som vi hittar de inflytandeformer som är mest flitigt använda. 

Råd och fokusgrupper riktade mot enskilda grupper, exempelvis funktionshindrade och 

ungdomar, var 2003 den absolut vanligaste formen av medborgardeltagande bland Sveriges 

kommuner. Vid samma tid hade så mycket som 97 procent av alla Sveriges kommuner ett 

pensionärsråd.
37

 Därutöver var pensionärsråd, ungdomsråd och handikappråd och liknande 

församlingar likaledes bland de vanligaste deltagandeformerna hos landstingen
38

, och när 

demokratiutredningen granskade kommunernas demokratiarbete för ungdomar hade i princip 

alla de undersökta kommunerna antingen inrättat ungdomsråd, eller hade planer på att göra 

det
39

. Sådana råd verkar främst genom informationsutbyte och diskussion, och brukar sålunda 

inte få någon formell beslutsrätt.
40

    

 Eftersom de rådgivande organen är en av de vanligaste inflytandeformerna, samtidigt 

som deras faktiska inflytande är oklart, utgör de ett intressant undersökningsområde i ljuset av 

inflytandets centrala roll för det politiska deltagandet. Därutöver tillkommer att tidigare 

studier visar att denna typ av inrättningar tenderar att präglas av konflikt mellan deltagarna 

och kommunrepresentanterna till en början, för att därefter bli mer samarbetsorienterade.
41

 

Detta är intressant eftersom pensionärsråd råkar vara en av de äldsta formerna av rådgivande 

organ, med förekomst i närmast varje kommun mot slutet av 1970-talet,
42

 samtidigt som 

ungdomsråd råkar vara en av de nyare formerna
43

 som blivit riktigt vanlig först på 2000-

talet.
44

 I ljuset av att sådana råd tenderar att sakna egen beslutsrätt, och att den mer 

resursstarka parten sannolikt blir den som får sin vilja igenom vid ett konfliktfyllt klimat,
45

 

blir ungdomsråden och pensionärsråden goda jämförelsepunkter även ur detta perspektiv. 

                                                 
36
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1.1.3 SAMMANFATTANDE PROBLEMBILD 

Denna studie tar utgångspunkt i en länge pågående trend inom det politiska deltagandet, och 

det svenska politiska systemets anpassningar som svar på denna trend. Utvecklingen tycks 

peka i en riktning där deltagandet i traditionella politiska arenor minskar, medan 

samhällsengagemanget som helhet förefaller intakt eller till och med stigande. För att försöka 

fånga upp detta förändrade deltagande och tillvarata det inom ramen för det institutionella 

systemet har ett antal större reformer genomförts under de senare årtiondena som inriktas på 

att tydligare och mer direkt involvera medborgare i konkreta frågor som engagerar dem.

 Eftersom medborgarnas vilja att delta i allt högre grad påverkas av deras ökade vilja att 

utöva synlig påverkan är det av central betydelse för reformernas måluppfyllelse att de 

faktiskt leder till reellt inflytande, då man annars riskerar att endast fostra frustration och 

ytterligare motvilja att delta.
46

 Ett ökat inflytande för enskilda medborgare riskerar däremot 

att komma i konflikt med det representativa systemet, eftersom makten då överförs från 

förtroendevalda till deltagarna i de nya arenorna. Dessa arenor står sålunda inför en prekär 

balansgång, där de måste säkerställa inflytande för sina deltagare utan att urholka de 

förtroendevaldas roller. Man måste tillhandahålla möjligheter till inflytande, men inte för 

mycket. Om man lyckas med denna balansgång kan man stärka det demokratiska systemets 

legitimitet genom att öka medborgarnas deltagande inom och förtroende för demokratins 

institutioner. Om balansgången däremot misslyckas åt något av hållen riskerar man istället att 

antingen desillusionera deltagarna och cementera det sjunkande deltagandet, eller att urholka 

den representativa basen i demokratin och försvaga medborgarnas gemensamma inflytande 

och möjligheter till ansvarsutkrävande genom allmänna val. Båda dessa sistnämnda scenarion 

vore naturligtvis problematiska för det demokratiska systemets legitimitet. 

 En av de vanligaste formerna av sådana kompletterande arenor för deltagande är 

kommunala rådgivande organ. Dessa saknar normalt formell beslutsrätt, vilket innebär att 

deras inflytande till stor del är beroende av inställningen hos de som innehar beslutsrätten. 

Detta möjliggör att de rådgivande organens inflytande har potential att lägga sig i princip 

varsomhelst i spektrumet mellan allt och inget, och de för därmed även med sig stor potential 

för såväl skadad som stärkt legitimitet, beroende på hur de hanteras. Sådana organ blir därför 

särskilt angelägna studieobjekt, och bland dessa tycks vidare pensionärsråd och ungdomsråd 

utgöra särskilt intressanta utgångspunkter. Detta på grund av att dessa två typer av råd tillhör 

de vanligaste bland de rådgivande organen, och dessutom utgör goda jämförelsepunkter till 

                                                 
46
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varandra på grund av att de utgör något av motsatser till varandra inom ramen för samma 

sammansättningskriterium, varande ålder, samtidigt som de i övrigt i mångt och mycket delar 

utgångspunkter gällande formella befogenheter och organisatorisk kontext. Utifrån uppsatsens 

identifierade problembild och fastställda syfte kan följande övergripande forskningsfråga 

utformas: 

 Vilka förutsättningar för inflytande finns för deltagare i rådgivande organ, som kommer 

till uttryck hos ungdoms- och pensionärsrepresentanterna inom ramen för deras 

deltagande i ungdomsfullmäktige respektive pensionärsrådet i Karlstads kommun? 

1.3 TEORETISKT RAMVERK 

Innan några konkreta frågeställningar kan utformas för att vägleda undersökningens arbete 

behöver problembilden sättas in i ett teoretiskt sammanhang, då detta sammanhang krävs för 

att avgöra vilka aspekter av problemet som är särskilt betydelsefulla. För att kunna förstå de 

rådgivande organens påverkansmöjligheter måste man förstå hur inflytande kan gestaltas och 

fördelas i en demokratisk kontext, och det är därför viktigt att orientera sig i demokratiteorin 

för att rama in de mest centrala aspekterna av ämnesområdet och ange fokuspunkten för 

studien. Eftersom de rådgivande organen utgör tillämpningar av demokratiska ideal i en 

organisatorisk och politisk kontext är det emellertid inte nog att enbart närma sig ämnet från 

ett demokratiperspektiv – idealet och utförandet måste inte nödvändigtvis sammanfalla. Det är 

därför viktigt att även komplettera perspektivet med en inblick i policyprocessteorin, för att 

belysa politikens och organisationens påverkan på de rådgivande organens faktiska funktion. 

När det gäller att utläsa organisatoriska förutsättningar och arrangemang är vidare 

organisationsteorin ett träffsäkert och användbart verktyg, varför även detta perspektiv bör 

inkorporeras i den sammanlagda bedömningsmallen.  

1.3.1 DEMOKRATITEORI 

Eftersom uppsatsens undersökningsområde centreras kring inflytande kan det inledningsvis 

vara behjälpligt att orientera sig i vilka förhållanden och överväganden som omger 

inflytandebegreppet. Inflytande är, till att börja med, inte en dikotom variabel. Det är inte 

enbart en fråga om huruvida man har det, eller om man inte har det. Det finns inte heller bara 

grader av inflytande - det finns även typer av inflytande. I en traditionell representativ 

demokratisk omgivning har ett fåtal ur den politiska eliten direkt inflytande, och kan inleda 

och avgöra beslutsprocesser. En betydligt större population, varande väljarna, har emellertid 

indirekt inflytande över besluten. Deras opinionsflöden och valbeteende ger nämligen 
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indikationer till politiker om varåt deras önskemål lutar, och påverkar så även de folkvaldas 

initiativ och beslut i motsvarande riktning, för att behålla väljarnas förtroende. De folkvalda 

har vidare i sig, liksom de allra flesta andra grupper, också ett visst indirekt inflytande. Detta 

faktiskt i något högre grad än väljarna, eftersom politikerna som kollegor eller konkurrenter 

kan påverka varandras positioner genom sitt eget beteende. Väljarnas stora antal innebär dock 

att även små nivåer av individuellt indirekt inflytande blir mycket signifikant hos kollektivet. 

Det viktiga i sammanhanget är att även människor utan formell beslutsmakt har inflytande - 

eftersom de kan utöva påtryckningar.
47

 Vidare bör man även skilja mellan faktiskt inflytande 

och potentiellt inflytande – två olika personer med samma resurser kan använda sig av dem på 

olika sätt, och därmed uppnå olika nivåer och typer av inflytande. Det potentiella inflytandet 

sätter ett tak för vilka påverkansmöjligheter en person har, men de faktiska 

påverkansmöjligheterna styrs av hur personen utnyttjar sina resurser och förutsättningar.
48

 Det 

finns vidare framförallt fyra tydliga faktorer som tycks påverka i vilken grad människor väljer 

att utnyttja sina resurser för att få politiskt inflytande – ålder, närheten till större politiska 

händelser, vilka frågor som direkt påverkar dem samt personligt intresse.
49

 

 I fallet med rådgivande organ torde lokala sådana som agerar på samma ort ha samma 

närhet till större politiska händelser, och varje råds deltagare är i grunden deltagande på grund 

av att deras råds frågor påverkar och intresserar dem. Åldersaspekten torde dock variera 

betydligt mellan de former av rådgivande organ vars sammansättning utgår från just ålder – 

varande ungdomsråd och pensionärsråd.    

 Eftersom uppsatsen tar utgångspunkt i den samtida demokratiutvecklingen och 

relationen mellan olika typer av demokratiska system kan det vidare vara användbart att 

orientera sig i hur sådana system kan beskrivas och kategoriseras. Detta är i sig ingen särdeles 

lätt uppgift, eftersom demokrati är ett vidsträckt begrepp, och det finns många sätt att skilja på 

olika former av den.
50

 Detta avsnitt kommer därför främst att redogöra för de mer 

grundläggande skiljelinjerna mellan de olika dominerande idealtyperna av demokratiska 

system.       

 En av dessa grundläggande skiljelinjer är den mellan representativ respektive direkt 

demokrati - att endera företrädas av representanter som fattar beslut på ditt mandat, eller själv 

agera personligen i processen. I praktiken är alla system någon form av blandning, där de av 

praktiska skäl innehåller element av båda dessa ytterligheter. Man kan även skilja på 
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demokratiperspektiv utifrån en liberal linje och en kommunitär sådan, där den liberala linjen 

hävdar att demokratin skall syfta till att balansera individuella intressen medan den 

kommunitära linjen inriktar sig på att åstadkomma gemensamma normer.
51

 Ytterligare en 

form av indelning är konkurrensdemokrati gentemot deltagardemokrati, där den förstnämnda 

ser demokratin som en tävling mellan politiska eliter om väljarna. Medborgarnas deltagande 

är här ett medel snarare än ett mål för att avgöra utfallet av tävlingen, varför högt deltagande 

inte har något vidare egenvärde i sig. Folkviljan omsätts här i praktiken genom att eliten 

tolkar väljarnas opinion och anpassar sina åtgärder därefter. Deltagardemokratin ser istället 

just deltagandet som både mål och medel, eftersom det utgör kärnan för demokratins 

legitimitet. Om medborgarna aktivt deltar i beslutsfattande återspeglar rimligen utfallet deras 

vilja, och de utvecklas samtidigt som samhällsmedborgare i processen. Alla dessa olika 

distinktioner kan därutöver blandats fritt för att åstadkomma olika sammantagna system.
52

 En 

av de mer spridda och grundläggande indelningarna av demokratityper står mellan 

valdemokrati/representativ demokrati, deltagardemokrati och samtalsdemokrati/deliberativ 

demokrati. Denna indelning görs med bas i den grundläggande mekanism som skall 

förverkliga folksuveräniteten: val, deltagande respektive samtal.
53

   

 För att avgöra modellernas relevans för denna undersökning är det först nödvändigt att 

avgöra vad som präglat det svenska demokratiska systemet, eftersom det är inom denna 

kontext de rådgivande organen verkar. I vårt fall har ett flertal utredningar fastslagit att det 

svenska systemet är grundat i representativ demokrati med inriktning mot deltagardemokrati 

och inslag av deliberativ demokrati.
54

 Detta utgör en salig blandning av samtliga ovan 

beskrivna modeller i den sistnämnda indelningen, om än med en tydlig rangordning där den 

representativa demokratin står högst, deltagardemokratin kommer sedan och den deliberativa 

demokratin kommer sist. Huvudpoängen med att hålla isär olika demokratityper och 

kategorisera dem efter konstruerade modeller är för att underlätta analys, förståelse och 

jämförelse - att få en översikt över hur demokratin fungerar, och varför den gör det.
55

 

 Eftersom olika demokratiideal medför olika syn på medborgarens och deltagandets roll 

spelar det antagligen viss roll för de rådgivande organens praktiska funktionssätt vilket ideal 

som varit mest tongivande för deras specifika verksamhet. I ljuset av att den formella 

beslutanderätten ligger utanför de rådgivande organen blir ett sätt att utkristallisera en del av 
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förutsättningarna för organens inflytande därför att fastställa vilken demokratisyn som 

vägleder de lokala beslutsfattarna. Emedan de rådgivande organen som är fokus för denna 

undersökning verkar inom ramen för det svenska systemet har deras framställning och 

funktion påverkats av de tre demokratiideal som tidigare angavs som bas för detta system. För 

att kunna förstå deras funktionssätt och identifiera olika demokratisyner behöver vi därmed 

även förstå idealbilderna som motiverat dem.   

 När det gäller den representativa demokratins idealtyp förekommer inget direkt 

deltagande i beslutsfattande från medborgarnas håll, utöver att de röstar fram de 

representanter som skall företräda dem.
56

 Mellan valtillfällen är medborgarna främst 

involverade i politiken genom att deras opinion utgör underlag för representanternas beslut.
57

 

Idén bakom denna ordning är likartad tankarna inom vad som tidigare beskrevs som 

konkurrensdemokrati. Den politiska eliten tävlar om folkets röster vid valtillfällen, och det är 

genom denna tävlan som goda beslut och folkligt förankrad politik blir till. Högt deltagande 

är i princip bara eftersträvansvärt vid valtillfällen – i andra sammanhang orsakar det bara 

obalanser och ineffektiva beslutsprocesser.
58

 Rådgivande organ skulle, enligt denna modell, 

alltså egentligen inte syfta till att ge medlemmarna någon form av eget inflytande. Istället 

skulle de vara en typ av barometer för kommunrepresentanterna att mäta opinionen inom en 

viss befolkningsgrupp med.    

 Inom den deltagardemokratiska idévärlden utgör deltagandet själva kärnan i demokratin 

som sådan. Deltagandet har ett egenvärde, eftersom det gör människor direkt delaktiga i 

frågor som berör dem och dessutom samtidigt får dem att växa som samhällsmedborgare. I 

denna modell ingår ett antagande om att deltagande per automatik medför inflytande, 

eftersom själva deltagandet både ger människor påverkansmöjligheter och ökar deras 

kompetens genom erfarenhet av att delta i offentliga beslut.
59

 Med en sådan demokratisyn 

skulle de rådgivande organen sålunda behöva ses som mer eller mindre aktiva och egalitära – 

den kräver ett hänsynstagande och övervägande av alla deltagares individuella synpunkter. 

Kommunrepresentanterna skulle här kunna agera någon typ av medlare eller domare i 

förhållande till deltagarna, och fatta beslut efter den generella riktningen hos diskussionerna 

som förs inom organet. Deltagarna skulle å sin sida i praktiken ha en form av beslutsförmåga 

som liknar den hos de folkvalda i fullmäktigeförsamlingar och liknande. 

 Den deliberativa demokratin är likartad deltagardemokratin, men trycker ännu litet 
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hårdare på de aktiva, inkluderande och egalitära dragen, och bygger vidare på diskussion som 

ett egenvärde snarare än deltagande som ett egenvärde.
60

 Kompromisser, omröstningar eller 

andra typer av beslut som inte tillfredsställer alla parter skall inte förekomma. Istället 

eftersträvas konsensus i alla lägen från alla inblandade. Grundtanken är att en kompromiss gör 

alla parter missnöjda och urvattnar lösningarna så att de blir suboptimala. Den deliberativa 

demokratin bygger på att man gemensamt diskuterar igenom ett problem och angriper det från 

alla tillgängliga perspektiv och vinklar, tills man format och kommit fram till en lösning som 

täcker alla baser. Detta innebär alltså inte att man pusslar ihop en ny lösning som består av 

beståndsdelar av de ursprungliga – alltså en kompromiss – utan innebär snarare att man via 

argumentation och diskussion förkastar dåliga lösningar och ersätter dem med bättre sådana.
61

 

I förhållande till rådgivande organ skulle en sådan demokratisyn innebära att deras 

arbetsordning skulle vara konsensusorienterad – ärendet behandlas tills alla är överrens, och 

går därefter till beslut enligt vad man kommit överrens om. Kommunrepresentanternas roll 

blir här snarast en administrativ sådan – de samordnar arbetet och ser till att 

överenskommelserna från rådslagen omsätts i beslut. Deltagarna skulle i ett sådant fall agera 

fullvärdiga beslutsfattare i egen rätt, där varje deltagare innehar vetorätt gentemot varandra.

 Vi har i denna avdelning kunnat konstatera att den demokratisyn som präglar de 

rådgivande organens arbetsordning, och i synnerhet de relaterade beslutsfattarnas egna 

perspektiv, antagligen borde påverka förutsättningarna för deltagarnas inflytande. Om dessa 

präglas av en demokratisyn som sätter deltagarinflytande i första rummet, underlättar det 

antagligen för deltagarnas möjligheter att få genomslag för sina synpunkter. Om den 

dominerande demokratisynen snarare väjer åt motsatt håll, och prioriterar det representativa 

mandatet, försvinner stora delar av deltagarnas individuella påverkansmöjligheter. På grund 

av detta torde det också finnas vissa möjligheter att utläsa något av den demokratisyn som 

dominerar hos beslutsfattarna genom att studera hanteringsprocessens organisering. En 

beslutsordning som är deltagardemokratiskt orienterad torde peka på en deltagardemokratisk 

demokratisyn hos de beslutsfattare som ansvarar för utformningen och upprätthållandet av 

denna organisering.      

 I enlighet med bedömningar om den svenska demokratimodellens utformning har vi 

beskrivit tre olika demokratiideal som kan tänkas vara tongivande för de rådgivande organens 

funktion och arbetsordning. Som ett led i att belysa förutsättningarna för inflytande inom 
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ramen för dessa organ torde det därmed vara behjälpligt att avgöra om de relevanta 

beslutsfattarnas inställning till demokrati lägger tonvikten hos representativ demokrati, 

deltagardemokrati eller deliberativ demokrati. I relation till uppsatsens syfte låter detta oss 

avgöra om det verkar sannolikt att de tenderar att endera tillåta för mycket eller för litet 

inflytande hos deltagarna i relation till de förtroendevaldas representativa funktion och de 

rådgivande organens funktion som arenor för deltagande – eller för den delen om deras 

inställning pekar på en tendens till god balansgång utifrån dessa faktorer. 

1.3.2 POLICYPROCESSTEORI 

I avdelning 1.3.1 om demokratiteori talades om olika typer av allmänt inflytande – direkt eller 

indirekt, potentiellt eller faktiskt. Inflytande kan emellertid också indelas efter område, 

oavsett typ. Ytterligare en betydelsefull uppdelning bör därför göras i anslutning till 

policyprocessen, där inflytande eller makt över målsättningen inom ett visst område inte 

nödvändigtvis innebär makt över uppfyllandet av målen – vare sig de faktiska resultaten eller 

processen som leder fram till dem.
62

 I ljuset av detta blir en central frågeställning huruvida de 

som utformar målen för ett visst område har de praktiska verktyg som krävs för att påverka 

området i riktning mot målen. Förmågan att förverkliga beslut ligger inte enbart i befogenhet, 

utan även i organisatoriska frågor.
63

 I detta skede återkommer även distinktionen mellan 

potentiellt inflytande och faktiskt inflytande. En aktör kan ha såväl legitim auktoritet som 

resurser och andra goda förutsättningar för inflytande över en fråga, men ändock sakna det 

faktiska inflytandet på grund av organisatoriska tillkortakommanden.
64

 Varje fråga om policy 

måste därför även sammankopplas med frågan om dess organisering,
65

 och den övergripande 

policydefinitionen bör därför innefatta såväl den uppsättning av idéer som utgör målpaketet, 

som den praxis av organisatoriska arrangemang som skall förverkliga dem.
66

 Granskningar av 

beslutsfattarnas idéer bör sålunda även sammankopplas med granskningar av det 

organisatoriska ramverk som utgör förutsättningarna för deras verkställande. 

 Även om idéer och organisering sammankopplas i policybegreppet är det ändå möjligt 

att angripa policy från olika riktningar – och det finns huvudsakligen tre sådana inriktningar, 

med tyngdpunkter som i stegrande ordning tar hänsyn till organisatoriska frågor. Detta rör sig 
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om policy-outputanalys, policy-organisationsanalys samt policy-organiseringsanalys.
67

 

Policy-outputanalysen syftar i första hand till att göra kvantitativa jämförelser mellan olika 

system (exempelvis kommuner) i förhållande till utfallsmått (exempelvis brottslighet), för att 

kunna avgöra hur policy påverkar ett visst förhållande.
68

 Policy-organisationsanalysen är 

likartad, men kontrollerar därutöver för den påverkan som olika organisationsfaktorer kan 

tänkas ha.
69

 Detta ger en klarare bild över påverkansfaktorer, men kan utgöra något av ett 

problem i de fall när organisationsfaktorerna inte är kända. Policy-organiseringsanalys sätter 

vidare organiseringsfrågan närmare fokus, och frågar sig i första hand vilka aktörer som 

överhuvudtaget organiserar policy – eftersom detta påverkar såväl tillgängliga resurser och 

resursanvändning som de relativa inflytandeförhållandena mellan de deltagande aktörerna.
70

 

 Den sistnämnda typen av policyanalys är användbar för att avgöra om vissa aktörer har 

förmågan att organisera policy på ett sätt som kan godkännas av de som berörs,
71

 vilket är en 

förutsättning för att organiseringen skall kunna fungera.
72

 Den ämnar i första hand avgöra 

huruvida det alls finns något som är så sammanhållet att det kan kallas policy.
73

 En eventuell 

avsaknad av sådan policy, det vill säga en brist på organiserad struktur i anslutning till 

problemområdet, behöver dock inte nödvändigtvis vara en brist. I varje problem, om än vid 

olika punkter, kommer ett skede när ytterligare strukturering av organiseringen medför nya 

koordinations- och kontrollbehov i sådan grad att kostnaderna överstiger fördelarna. I dessa 

fall vänder man sig istället till aktörernas kompetens för genomförande och bedömningar.
74

 

Viktigt att komma ihåg är nämligen att organisering inte nödvändigtvis behöver ta sig uttryck 

i just strukturerad och formell organisation
75

 – därutöver kan nämligen såväl andra aktörer 

som informella drag såsom kommunikationsmönster tillkomma.
76

 Till syvende och sist utförs 

implementering av individer, inte okroppsliga organisationer,
77

 och det är därför rimligt att 

söka efter organisering hos just de individuella aktörer som deltar i den. Ett givet 

problemområde kan vara föremål för såväl mål som organisering, men inte nödvändigtvis 
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vara föremål för policy – om målupprättaren inte har kontroll över organiseringen.
78

 Av resonemangen ovan framgår att den aktör som styr målsättningen inom ett område 

inte nödvändigtvis styr över uppnåendet av målen. Eftersom varje delområde av en viss 

organiseringsprocess styrs av en individuell aktör eller grupp av aktörer kan målsättaren sakna 

verktyg för att styra åtgärderna för att uppnå målen – framförallt om målen ligger i konflikt 

med vad deltagarna i organiseringen kan acceptera. Om en sådan konflikt föreligger kan det 

vara svårt för målupprättaren att även upprätta policy för området, vilket kan försvåra 

måluppfyllelsen. Det kan även emellertid vara nödvändigt att arbeta med en mindre 

institutionaliserad struktur, framförallt vid mer komplexa problem. I sådana fall torde bristen 

på policy snarare hjälpa måluppfyllelsen, eftersom en stelare struktur skulle bli 

kontraproduktiv. Eftersom målupprättarna – i detta fall de aktörer som har den formella 

beslutsrätten för sina respektive verksamhetsområden – begränsas i deras eget inflytande av 

policyområdets organisering begränsas även inflytandemöjligheterna hos denna studies 

rådgivande organ av denna organisering. Oavsett beslutsfattarens inställning till de 

rådgivande organen och demokratifrågor i stort, är det nödvändigt att det finns en 

organisering som stödjer beslutsfattarens linje för att denne själv skall kunna driva 

utvecklingen i en viss riktning.     

 Det är därför rimligt att, som ytterligare ett led i att belysa förutsättningarna för 

inflytande inom ramen för de rådgivande organen, undersöka frågan om policy. Detta gäller 

dels huruvida det alls finns någon sammanhållen policy eller ej inom en viss 

hanteringsprocess, och dels om detta förhållande är motiverat med hänsyn till 

problemområdets natur eller en följd av skilda måluppfattningar hos målupprättare och 

organiseringsaktörer. Av stor betydelse för möjligheterna att avgöra dessa förhållanden är 

däremot kartläggning av sådana organiseringsaktörer, emedan man svårligen kan göra 

förhandsantaganden om vilka de är.
79

 Eftersom denna typ av organiseringsfokuserad 

policyanalys har täta kopplingar till organisationsteori
80

 kan det för detta ändamål vara 

lämpligt att vända blicken i riktning mot vad organisationsteorin säger om beslutsprocesser. I 

relation till uppsatsens syfte bidrar detta perspektiv med en inblick i vilket genomslag 

beslutsfattarnas inställning kan få inom hanteringen av rådens synpunkter, och därmed hur 

mycket inflytande som i realiteten kan delges till deltagarna. 
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1.3.3 ORGANISATIONSTEORI 

Inom alla organisationer förekommer beslutsfattande, på alla nivåer från triviala beslut om när 

man skall utföra sina arbetsuppgifter till storskaliga sådana som rör organisationens 

långsiktiga strategi.
81

 Besluten kan i sin tur ses som slutsteget i en beslutsprocess, vilken 

utgörs av alla de tidigare handlingar, bedömningar och beslut som lett fram till det.
82

 Sådana 

beslutsprocesser formar vidare varandra genom att tidigare beslut sätter begränsningar för 

vilka beslut man kan fatta i senare skeden, kallat spårberoende.
83

 Detta förhållande mellan 

olika beslut kan illustreras i ett beslutsträd, som är en form av schema över sammankopplade 

beslut och deras inbördes relationer. Beslutsträdet visar vilka beslut som lett fram till vilka 

andra, och vilka nya beslutsmöjligheter som skapats i samband med detta.
84

 

 När det gäller de rådgivande organen saknar de själva formell beslutsrätt, och de 

synpunkter som lämnas inom ramen för dem måste vidarebefordras till den beslutsfattare som 

ansvarar för det område som synpunkterna rör. Varje steg i denna vidarebefordring, styrt av 

en individuell organiseringsaktör, utgör en bedömning och ett beslut om vad som lämpligen 

bör göras med synpunkterna. Innan de nått beslutsfattaren rör beslutet vem de bör överlämnas 

till, och när de nått beslutsfattaren rör beslutet om och i så fall hur synpunkterna bör 

tillvaratas. Varje steg utgör även en länk i en sammanlänkad kedja, där varje länk är beroende 

av den förra.
85

 Vilka förutsättningar synpunkterna har att överhuvudtaget nå fram till 

beslutsfattarna är alltså helt beroende av vilka beslut som fattas vid varje länk i denna kedja. 

 Ytterligare ett led i att belysa förutsättningarna för inflytande torde sålunda vara att 

framställa beslutsträd som visar vilka vägar synpunkterna från det rådgivande organet tar, och 

var synpunkterna i slutändan hamnar. I samband med policyprocessteorin skulle detta även 

erbjuda möjligheter till kartläggning inte bara av beslut, utan även av de organiseringsaktörer 

som tar besluten. I relation till uppsatsens syfte erbjuder organisationsteorin en mer praktisk 

inblick i de organisatoriska och praktiska förutsättningarna för de olika aktörernas egna 

inställningar och insatser att nå fram till relevanta arenor. Oavsett hur samstämmiga de olika 

aktörerna är gällande vad som bör göras i ett visst skede, måste själva kanalerna för 

synpunkter och beslut vara ändamålsenliga för att några praktiska resultat skall kunna 

åstadkommas. En beslutsfattares inställning till ett rådgivande organs synpunkter spelar liten 

roll om denne aldrig får reda på vad synpunkterna är från början. 
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1.3.4 SAMMANVÄGNING AV RAMVERKET 

I avdelningarna ovan har tre tämligen disparata teoretiska sammanhang lyfts fram, och det är 

just denna disparitet som gör dem ömsesidigt betydelsefulla för såväl varandra som för 

studien, eftersom de kompletterar varandra genom att belysa olika aspekter och nivåer av en 

komplex företeelse. En hierarkisk beskrivning av de teoretiska perspektivens roller och 

funktion i undersökningen kan illustreras enligt nedan: 

1 Demokratiteori – ramar in företeelsen med rådgivande organ i en teoretisk kontext och 

anger studiens inriktning och fokusområde. 

2 Policyprocessteori – kompletterar bilden av de demokratiska ideal som motiverar de 

rådgivande organens existens med en bild av hur implementering och organisering kan 

påverka omställningen från teori till praktik. 

3 Organisationsteori – tillhandahåller något av ett mätinstrument för att belysa de 

organisatoriska faktorer som formar den praktiska tillämpningen. 

I ett sådant hierarkiskt perspektiv kan man alltså se hur stegen från demokratiteori till 

organisationsteori rör sig från en alltmer teoretisk till en alltmer praktisk nivå. Ett alternativt 

synsätt är därför även att demokratiteorin och organisationsteorin belyser teori respektive 

praktik, medan policyprocessteorin utgör en länk däremellan och beskriver hur det ena 

omsätts i det andra. Oavsett hur man väljer att se på förhållandet mellan de teoretiska 

perspektiven har varje teoriområde en separat roll att fylla, och kompletterar varandra för att 

tillsammans forma mer av en helhetsbild än varje perspektiv ensamt skulle förmå. 

1.4 DEFINITIONER 

För denna uppsats finns ett antal begrepp som är särskilt betydelsefulla, genom att de utgör 

eller tangerar studieobjekt eller fokusområden för studien. Dessa begrepp är brukare, 

medborgare, deltagande, inflytande, beslutsfattare, organiseringsaktörer samt deltagare. Alla 

dessa begrepp tenderar att anta olika betydelser med varierande omfattning och inriktning 

beroende på vilket perspektiv och sammanhang som ligger bakom deras användning. För att 

undvika missförstånd och förhoppningsvis tydliggöra sammanhangen i vilka de används 

kommer dessa begrepp att diskuteras och definieras utifrån deras roll och ändamål i studien.

  Det finns även andra begrepp, såsom demokrati, policy och demokratisk legitimitet som 

spelar en stor roll i studien, men dessa begrepp kommer här inte att närmare definieras eller 

diskuteras. Detta för att de på olika sätt redan är inlyfta i det teoretiska ramverket, genom att 

såväl demokrati som policy där utförligt diskuteras – och demokratisk legitimitet är ett 
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begrepp som måste relateras till den demokratimodell som det berör. Själva 

legitimitetsbegreppet ligger inbyggt i varje demokratisk idealmodells fundamentala 

argumentation och uppbyggnad, och i en studie som hanterar ett flertal sådana modeller kan 

man därför inte låsa sig vid en enhetlig definition av vad legitimitet innebär och framställs av. 

Legitimitetsbegreppet är sålunda även det redan knutet till det demokratiteoretiska ramverket, 

och bör beaktas i relation till dess inriktning inom de identifierade demokratimodellerna.

  De diskussioner och definitioner som utmejslas i denna avdelning gör inte på något sätt 

anspråk på att slå fast universaldefinitioner av begreppen – de förklarar och motiverar den 

innebörd som begreppen ges inom ramen för denna specifika undersökning. Studier med 

avvikande inriktning, syfte eller perspektiv skulle sannolikt av nödvändighet landa i andra 

definitioner, eftersom begreppen skulle vara intressanta genom andra aspekter än de som är 

centrala i detta fall. 

1.4.1 BRUKARE 

Ett återkommande tema när det gäller demokratins och deltagandeformernas förändring är 

brukarinflytande, brukardemokrati, brukardeltagande, brukarråd och andra typer av 

brukarrelaterade begrepp. Vad, exakt, de innebär är däremot inte alltid helt klart. Beroende på 

hur extensivt man väljer att tolka termen brukare i offentliga sammanhang kan det syfta på 

allt från människor som på ett eller annat sätt berörs av reglering eller myndighetsutövning i 

någon form, till någon som är kund och mottagare av en specifik offentlig tjänst.
86

 

Däremellan finns även ett mer eller mindre omfattande spektrum av ytterligare definitioner, 

vilket kan göra det problematiskt att orientera sig rörande vad som menas med termen. I 

denna studie kommer vi emellertid inte att fördjupa oss något vidare i dessa olika definitioner, 

eftersom den utgår från brukarbegreppet i ett sammanhang av nya deltagandemodeller som 

kommuner fått möjlighet att begagna sig av. Detta gäller alltså de tidigare nämnda modellerna 

som lyftes in i kommunallagen under nittiotalet – samråd, villkorad delegation, 

självförvaltningsorgan, entreprenadavtal och opolitiska nämnder.
87

 Den relevanta definitionen 

för denna studie blir sålunda helt enkelt den definition som används i just kommunallagen, 

och i förarbetet till införandet av dessa bestämmelser i den. Kommunallagens grundläggande 

utgångspunkt är då att brukare är de som utnyttjar nämndens tjänster eller företrädare för de 

som utnyttjar nämndens tjänster.
88

 I förarbetet till den revision av lagen som införde 

bestämmelserna kan man finna en litet mer specifik definition – nyttjare (brukare) är dem som 
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personligen berörs av en viss verksamhet eller tjänst och som varaktigt utnyttjar den. När 

olika typer av praktiska skäl förhindrar att nyttjarna personligen deltar, som vid olika typer av 

hälsovård eller äldreomsorg, kan nyttjarna representeras av närstående eller berörda 

intresseorganisationer.
89

     

 Som brukare definieras därmed i denna uppsats dem som personligen berörs av en viss 

verksamhet eller tjänst och som varaktigt utnyttjar den, och representanter för dessa. I 

praktiken innebär det att alla som använder sig av en tjänst inom en nämnds ansvarsområde 

på regelbunden basis täcks av definitionen. Eftersom ungdomsråden och pensionärsråden 

skall yttra sig om frågor som berör just ungdomar och pensionärer får dessa två former av råd 

anses vara typer av brukarråd. I fallet med pensionärsråd behöver sammansättningen heller 

inte utgöras av brukarna själva för att de skall kunna räknas som brukarråd, eftersom 

äldrefrågor omnämns specifikt i förarbetet som ett område där intresseorganisationer kan 

agera företrädare för brukarna. Brukartermen kommer inte explicit att utgöra ett 

återkommande tema, eftersom det för det mesta finns andra termer som bättre beskriver 

brukarrådens roller i uppsatsens givna sammanhang – främst gäller detta termerna rådgivande 

organ eller råd, som för uppsatsens syften används som ömsesidigt utbytbara. Det är 

emellertid viktigt att ändå relatera de rådgivande organen till brukarbegreppet, eftersom de i 

mångt och mycket existerar inom denna kontext, och deras uppbyggnad och funktion 

påverkas naturligtvis därefter. 

1.4.2 MEDBORGARE 

I detta sammanhang är det också av vikt att definiera exakt vad som menas med en 

medborgare, eftersom rollerna som just medborgare respektive brukare ofta bedöms stå i 

motsättning till varandra.
90

 Det finns många olika perspektiv på medborgarskap som 

diskuteras flitigt i den vetenskapliga debatten. Bland exemplen finns världsmedborgarskap, 

nationellt medborgarskap, kulturellt medborgarskap, postnationellt medborgarskap och en 

lång rad andra. Därutöver tillkommer att olika medborgarskapsuppfattningar också medför 

olika syn på vilka slags förväntningar och ansvar som medborgarskapet medför – eller bör 

medföra – i form av exempelvis aktivt medborgarskap.
91

 I denna uppsats kommer inga sådana 

bedömningar eller distinktioner som kan härledas till eventuella förväntningar eller ansvar att 

göras, eftersom medborgarskapet som sådant inte ligger i centrum för studieområdet. 

Visserligen utgör vissa medborgarskapsuppfattningar som berört en intressant kontrast 

                                                 
89

 Prop. 1993/94:188 s. 72f 
90

 Dahlberg, M. & Vedung, E., a.a., s. 31 
91

 Svensson, J., a.a., s. 18f 



22 

 

gentemot brukarbegreppet, men det är inte denna kontrast som egentligen är intressant att 

uppehålla sig vid givet undersökningens inriktning. Istället används termen medborgare helt 

enkelt på grund av behovet av en term som omsluter befolkningen i gemen, snarare än de 

avgränsade grupper som brukare utgör. Studien utgår dock ändå från en av de specifika 

typerna av medborgarskap som nämndes ovan, varande det nationella medborgarskapet. 

 Som medborgare förstås någon som innehar ett svenskt medborgarskap. Denna 

definition väljs på grund av att medborgarbegreppet, när det används i relation till 

brukarbegreppet, ofta kopplas till det representativa valsystemet – och ett svenskt 

medborgarskap är ett krav för att ha fulla rättigheter i förhållande till detta system. Det finns 

ett visst problem i att detsamma inte gäller för att kunna vara brukare och därmed 

brukarrepresentant, vilket innebär att det kan finnas brukarrepresentanter som inte är 

medborgare, och att brukare därmed kanske inte helt utgör en undergrupp till populationen 

medborgare. Detta problem torde dock i sammanhanget vara marginellt, dels på grund av att 

det stora flertalet av brukarna även är medborgare, och dels på grund av att medborgarskapet 

som sådant inte ligger i centrum för undersökningen. Det bidrar, liksom brukarbegreppet, med 

en kontext inom vilken deltagarna i de rådgivande organen verkar och till vilken 

undersökningen därför behöver förhålla sig. 

1.4.3 DELTAGANDE OCH INFLYTANDE 

Relationen mellan deltagande och inflytande, samt betydelsen hos respektive begrepp, har 

tidigare berörts översiktligt och i förbigående vid flera tillfällen.
92

 Eftersom de utgör så 

centrala begrepp för studien är det viktigt att klart och tydligt definiera dem enhetligt och i 

relation till varandra. Inledningsvis är det viktigt att påminna om att deltagande och inflytande 

bör betraktas som separata begrepp – man kan delta utan att påverka, och man kan påverka 

utan att delta.
93

 Med denna distinktion blir deltagande i sig egentligen tämligen 

oproblematiskt, eftersom den stora diskussionsfrågan gällande deltagandets innebörd brukar 

ligga i just dess relation till inflytande.     

 Som deltagande förstås i denna studie emellertid helt enkelt att närvara eller agera på 

något vis inom ramen för en viss process. En inte oansenlig del av problematiken kring 

inflytande försvinner också när vi särskiljer det från deltagande, men här kvarstår problemet 

med olika typer av inflytande – exempelvis den relation mellan direkt och indirekt inflytande 

som vi tidigare berört. Inom ramen för denna studie behandlas båda dessa former som 
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underavdelningar, eller typer av inflytande.    

 Inflytande som övergripande begrepp, inkluderande både direkt och indirekt sådant, 

definieras som en relation mellan människor där viljan, preferenserna eller avsikterna hos en 

eller flera aktörer påverkar handlingar eller tendenser till handlingar hos en eller flera 

aktörer i en riktning som är konsistent med – och inte i motsättning mot – viljan, 

preferenserna eller avsikterna hos den eller de som uppbär inflytandet. Denna definition är i 

sin tur lånad och översatt från den som utarbetats av Robert A. Dahl och Bruce Stinebricker 

för att framställa en definition som är konsistent med såväl den intuitiva uppfattningen om 

inflytande som hur samhällsvetare generellt använder sig av termen
94

 – och tycks därför väl 

ägnad åt att beskriva just den typ av påverkansmöjligheter som avses i denna studie. 

1.4.4 BESLUTSFATTARE, ORGANISERINGSAKTÖRER OCH DELTAGARE 

Utifrån den problembild och det teoretiska ramverk som presenterats är det rimligt att inom 

denna undersökning tala om tre separata grupper med olika roller som är relaterade till de 

rådgivande organen. Dessa kommer att benämnas som beslutsfattare, organiseringsaktörer 

och deltagare. Terminologin är här inte alldeles glasklar, delvis på grund av att alla dessa 

grupper naturligtvis kan betecknas som deltagare i någon kapacitet – eftersom de deltar i den 

process som omger hanteringen av de rådgivande organen.   

 Som deltagare betecknas emellertid endast de pensionärsrepresentanter och 

ungdomsrepresentanter som ingår i de rådgivande organen, eftersom det är ambitionen om 

deras deltagande som utgör grunden för hela idén med denna typ av deltagandeform. 

Begreppet deltagare refererar här sålunda inte till deltagande i arbetet kring de rådgivande 

organen, utan deltagande i egenskap av brukarrepresentation, om inte annat uttryckligen 

anges.       

 Som beslutsfattare betecknas de som har den slutgiltiga och formella beslutanderätten 

för de verksamhetsområden som de rådgivande organen lämnar synpunkter om, även om 

också de andra grupperna naturligtvis fattar beslut av varierande typ och omfattning inom 

ramen för sina funktioner.      

 Som organiseringsaktörer betecknas de kontaktpersoner och mellanhänder som sköter 

den faktiska hanteringen av synpunkterna som lämnas av de rådgivande organen, de länkar 

som förbinder deltagare med beslutsfattare – även om de andra grupperna naturligtvis också 

agerar inom ramen för områdets organisering. Den vakne noterar här ett mönster, i det att 

varje gruppering betecknas med hänvisning till deras huvudsakliga roll i processen – det rör 
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sig om de principiella beslutsfattarna, de principiella organiseringsaktörerna och de 

principiella deltagarna. Det kan alltså exempelvis finnas beslutsfattare som även deltar i 

organiseringen, men dessa räknas då ändå som beslutsfattare snarare än organiseringsaktörer 

om det är i beslutsfattandet deras primära roll gentemot processen ligger. 

1.5 AVGRÄNSNINGAR 

Av naturliga skäl förefaller det svårgenomförbart att genomföra en totalundersökning av 

samtliga pensionärsråd och ungdomsråd i landets alla kommuner, och ändå lyckas 

upprätthålla någon form av djup i analysen. Av detta skäl kommer undersökningen att 

genomföras i form av en jämförande fallstudie. Den är jämförande såtillvida att den jämför 

två typer av rådgivande organ med varandra enligt en mest-lika-design där råden i stor 

utsträckning delar samma förutsättningar, utom för ett antal nyckelfaktorer – främst ålder hos 

deltagarna och ålder hos själva typen av organ. En sådan design kan visa sig användbar för att 

härleda orsaker till eventuella skillnader mellan organen som uppdagas av undersökningen.
95

 

Undersökningen är vidare en fallstudie såtillvida att den endast kommer att genomföras i en 

kommun, men undersöker organen i denna kommun som fall av rådgivande organ. 

 För att fastställa urvalet för en fåfallsstudie som denna bör urvalet ske på strategiska 

grunder. Detta innebär att man genomför urvalet på grundval av fallets egenskaper snarare än 

genom att välja ett slumpmässigt sådant.
96

 Utifrån ett sådant perspektiv förefaller Karlstad 

vara ett lämpligt val av kommun. I Karlstad finns såväl ett pensionärsråd som ett ungdomsråd 

(kallat ungdomsfullmäktige), och båda dessa är i grunden utformade på sedvanligt vis för 

respektive råd gällande sammansättning och funktion. Pensionärsråd brukar främst bestå av 

representanter från pensionärsorganisationer, och kompletteras med representanter från den 

kommunala politiken och förvaltningen.
97

 Ungdomsråd tenderar å andra sidan att organiseras 

som ett ungdomsfullmäktige, med ett urval av själva ungdomsgrupperna som ledamöter.
98

 

Dessa förhållanden gäller även för Karlstads kommun, där pensionärsrådet består av 

representanter från pensionärsorganisationer samt förtroendevalda från relevanta nämnder.
99

 

Karlstads kommuns ungdomsfullmäktige består vidare av ungdomar mellan 13 och 19 år 
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gamla som väljs av elever i årskurs åtta och nio samt gymnasieelever.
100

 Vidare tillkommer 

praktiska skäl, genom att närheten till Karlstad möjliggör bättre tillgång till 

undersökningsmaterial och insyn i rådens arbete än andra kommuner, vilket tillåter såväl en 

mer djuplodande undersökning som en mer omfattande sådan – eftersom materialinsamling 

blir långt mindre tidskrävande.     

 Detta urval antar i allt väsentligt egenskaperna hos ett bekvämlighetsurval – valet är 

framförallt motiverat utifrån resursfaktorer, och försvaras främst genom en bortfallsanalys 

som anger att det inte finns några uppenbara skäl till att Karlstad skulle vara ett dåligt val, om 

man ändå skall begränsa sig till en kommun. Denna urvalsmetod är givetvis problematisk ur 

generaliseringssynpunkt, men kan ändå bedömas som acceptabel när just resursfrågor utgör 

en betydande begränsning.
101

 Utifrån en studie av ett ungdomsråd och ett pensionärsråd kan 

det naturligtvis vara svårt att uttala sig om ungdomsråd och pensionärsråd i allmänhet, men 

problemet avhjälps något av jämförelsen mellan just dessa två typer av råd som representanter 

för rådgivande organ i allmänhet.
102

 Emedan det inte finns några särskilda skäl att anta 

fullständig representativitet hos det urval som görs för denna fallstudie, finns det heller inga 

uppenbara skäl att anta motsatsen. Tvärtom tycks Karlstads kommun vid första anblick ha 

utformat rådgivande organ enligt samma mönster som är brukligt för dylika inrättningar, och 

kommunen tycks inte heller styras av några särskilda omständigheter i övrigt som kan tänkas 

signifikant påverka bilden av de rådgivande organen. Generaliserbarheten är emellertid inte i 

sig en avgörande faktor för denna typ av undersökning, då den snarare istället inriktar sig på 

att åstadkomma överförbarhet. De fynd som denna undersökning blottlägger bör inte ses som 

indikationer för hur alla kommunala rådgivande organ fungerar, utan bör snarare ses som en 

identifiering av väsentliga faktorer och mekanismer som bidrar till att forma rådgivande 

organs funktionssätt.     

 Den mer djuplodande analys som detta undersökningsupplägg medför innebär att 

undersökningen övertygande kan måla upp en bild av hur inflytandet kan gestalta sig inom 

ramen för rådgivande organ, och vilka förhållanden som formar en sådan gestaltning. I detta 

sammanhang är detta att föredra framför mer ytliga men fullt generaliserbara uttalanden om 

den faktiska gestaltningen hos rådgivande organ i allmänhet. En sådan exemplifiering som 

denna studie åstadkommer kan tjäna som en god utgångspunkt för vidare studier inom samma 

område, och indikera vilka förhållanden som är värda extra uppmärksamhet. Studiens mål är 
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alltså god överförbarhet av fynden i förhållande till ett givet falls specifika kontext, snarare än 

generaliserbarhet. Uppsatsens kunskapsanspråk ur detta perspektiv diskuteras vidare i 

avdelning 2.6, som berör undersökningens kvalitetskriterier. 

1.6 PRECISERADE FRÅGESTÄLLNINGAR 

Utifrån det teoretiska ramverket kan nu den övergripande forskningsfrågan från avdelning 

1.1.3 specificeras till två preciserade frågeställningar. I ett första led har vi konstaterat att en 

förutsättning för inflytande i detta fall är att rådets synpunkter når fram till de relevanta 

beslutsfattarna – om dessa aldrig får vetskap om rådets synpunkter kan de heller inte agera 

utifrån dem. Synpunkternas färdvägar och problemområdets organisering styrs vidare av 

individuella organiseringsaktörer. Beslutsfattarnas möjligheter att påverka organiseringen 

ligger i strukturering genom policy, och vid frånvaro av policy riskerar beslutsvägarna att bli 

inkonsekventa och komma i konflikt med målbilden om de rådgivande organens deltagande. 

För att avgöra om det tycks finnas någon sammanhållen policy för hanteringen av de 

rådgivande organens synpunkter har beslutsträd lyfts fram som ett användbart verktyg
103

, och 

en första preciserad frågeställning kan sålunda formuleras enligt nedan: 

 Kan någon sammanhållen policy för hanteringen av ungdomsfullmäktiges respektive 

pensionärsrådets synpunkter identifieras utifrån beslutsträd för typiska ärenden? 

 I ett andra led har det konstaterats att det är beslutsfattarnas inställningar till de rådgivande 

organens värde och funktion som avgör vilken potential till inflytande som finns när 

synpunkterna väl nått fram, eftersom de rådgivande organen saknar egen formell beslutsrätt. 

Eftersom olika demokratityper lägger olika värde och funktion hos deltagande i förhållande 

till inflytande ligger nyckeln till detta led i beslutsfattarnas demokratisyn. Med en 

demokratisyn hos beslutsfattarna som ser rådgivande organ som barometrar för opinionen hos 

vissa medborgargrupper skulle allt eventuellt inflytande ske på deras villkor och i enlighet 

med deras prioriteringar och avvägningar, och i högsta grad karaktäriseras som indirekt. Med 

en demokratisyn som istället sätter ett stort egenvärde i deltagande, i hög utsträckning kopplar 

samman detta med inflytande och som är konsensusinriktad skulle de rådgivande organen i 

praktiken närmast ges ett eget beslutsutrymme – då beslutsfattarna i sådana fall snarast skulle 

agera verkställare av de rådgivande organens direktiv. Däremellan finns naturligtvis grader, 

och sannolikt kommer man hos beslutsfattare att finna en liknande blandning av demokratiska 

ideal som hos det svenska systemet i stort, men det finns stora möjligheter för tonvikten hos 
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demokratisynen att väga åt det ena eller andra hållet. Utifrån det policyprocessteoretiska 

ramverket kan vi dock även konstatera att också den demokratisyn som dominerar hos 

processdeltagarna är betydelsefull, eftersom en motsättning mellan demokratinsynen hos 

organiseringsaktörer respektive beslutsfattare kan leda till en inkonsekvent hantering av 

synpunkterna som kommer i konflikt med målbilden om de rådgivande organens deltagande. 

Utifrån detta, och de tre idealtyper av demokrati som det svenska systemet vilar på, kan en 

andra preciserad frågeställning formuleras enligt nedan: 

 Kan demokratisynen hos de organiseringsaktörer respektive beslutsfattare som är 

relaterade till ungdomsfullmäktige respektive pensionärsrådet i Karlstads kommun 

bäst beskrivas som konsistent med representativ demokrati, deltagardemokrati eller 

deliberativ demokrati? 

Genom den förstnämnda frågan får vi en uppfattning om förutsättningarna för att de 

rådgivande organens synpunkter konsekvent skall nå fram till den praktiska beslutsprocessen. 

Delar av denna aspekt belyses även av den andra frågan, som därutöver också ger en 

uppfattning om förutsättningarna för synpunkterna att få gehör när eller om de väl når fram. 

1.7 DISPOSITION 

Kapitel 1 har behandlat undersökningens utgångspunkter och ramverk. I kapitel 2 behandlas 

studiens material och metod, uppdelat på sex underavdelningar. De första två behandlar 

operationaliseringar av de två preciserade forskningsfrågorna, där policyfrågan hanteras i 

avdelning 2.1 och demokratisynen behandlas i avdelning 2.2. Därefter följer en systematisk 

genomgång av det praktiska tillvägagångssättet med intervjuprocessen i avdelning 2.3 och 

databehandling i avdelning 2.4. Avslutningsvis diskuteras etiska aspekter att ha i åtanke vid 

undersökningens genomförande i avdelning 2.5, och en sammanfattning av 

undersökningsprocessen presenteras i avdelning 2.6.   

 Därefter följer två kapitel som besvarar en preciserad forskningsfråga var – kapitel 3 

behandlar policyfrågan i två avdelningar, 3.1 för ungdomsfullmäktige och 3.2 för 

pensionärsrådet. Var och en av dessa avdelningar är sedermera uppdelad i ett antal avsnitt 

som behandlar de centrala aspekterna av varje råds organisation. Båda avdelningarna har 

därutöver ett första avsnitt som översiktligt beskriver respektive råds allmänna organisation 

och ett sista avsnitt som konstruerar beslutsträden och bedömer policyläget för rådet. 

 Kapitel 4 behandlar demokratisynen i tre avdelningar – varav de två första är 4.1 för 

ungdomsfullmäktige och 4.2 för pensionärsrådet. Inom var och en av dessa avdelningar bildas 
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en översiktsbild av vilket demokratiskt perspektiv som dominerar bland nyckelpersonerna 

som hanterar de rådgivande organens synpunkter från kommunens håll. Därefter riktas 

blicken tillbaka till rådets organisering, och utifrån denna görs en bedömning av vilken 

demokratisyn som i allmänhet tycks dominera bland beslutsfattarna som grupp. I avdelning 

4.3 görs sammanvägningar av de demokratiperspektiv som tycks dominera för varje 

rådgivande organ, där även perspektiven hos de beslutsfattare som haft beröringspunkter med 

rådet, men som i huvudsak annars arbetar närmast det andra rådet, behandlas. 

 I kapitel 5 jämförs sedan de rådgivande organen med varandra i tre ytterligare 

avdelningar – 5.1 för policy, 5.2 för demokratisyn och 5.3 för sammanvägning. Detta 

motsvarar en avdelning för varje preciserad frågeställning, följt av en avdelning som väger 

samman dessa jämförelser för att besvara den övergripande forskningsfrågan.  

 Kapitel 6 behandlar slutligen de huvudsakliga slutsatserna av undersökningen, och för 

en diskussion kring studiens resultat, och de implikationer dessa för med sig för 

undersökningsområdet. Här relateras även resultaten till undersökningens syfte, för att avgöra 

om detta blivit uppfyllt, och i så fall vad man kan konstatera om de aspekter som syftet 

inriktar sig på. Därefter diskuteras uppsatsens kunskapsanspråk, och förslag på vidare 

forskning delges.  
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2 MATERIAL OCH METOD 
Studiens preciserade frågeställningar försöker belysa två olika former av förutsättningar för 

inflytande – organisatoriska förutsättningar i form av färdvägar för information, och 

mottagligheten hos de beslutsfattare som berörs av rådgivningen. Dessa kommer att besvaras i 

två steg; ett för varje preciserad frågeställning.    

2.1 POLICY, ORGANISERING OCH BESLUTSTRÄD 

I det första steget skall det, i enlighet med de teoretiska utgångspunkter som framlades om 

policyprocessteori i avdelning 1.3.2 och organisationsteori i avdelning 1.3.3, fastställas 

huruvida det finns någon policy för hanteringen av rådens respektive synpunkter. För detta 

ändamål har beslutsträd identifierats som ett gott mätinstrument. Genom att upprätta ett antal 

beslutsträd som illustrerar beslutsgången för typiska ärenden kan man sluta sig till huruvida 

det finns någon upprättad policy eller praxis för hanteringen. För att kunna göra detta behövs 

emellertid utgångspunkter och analysramar för att fastställa såväl startpunkt som inriktning 

för beslutsträdens utformning. Sådana står att finna i den policy-organiseringsanalys som 

lyftes fram i det teoretiska ramverket, där denna typ av policyanalys lyfter fram två steg i 

processen att identifiera eventuell policy. Det första steget, som tillhandahåller en startpunkt 

för beslutsträdens upprättande, är att identifiera de aktörer som äger problemet
104

 – de som 

har behovet att öka deltagandet.     

 Detta är i sig ingen enkel uppgift i denna undersöknings fall, eftersom problemets art 

beror på vilket perspektiv man närmar sig det från. Sett utifrån att de offentliga 

institutionerna, i detta fall Karlstads kommun, behöver stärka sin legitimitet genom att öka 

deltagandet torde problemets ägare ligga hos de kommunrepresentanter som arbetar med de 

rådgivande organens intresseområden. Om man emellertid ser det som att de offentliga 

institutionerna utgör verkställare av den svenska folkstyrelsen, som anges i regeringsformen 

(RF) 1974:152 1 kap 1§, ser läget annorlunda ut. Deltagandeproblemet blir då ett problem 

som i sitt fundament befinner sig hos medborgarna, på grund av att den svenska folkstyrelsen 

inte förankras tillräckligt väl hos dem som den i grunden bör förankras hos. Sett ur detta 

perspektiv skulle problemets ägare i praktiken här vara deltagarna i de rådgivande organen, 

och detta är kanske i slutändan även den mest rimliga tolkningen. Detta dels på grund av att 

hela konceptet med denna typ av deltagandemodeller tar sin utgångspunkt i just dessa aktörers 

möjligheter till deltagande, och dels på grund av att det även är denna tolkning som följer den 
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logiska kedjan närmast sin ändpunkt. I grunden är problemet med bristande folklig förankring 

en fråga för de folkrepresentanter som arbetar med frågorna, och i förlängningen är det ett 

problem för deras organisation – varande kommunerna. Eftersom kommunerna är en del av 

det svenska statsskicket bör problemet vidare överföras till denna högre nivå för att hamna 

närmare den slutgiltiga ägaren. Statsskicket utgör vidare explicit ett förverkligande av 

folkstyrelsen, varför problemet bör vandra vidare till medborgarna. Bland de medverkande 

hos de rådgivande organen som deltar just i egenskap av sin ställning som medborgare, eller 

snarare som tillhörande de relevanta medborgargrupperna, återfinner vi just 

pensionärsrepresentanterna och ungdomsrepresentanterna i de rådgivande organen. Dessa 

agerar visserligen som brukare av vissa tjänster snarare än som medborgare i allmänhet, men 

detta innebär bara att de deltar i egenskap av medborgare som direkt berörs av de relevanta 

frågorna. Det skulle visserligen även kunna tänkas att problemet även ur detta perspektiv ägs 

av de folkvalda, eftersom de utgör just representanter för medborgarna i allmänhet, men i den 

institutionella kontexten utgör de snarare representanter för just de etablerade institutionerna 

för folkstyrelse snarare än folket i sig.     

 En rimlig utgångspunkt, om än inte den enda tänkbara, blir sålunda 

ungdomsrepresentanterna respektive pensionärsrepresentanterna. Bland dessa väljs två 

representanter från varje råd ut för intervju, enligt ett strategiskt urval med mest-olika-design 

som grund. Detta medför även att urvalet blir något annorlunda för ungdomsrådet gentemot 

pensionärsrådet och vice versa, eftersom rådens sammansättning är olika. 

 I ungdomsrådets fall görs urvalet primärt efter variablerna årskurs och kön, eftersom 

både ålder (vilket approximeras av årskurs) och kön är betydelsefulla variabler för en persons 

inflytande.
105

 Valet av årskurs som approximation av ålder, snarare än ålder i sig, är därutöver 

användbart på grund av två förhållanden. Det ena är att valbarhet till ungdomsfullmäktige i 

Karlstad regleras enligt årskurs, snarare än ålder.
106

 Det andra är att en person i en högre 

årskurs sannolikt då även har längre erfarenhet av rådets arbete än en person i en lägre 

årskurs, emedan man i lägre årskurser helt enkelt inte varit valbar i särdeles många 

mandatperioder. Genom att sålunda välja en högstadieelev och en gymnasieelev kan man 

därmed förhoppningsvis även få ett perspektiv från en erfaren respektive en relativt nytillträdd 

person.      

 I pensionärsrådets fall är församlingen inte direktvald, utan utgörs av representanter från 
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olika pensionärsorganisationer.
107

 Emedan pensionärsorganisationernas förhandlingskraft 

hämtas från deras medlemsantal torde storleken på pensionärsorganisationen som man 

företräder utgöra den i särklass främsta faktorn som kan tänkas påverka en persons inflytande 

i rådet, och urvalet inriktas därför primärt på att intervjupersonerna skall representera den 

största möjliga organisationen respektive den minsta möjliga. Om valet står mellan två, ur 

detta perspektiv, likvärdiga intervjupersoner (exempelvis genom att en pensionärsorganisation 

har två ledamöter) kommer företräde att ges åt den person som är av motsatt kön gentemot 

intervjupersonen som representerar den andra organisationen i urvalet. 

 Ett sådant urval fångar förhoppningsvis in den största variationen mellan upplevelser av 

rådets arbete, eftersom att intervjupersonerna på så många signifikanta plan som möjligt har 

olika förutsättningar. Detta kan då ge en fingervisning om likriktning eller disparitet mellan 

ledamöternas upplevelser och avgöra om förutsättningarna för inflytande skiljer sig även 

inom råden.
108

 Antalet intervjupersoner inom varje råd fastställs till två för att kunna göra 

anspråk på att visa skilda perspektiv samtidigt som det minimerar risken för att antalet 

intervjuer blir ohanterligt i samband med snöbollsurvalet.  

 När väl en utgångspunkt etablerats blir enligt policy-organiseringsanalysen det 

nästkommande steget att genom nätverksanalys identifiera de aktörer som deltar i 

policyområdets organisering, och deras roll i processen.
109

 Sådan nätverksanalys gestaltas i 

praktiken av att man intervjuar de personer som identifierats som utgångspunkter angående 

deras roller, och därutöver ber dem identifiera de andra aktörer och roller som de samverkar 

med. De personer som de första intervjupersonerna identifierat intervjuas sedan på samma 

punkter och leder därmed forskaren vidare till nya intervjupersoner i vad som kallas för en 

snöbollsprocedur, som bildar just den typ av relationskartor som beslutsträden illustrerar.
110

 

Sådana snöbollsurval är speciellt användbara för just denna typ av explorativa studier där man 

från början inte har full insyn i sammansättningen hos den population man gör urvalet från.
111

 

En sådan procedur nödvändiggör emellertid just en intervjustudie, eller möjligen en 

observationsstudie. En observationsstudie skulle emellertid begränsa undersökningen till nu 

pågående ärenden, vilket inte är optimalt med hänsyn till att studien ämnar beskriva generella 

förutsättningar för inflytande snarare än förutsättningarna i anslutning till specifika ärenden. 
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När metoden utarbetas på basis av nödvändighet snarare än avvägningar mellan ett flertal 

tillgängliga alternativ, vilket på grund av populationens dolda art i mångt och mycket är fallet 

för denna studie, är det dock viktigt att förhålla sig till vilka konsekvenser det för med sig att 

man begränsas till just denna typ av metod.
112

 I detta fall torde det emellertid vara relativt 

oproblematiskt – man bör kunna förutsätta att intervjupersonerna är bekanta med sina egna 

arbetsordningar, och att de därmed bör kunna tillhandahålla den information som eftersöks. 

Vidare sker en typ av automatisk kontroll av den information som givits av en intervjuperson 

genom intervjun med nästkommande person, eftersom denne bara klarar av att besvara 

frågorna under förutsättning att den föregående intervjupersonen pekade i rätt riktning. 

 När det gäller intervjustudier kan dessa bedrivas med varierande grad av standardisering 

och strukturering, beroende på vilken typ av information man vill uthämta från 

intervjupersonerna. I och med att vi i detta fall har en god uppfattning om vilken typ av 

information vi efterfrågar, men inte har någon egentlig uppfattning om informationens 

faktiska innehåll blir intervjuer med högre grad av standardisering och lägre grad av 

strukturering lämpliga
113

 - så kallade semistrukturerade intervjuer. Sådana intervjuer 

karaktäriseras av en relativt väldefinierad intervjuguide som utgångspunkt, men med 

formuleringar som främjar fria svar och möjligheter till anpassning utifrån den information 

som lämnas vid varje fråga.
114

 I den mån relevant dokumentation framkommer under 

intervjuerna inkluderas detta även som ett komplement till intervjumaterialet, men ses ändå 

som en del av detta då endast dokument och aspekter av dessa som specifikt lyfts fram av 

intervjupersonerna används.     

2.2 DEMOKRATISYN 

I det andra steget riktar vi, i enlighet med det teoretiska ramverket, in oss på relevanta 

beslutsfattares och organiseringsaktörers demokratisyn. Vi har här identifierat tre olika 

demokratiska idealtyper som ligger bakom introduktionen av denna typ av reform till det 

svenska systemet, och vilken av dessa som tycks mest dominerande hos de relevanta 

beslutsfattarna har avgörande betydelse för möjligheterna för deltagarna att få genomslag för 

sina åsikter. Samstämmigheten mellan beslutsfattarnas och organiseringsaktörernas 

demokratisyn ger vidare indikationer på hur konsekvent hanteringen av de rådgivande 

organens synpunkter är, och utgör en del av det avgörande som måste träffas angående frågan 
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om policyorganisering för området. Själva datainsamlingen i detta steg kan utan vidare 

problem ske i samband med datainsamlingen för det föregående steget, eftersom det är samma 

aktörer som är relevanta i båda steg, och samma förutsättningar gäller för den typ av 

information som efterfrågas i relation till intervjutyperna. Även här sker alltså 

datainsamlingen i form av semistrukturerade intervjuer med snöbollsurval. En viktig fråga 

som dock uppstår på grund av detta är var gränsen går mellan beslutsfattare och 

organiseringsaktör. Rimligen torde denna gräns gå vid just auktoritativt beslutsfattande, det 

vill säga beslutsfattande som sker inom ramen för formella befogenheter över ett visst 

verksamhetsområde. Enkelt uttryckt räknas intervjupersonen som beslutsfattare om denne 

själv fattar eller kan fatta beslut utifrån de rådgivande organens synpunkter, utöver beslutet att 

vidarebefordra synpunkterna till en annan aktör. I alla andra fall, där intervjupersonen inte är 

en pensionärsrepresentant eller ungdomsrepresentant, räknas intervjupersonen som 

organiseringsaktör.     

 Gällande den praktiska bedömningen av den rådande demokratisynen kan denna göras 

utifrån de kännetecken som identifierats i det teoretiska ramverket för de valda 

idealmodellerna. Ett sätt att närma sig frågan om kategorisering av demokratityper är att 

upprätta klara kedjor för deras praktiska funktion från orsak till verkan, liknande den modell 

över politiskt deltagande som upprättades av Jan Teorell i Demokratins mekanismer. I denna 

modell delas deltagandeprocessen in i tre steg: deltagandets orsaker, deltagandets sfärer och 

deltagandets konsekvenser. De två sistnämnda stegen innehåller tre kategorier vardera, som 

vart och ett är tydligt knutet till en av de tre demokratimodeller som lyfts fram i denna 

uppsats. Denna modell kan användas till att identifiera en demokratityp utifrån vilken typ av 

politiskt deltagande som primärt förekommer (deltagandets sfärer) eller vilken typ av mål 

man önskar uppnå med deltagandet (deltagandets konsekvenser).
115

  

 I sig skulle detta utgöra ett användbart verktyg för identifieringen av demokratisynen, 

men i relation till denna uppsats kan verktyget tyckas aningen trubbigt i sin ursprungsform, 

emedan det behandlar tämligen breda kategorier. Påverkansförsök, som varande den 

representativa (responsiva) demokratins primära form av deltagande,
116

 torde exempelvis 

förekomma inom de flesta – om inte alla – arenor som denna uppsats undersöker. Modellen 

kan dock anpassas till det demokratiteoretiska ramverk som lyftes fram i kapitel 1, genom att 

lyfta in de aspekter inom varje demokratimodell som lyftes fram i idealens formulering och 

diskussionen om dessas relation till undersökningen. Dessa kan då indelas i två kategorier 
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liknande deltagandets sfärer och deltagandets konsekvenser: deltagandets organisering 

respektive deltagandets värderingar. Deltagandets organisering skulle då, likt deltagandets 

sfärer, belysa den praktiska tillämpningen av den demokratiska grundmodellen – men ur ett 

organiseringsperspektiv. Deltagandets värderingar skulle omvänt illustrera avsikten med 

denna tillämpning, i likhet med deltagandets konsekvenser, men från motsatt riktning – där 

värderingarna ses som något som föregår organiseringen snarare än tvärtom. Detta möjliggör 

att man kan bygga en uppfattning om den allmänna demokratiska kontexten för rådet genom 

att se på hur det organiseras, och sammankoppla denna organisering med den värdering som 

motiverar den. En sådan modell skulle kunna anta en form enligt figur 2.1. 

 Representativ demokrati 

o Deltagandets organisering 

 Råden används som opinionsmätare för vissa medborgargrupper 

o Deltagandets värderingar 

 Direkt deltagande orsakar obalanser och ineffektiva beslut 

 Deltagardemokrati 

o Deltagandets organisering 

 Råden ses som egna beslutande församlingar 

o Deltagandets värderingar 

 Direkt deltagande har ett egenvärde, och får människor att växa 

 Deliberativ demokrati 

o Deltagandets organisering 

 Varje deltagare ges en roll som beslutsfattare i egen rätt 

o Deltagandets värderingar 

 Dialoger har ett egenvärde, ingen deltagares åsikter får åsidosättas 

 

Man skulle naturligtvis kunna formulera exempelvis deltagardemokratiska värderingar på ett 

flertal andra vis, och man skulle säkerligen även kunna identifiera andra deltagardemokratiska 

organiseringstyper – men detta är i sig inte strikt väsentligt. De aspekter som lyfts ovan har 

identifierats som mer eller mindre grundläggande för sina respektive modeller, och bör 

sålunda betonas i varje kontext som starkt präglas av sådana modeller. Andra aspekter kan 

lyftas fram vid sidan av dessa, men de ovan lyfta bör inte lysa med sin frånvaro. Dessa 

aspekter är även av nödvändighet mer eller mindre renodlade, för att tydligt illustrera 

Figur 2.1: Analysmodell för demokratisyn 
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skillnaden mellan dem. I formell mening kommer inget av de rådgivande organen att strikt 

anta den deliberativa organiseringen, helt enkelt därför att de är rådgivande, och de vore inte 

detta om organens deltagare hade egen beslutsrätt. Beslutsfattarnas syn på rådet kan däremot 

anta en sådan karaktär att varje deltagare i praktiken får egen beslutsrätt, genom att man 

vägrar gå vidare till beslut i en fråga innan alla deltagare ställt sig bakom det föreslagna 

beslutet. Även en betonad ovilja att gå till beslut innan konsensus uppnåtts kan tyda på en 

deliberativ åskådning, om än man i slutändan motvilligt går till beslut med deltagare som 

hyser skiljaktiga åsikter.     

 Det kan här vara läge att, liksom tidigare, påminna om att det representativa synsättet 

inte är mindre demokratiskt än det deliberativa sådana – denna fråga är högst 

perspektivberoende. Utifrån ett representativ-demokratiskt perspektiv är en deliberativ 

process demokratiskt bristfällig, eftersom det ger mer inflytande till dem som aktiverar sig 

mest i processen, och fråntar inflytande från dem som inte har möjlighet att delta på samma 

villkor. Omvänt skulle emellertid en representativ process tyckas odemokratisk ur ett 

deliberativ-demokratiskt perspektiv, emedan medborgarna endast i förhållandevis liten grad 

involveras själva i beslutfattandet. Denna bedömning handlar alltså inte om att avgöra hur 

demokratiska beslutsfattarna är, utan i vilken demokratisk kontext som råden arbetar.

 Bedömningen av denna demokratiska kontext kommer, utifrån modellen ovan att 

genomföras i två steg. Det ena rör en analys av de intervjuade beslutsfattarnas demokratiska 

perspektiv i förhållande till råden, och detta görs utifrån de aspekter som ovan benämnts som 

deltagandets värderingar. Detta låter oss fastställa vilken syn nyckelbeslutsfattarna har på 

rådens roller och funktion, och därmed även vilka förutsättningar det finns för råden att få 

genomslag för sina synpunkter när de når dessa. Det andra steget är en analys av den 

allmänna organiseringen, där de aspekter som lyfts under policy-organiseringsanalysen även 

bedöms utifrån deltagandets organisering. Detta låter oss fastställa vilken allmän demokratisk 

kontext som råden arbetar under, och därmed även vilken demokratisyn som torde vara 

dominerande hos de beslutsfattare som ansvarar för rådens arbetsordning och 

verksamhetsområden. Detta låter oss vidare visa på de allmänna förutsättningarna för råden 

att få genomslag för sina synpunkter inom den kommunala organisationen i stort. Detta andra 

steg kan tyckas vara något av en återupprepning av policysteget, men det är snarare ett nytt 

perspektiv på en redan undersökt aspekt. En viss policy kan vara såväl väldefinierad som 

ändamålsenlig, men ändå inte leda fram till mycket om ändamålen inte avser det. 
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2.3 INTERVJUPROCESSEN 

För intervjuerna utformas en enhetlig intervjuguide, redovisad i bilaga 1, som är tänkt att 

täcka alla intervjuer. Denna innehåller sålunda alla övergripande frågor och ämnen som kan 

tänkas vara relevanta att beröra under någon av intervjuerna, och vilka av frågorna i 

intervjuguiden som ställs vid en given intervju är sålunda beroende på intervjuperson och 

inriktning på samtalet. Viss information kan framkomma som antingen gör kommande frågor 

mer eller mindre angelägna, alternativt nödvändiggör olika typer av följdfrågor som inte på 

förhand kan förutses. Den intervjuguide som upprättas utgör sålunda en förteckning av 

tänkbara samtalsområden snarare än en rigid frågelista. De områden och specifika frågor som 

täcks av intervjuguiden är tänkta att mer eller mindre heltäckande belysa de aspekter av 

inflytandemöjligheter som lyfts fram av de det teoretiska ramverket och de preciserade 

frågeställningarna. I princip är avdelningarna om allmän organisation, arbetsordning och 

engagemang avsedda att belysa olika aspekter av hanteringsprocessens organisering, medan 

avdelningen om funktion är avsedd att belysa demokratisyn. Detta är emellertid endast en 

överskådlig indelning, och det finns naturligtvis inga vattentäta skott mellan rubrikerna. Vissa 

frågor kan tänkas belysa aspekter av båda områden beroende på hur frågorna tolkas och 

intervjupersonens inställning. De frågor som i intervjuguiden är markerade med fetstil har 

särskilt värde för studien, och bör besvaras av alla intervjupersoner som är relevanta för 

respektive frågor.    

 Intervjuguidens disposition har utformats med hänsyn till konventionella intervjufaser, 

där intervjun inleds med en introduktion där intervjuns utgångspunkter presenteras. Denna 

följs av en uppvärmningsfas med lättare frågor, en huvudintervju med tyngre och viktigare 

frågor, en avkylningsfas med en återgång till lättsammare ämnen och en avslutningsfas för att 

knyta ihop intervjun.
117

 Vid avgörandet av frågornas sekvens i en intervjuguide bör även 

liknande frågor grupperas, och senare frågor bör vara sammankopplade med de tidigare 

frågorna för att skapa ett naturligt samtalsflöde.
118

 Även detta är något som övervägts vid 

utformningen av intervjuguidens disposition. Gällande den faktiska frågeformuleringen har 

denna utformats för att undvika ledande, konfrontativa och svårtydda frågor. I de fall när 

dubbla frågor, där formuleringen liknar ”tycker du att x och y är z?”, skulle kunna innebära 

problem att tyda svaren har dessa delats upp. Sådana formuleringar utgör några av de 
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vanligare misstagen hos intervjufrågor,
119

 och frågornas utformningar har därför nogsamt 

övervägts i förhållande till dem. 

2.4 DATABEHANDLING OCH ANALYS 

Gällande databehandling är det nödvändigt att strukturera och kategorisera det material som 

framkommer ur intervjuerna, och därutöver även göra vissa urval som grundar sig i 

bedömningar om informationens relevans. I detta förberedande arbete ingår ett visst mått av 

implicit analys. Det är därför viktigt att redan i detta skede utarbeta en reflekterande hållning 

gentemot forskarens egen påverkan på såväl den information som framställts som den 

sammanställning som sedan görs av den. Vidare bör den reflekterande hållningen 

kompletteras med såväl en bokstavlig som en tolkande läsning av materialet för att kunna 

systematiskt identifiera nyckeltext och klarlägga dess förhållande till det teoretiska 

ramverket.
120

 På grund av detta teoretiska ramverks ställning som bas för undersökningen 

kommer bearbetningen vidare att anta en deduktiv gestalt, eftersom den kommer att utgå från 

vissa typer av på förhand identifierade koncept som identifierar frågeområden och förhålls 

gentemot den framställda informationen.
121

 Denna deduktiva bearbetning och analys kommer, 

liksom tidigare, att ske i två separata steg; ett för varje preciserad frågeställning. 

 Datainsamling och databehandling sker av praktiska skäl mestadels parallellt för 

ungdomsfullmäktige respektive pensionärsrådet. Informationen kategoriseras sedan separat 

för att möjliggöra senare jämförelse av förutsättningarna för inflytande hos respektive 

rådgivande organ, när de aspekter som lyfts av de preciserade frågeställningarna börjat 

belysas. Exakt hur bedömningarna inom ramen för denna jämförelse är svårt att närmare 

precisera i en enhetlig struktur, eftersom det inte är en enkel fråga om bättre eller sämre 

förutsättningar för inflytande. Snarare är det komplex fråga om annorlunda förutsättningar 

inom olika områden, där orsakerna kan återfinnas varsomhelst i en process vars utformning i 

utgångsläget är okänd. Det handlar till stor del helt enkelt om att identifiera återkommande 

mönster och nyckelfaktorer inom ramen för varje rådgivande organ, och sedan leta efter 

motsvarande förhållanden eller frånvaron av dessa i det andra organet. Samma resonemang är 

även gällande för frågan om jämförelse av demokratisyn hos beslutsfattare och 

organiseringsaktörer, och avgörandet om huruvida det tycks finnas någon policy eller ej. 

Sådana bedömningar är helt beroende av organiseringens utformning, och typen av avvikelser 
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som förekommer mellan två jämförelsepunkter. Bedömningarna görs därför genom att de 

identifierade förhållandena relateras till det teoretiska ramverket och de nyckelbegrepp som 

där identifierats, och eventuella implikationer utifrån detta analyseras och diskuteras sedan. 

2.5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Det finns fyra huvudsakliga forskningsetiska krav för individskydd vid samhällsvetenskaplig 

forskning.
122

 Det första av dessa är informationskravet, som anger att man måste informera 

medverkande om deras roll i undersökningen, deltagandets frivillighet samt villkoren för detta 

deltagande.
123

 Det andra är samtyckeskravet, som innebär just att man måste inhämta 

samtycke från de medverkande – och deras vårdnadshavare, om de är under 15 år gamla och 

undersökningen är av etiskt känslig karaktär.
124

 Tillägget kan här visa sig relevant för 

undersökningen om någon deltagare i ungdomsfullmäktige vars ålder understiger 15 år 

behöver intervjuas, och den information som eftersöks bör bedömas som känslig. Det tredje 

kravet är konfidentialitetskravet, som i princip anger att medverkande skall garanteras 

anonymitet om det inte utgör ett klart hinder för studiens genomförande med hänvisning till 

dess natur.
125

 Slutligen finns nyttjandekravet, som fastslår att personuppgifter som insamlas 

för en studie endast får användas i forskningssyfte.
126

 Vidare bör de medverkande också ges 

möjlighet till full insyn i de delar av undersökningsrapporten och dess publicering som berör 

dem.
127

       

 Alla dessa faktorer utgör sådana frågor som är viktiga att hålla i åtanke vid 

undersökningens planering och genomförande. I de flesta fall får de främst organisatoriska 

följder för arbetet, men i några fall har det även potential att påverka slutprodukten. 

Konfidentialitetskravet kan eventuellt ses som problematiskt för studiens intersubjektivitet, 

eftersom det med anonyma eller avidentifierade intervjupersoner blir svårt för utomstående att 

verifiera tolkningar eller citat från intervjuerna, och även i viss mån avgöra rimligheten i 

urvalet av intervjupersoner. Den utförliga beskrivningen av de kriterier som styrt urvalet och 

de aspekter som styrt tolkningen, samt god dokumentation av intervjuerna (såväl i form av 

inspelningar som transkriberingar och liknande), torde dock till viss del avhjälpa sådana 

problem. En annan aspekt av det etiska regelverket som potentiellt kan vara problematisk är 

                                                 
122

 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (1990/2002), 

s. 6 
123

 Vetenskapsrådet, a.a., s. 7 
124

 Vetenskapsrådet, a.a., s. 9 
125

 Vetenskapsrådet, a.a., s. 12 
126

 Vetenskapsrådet, a.a., s. 14 
127

 Vetenskapsrådet, a.a., s. 15 



39 

 

informationskravet, som kan riskera att påverka intervjupersonernas villighet att delta såväl 

som den information de lämnar. Emellertid behandlar denna undersökning inte så känsliga 

ämnen att detta utgör en signifikant riskfaktor, eftersom den rör vardagliga 

organisationsfrågor och demokratisyn. I fallet demokratisyn är det viktigt att påpeka att 

bedömningen inte rör huruvida en person är mer eller mindre demokratiskt inställd, utan 

vilken typ av demokrati personen utgår från i sina interaktioner med de rådgivande organen, 

där ingen demokratityp är märkbart mer kontroversiell än de andra. Insynsrekommendationen 

medför även en risk att någon intervjuperson efter granskning motsätter sig publicering i 

någon utsträckning, och att slutprodukten måste redigeras därefter. Emellertid torde detta 

främst förekomma om någon anser sig feltolkad, i vilket fall slutprodukten snarast skulle 

gynnas av korrigering på grund av informationens okontroversiella natur. 

2.6 UNDERSÖKNINGENS KVALITETSKRITERIER 

Det finns fyra kvalitetskriterier för samhällsvetenskaplig forskning som i allmänhet anses vara 

särskilt viktiga att beakta vid utformningen och genomförandet av en undersökning. En studie 

av god kvalitet måste uppvisa god begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och 

reliabilitet. Dessa kriterier är särskilt viktiga att beakta vid fallstudier, då de behöver 

genomsyra inte bara själva undersökningsdesignen, utan även genomförandet av 

undersökningen.
128

     

 När det gäller begreppsvaliditet finns det framförallt två faktorer som behöver beaktas 

för att den skall kunna anses vara god. För att undvika att resultaten formas utifrån lösryckta 

intryck måste man på förhand göra ett urval av vilka aspekter av studieobjektet som skall 

studeras, och man bör därutöver även kunna visa att de mätinstrument man använder för dessa 

aspekter förmår spegla vad man studerar.
129

 Detta första kvalitetskriterium bör kunna anses 

uppfyllt i detta fall, emedan det teoretiska ramverket – såväl inom demokratiteorin som inom 

policyprocessteorin och organisationsteorin – anger klara och tydliga riktlinjer för vilka 

aspekter som skall anses som centrala för studien, och detta har även väglett utformningen av 

studiens preciserade frågeställningar. Emedan detta metodkapitel sedan under 

metodformuleringen utgått från studiens frågeställningar och teoretiska ramverk, torde 

studiens mätinstrument vara väl ägnade åt att studera de valda aspekterna. Samma 

förutsättningar och antaganden har väglett såväl metodens utformning som fastställandet av 

undersökningens inriktning.    
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 Gällande intern validitet är detta kriterium främst relevant vid studier som ämnar 

upprätta kausala förklaringar
130

 – vilket inte är huvudsyftet för denna uppsats. Emedan 

undersökningen försöker avgöra vilka effekter rådgivande organ kan ha på demokratins 

legitimitet görs detta i relation till redan etablerade kausala förhållanden – att högt deltagande 

(allt annat lika) leder till ökad legitimitet, och att en urholkning av folkvaldas beslutsförmåga 

även urholkar legitimiteten hos ett system som bygger på deras representation. Denna studie 

försöker då främst utforska hur rådgivande organ kan förhålla sig till dessa två aspekter av 

demokratisk legitimitet. Obeaktat detta kan emellertid denna typ av validitet säkerställas 

genom såväl jämförelse som diskussion av alternativa slutsatser,
131

 varav det förstnämnda 

ingår i undersökningens utformning och det sistnämnda är ett självklart inslag i 

resultatdiskussionen.     

 Extern validitet brukar ofta vara ett av huvudproblemen vid genomförandet av 

fallstudier, emedan det gäller att påvisa att resultaten man framställer kan göras gällande för 

fenomenet som helhet snarare än bara i det enskilda fallet. Till motsats mot kvantitativa 

studier bör man här inte utgå från en logik där man inriktar sig på undersökningsobjektets 

representativitet för population, utan bör snarare analytiskt lyfta resultaten till en teoretisk 

nivå. Denna formade teori bör sedan appliceras på andra fall för att säkerställa att resultaten 

från dessa sammanfaller med teorin.
132

 I detta fall ingår möjligheter till sådan jämförelse 

redan i studiens utformning, emedan den jämför förutsättningarna för två olika rådgivande 

organ. En jämförelse mellan resultaten hos dessa råd i relation till de aspekter som lyfts fram 

av det teoretiska ramverket torde därför till viss del kunna säkerställa studiens externa 

validitet. Ytterligare studier för att vidare bekräfta slutsatsernas rimlighet skulle naturligtvis 

vara positiva ur detta perspektiv, men redan den jämförelse som ingår i denna undersökning 

torde utgöra en god bas.     

 Slutligen bör även reliabiliteten beaktas. En annan forskare bör kunna genomföra 

samma studie på samma studieobjekt ännu en gång, utan att resultaten förändras. Detta 

förutsätter framförallt god dokumentation av undersökningens tillvägagångssätt,
133

 vilket 

redan lyfts fram som betydelsefullt för studien av flera – ofta liknande – orsaker. 
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2.7 SAMMANFATTNING 

Utifrån de överväganden som lyfts fram i metodkapitlet kan den sammantagna 

undersökningsprocessen gestaltas enligt nedan: 

1. Semi-strukturerade intervjuer enligt intervjuguiden i bilaga 1 genomförs utifrån en 

snöbollsprocedur, med utgångspunkt hos pensionärsrepresentanterna respektive 

ungdomsrepresentanterna. I samband med intervjuerna kommer intervjupersonerna att 

informeras om deras roll i studien, samtycke kommer att inhämtas, och anonymisering 

eller avidentifiering kommer att erbjudas. Därutöver kommer granskningsmöjligheter 

att erbjudas till de intervjupersoner som begär detta. 

2. Utifrån intervjumaterialet upprättas ett antal beslutsträd som illustrerar den typiska 

hanteringen av olika synpunkter från pensionärsråden respektive ungdomsfullmäktige. 

I samband med detta avgörs sedan huruvida det verkar finnas någon policy för 

hanteringen, eller om denna snarare sker ad hoc. Detta steg besvarar den första 

preciserade frågeställningen. 

3. Utifrån intervjumaterialet bedöms demokratisynen hos beslutsfattare respektive 

organiseringsaktörer i relation till de tre idealtyperna representativ demokrati, 

deltagardemokrati samt deliberativ demokrati. Därefter görs en bedömning om vilken 

demokratimodell som tycks dominera respektive råds organisatoriska kontext, varpå 

en sammanvägning av helhetsbilden för varje råd görs. Detta steg besvarar den andra 

preciserade frågeställningen. 

4. En jämförelse genomförs mellan förhållandena för pensionärsrådet och motsvarande 

för ungdomsfullmäktige med ledning av resultaten från steg två och tre, utifrån de 

aspekter som lyfts av de preciserade frågeställningarna. Detta steg besvarar den 

övergripande frågeställningen. 
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3 POLICY 
Som tidigare fastslaget spelar den rent organisatoriska hanteringen av ärenden stor roll för 

vilka resultat verksamheten kan nå.
134

 Oavsett föresatser blir resultatet tveksamt om det inte 

finns organisatoriska förutsättningar för att driva verksamheten i den avsedda riktningen, och 

omvänt leder ändamålsenlig organisering till starkare följsamhet mellan avsikter och effekter. 

Kort sagt avgör ärendehanteringens organisering hur stort genomslag intentionerna kan få i 

den praktiska verksamheten.     

 Av denna orsak kommer detta kapitel att inrikta sig på att kartlägga de olika 

beslutsvägarna inom ärendehanteringen, med utgångspunkt hos de rådgivande organen och 

slutpunkt hos de beslutsfattare som det är tänkt att organen skall rådgiva. Detta görs i två steg, 

ett för varje undersökt rådgivande organ. Inom dessa identifieras de vanligaste typerna av 

ärendehantering och ämnesområden – dels för att avgöra konsistensen i hanteringen, och dels 

för att avgöra var rådens synpunkter i allmänhet hamnar. Utifrån genomgången av detta görs 

sedan en översiktlig bedömning av huruvida någon policy för ärendehantering för respektive 

råd verkar finnas. 

3.1 UNGDOMSFULLMÄKTIGE 

I undersökningens inledningsskede genomfördes intervjuer med två av ungdomsfullmäktiges 

ledamöter, den ena en kvinnlig gymnasieelev från årskurs 2, och den andra en manlig 

högstadieelev från årskurs 9. Den förstnämnda, hädanefter benämnd som Ungdom 1, hade 

därutöver varit medlem av rådet i tre år, motsvarande tre mandatperioder. Den andra, 

hädanefter benämnd som Ungdom 2, höll just på att slutföra sitt första år inom rådet och 

därmed även sin första mandatperiod. Genom en snöbollsprocedur identifierades ytterligare 

tre intervjupersoner som särskilt relevanta för ungdomsfullmäktiges arbete – varande 

Ungdomssamordnaren, Kommunalråd 1 samt Kommunalråd 2. Den förstnämnda utgör 

tjänstemannastöd till ungdomsfullmäktige, medan kommunalråden interagerat med 

ungdomsfullmäktige genom ett flertal roller. För Kommunalråd 1 rör sig detta främst om 

dennes roller som ordförande i samverkan barn och ungdom samt barn- och 

ungdomsnämnden. För Kommunalråd 2 rör det sig om dennes roller som ordförande i kultur- 

och fritidsnämnden samt ledamot i samverkan barn och ungdom. Båda dessa har även haft 

vissa interaktioner med ungdomsfullmäktige i egenskap av kommunalråd.  
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 Emedan organiseringen kring rådet är förhållandevis komplex, och bilden av hur denna 

organisering var upplagd klarnat gradvis för varje genomförd intervju, kommer många av 

beskrivningarna nedan att utgöra det sammanlagda intrycket av organiseringen snarare än 

redogöra för individuella beskrivningar. Detta tillhandahåller förhoppningsvis mer av en 

sammanhållen helhetsbild av processen, samtidigt som det visar på hur omfattande 

samstämmigheten är mellan beskrivningarna från olika intervjupersoner. Redogörelser för 

uppgifter från enskilda intervjuer kommer främst att förekomma i de fall när uppgifter från 

olika intervjupersoner kommer i konflikt med varandra, snarare än förstärker eller 

kompletterar varandra. I förekommande fall, när en intervjuperson berört ett ämne som de 

andra ej talat om, kommer denna information givetvis att hänföras till den specifika intervjun.

 Bedömningen av policyn för hanteringen av ungdomsfullmäktiges synpunkter kommer i 

huvudsak att ske i tre övergripande steg, som belyser den grundläggande organisationen, 

arenorna för inflytande och till sist en sammanvägd bild av policyläget. Avsnitten 3.1.1 och 

3.1.2 kan här i huvudsak hänföras till det första av dessa steg, medan avsnitten 3.1.3 till och 

med 3.1.5 beskriver arenorna för inflytande. Avsnitt 3.1.6 står slutligen för den sammanvägda 

bilden. Denna ordning kan vara användbar att tänka sig för att få en överblick över 

avdelningens övergripande struktur, men är inte strikt konsekvent på grund av att de flesta av 

områdena som behandlas inom avsnitten har mer eller mindre täta beröringspunkter med 

varandra. Den faktiska avsnittsindelningen utgår därför från den aspekt av organiseringen som 

utgör utgångspunkt för den aktuella beskrivningen.  

3.1.1 ALLMÄN ORGANISATION 

Det finns primärt tre olika typer av arenor för kontakter mellan ungdomsfullmäktige och 

kommunen: stormöten, fokusgrupper och samverkan barn och ungdom. Stormötena utgör 

något av en motsvarighet till traditionella fullmäktige- eller styrelsemöten, där alla 

ungdomsfullmäktiges ledamöter (varande 25 ordinarie och 15 ersättare) närvarar och hanterar 

ärenden av gemensam karaktär – främst inriktat på information och uppföljning. 

Fokusgrupperna är något som främst skulle kunna liknas med utskott för enskilda sakfrågor, 

där ledamöter deltar i mån av intresse. Dessa grupper är även öppna för ungdomar utanför 

ungdomsfullmäktige, och är de arenor där församlingens huvudsakliga verksamhet planeras 

och verkställs. Samverkan barn och ungdom är ett organ för samordning av kommunens 

ungdomsorienterade verksamhet, och består av kommunala politiker och tjänstemän samt 

ordföranden i ungdomsfullmäktige. Inom alla dessa tre arenor verkar Ungdomssamordnaren 
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som länk mellan ungdomsfullmäktige och kommunen.
135

 Ungdomarna uttalade samstämmigt 

att de var nöjda och överraskade över såväl sina omfattande påverkansmöjligheter som 

organisationens välfungerande funktionssätt, som även lyftes fram som stabilt över tid.
136

 

Själva ungdomsfullmäktiges sammansättning lyfts dock fram som mindre stabil, emedan 

ledamöternas mandatperiod endast sträcker sig över ett år. Detta lyfts dels fram som en styrka 

i och med ständig förnyelse, men även som en svårighet på grund av bristande kontinuitet och 

långsiktighet.
137

 Omfattningen och utformningen av ungdomsfullmäktiges samröre och 

integration med kommunen beskrivs även denna som mindre stabil, emedan detta är högst 

beroende av vilka intressen som återfinns såväl hos ungdomsfullmäktiges ledamöter som 

bland kommunens beslutsfattare.
138

 De mest frekvent lyfta frågorna i ungdomsfullmäktige 

berör skola, kultur- och fritid samt kollektivtrafik.
139

 Inom kommunens organisation ligger 

dessa frågor under barn- och ungdomsnämnden, Karlstads-Hammarö gymnasienämnd, kultur- 

och fritidsnämnden respektive stadsbyggnadsnämnden. 

3.1.2 UNGDOMSSAMORDNAREN 

De intervjuade ledamöterna från ungdomsfullmäktige pekade båda ut ungdomssamordnaren 

som deras huvudsakliga kontaktperson hos Karlstads kommun. Denna ungdomssamordnare 

utgör ett slags mellanled mellan ungdomarna i rådet och kommunens politiker och 

tjänstemän, och organiserar och administrerar såväl det praktiska arbetet i rådet som kontakter 

mellan rådet och kommunrepresentanter.
140

 Detta skall principiellt gälla kontakter i båda 

riktningar, såväl när ungdomsfullmäktige vill upprätta kontakt med en politiker eller 

tjänsteman, som när dessa vill upprätta kontakt med ungdomsfullmäktige. Avsikten med detta 

är att man från kommunens sida vill upprätthålla kontroll över vad som sker i 

ungdomsfullmäktige, såväl för att säkerställa att församlingen uppfyller sin funktion som för 

att tillfredsställa dokumentationskrav. Det förekommer emellertid oregelbundna 

direktkontakter, framförallt mellan ungdomsfullmäktiges ordförande och övriga ledamöter i 

samverkan barn och ungdom.
141

    

 I de fall då en eller flera ledamöter ur ungdomsfullmäktige har en fråga att lyfta med en 
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kommunal politiker eller tjänsteman lyfter de i första hand ärendet med 

ungdomssamordnaren, och denne bedömer sedan på vems bord ärendet rimligen bör falla i 

nästa läge, och ibland även i vilken form eller arena som ärendet bör behandlas.
142

 I de fall när 

en kommunal tjänsteman eller politiker har en fråga att lyfta med ungdomsfullmäktige 

kontaktar de normalt sett ungdomssamordnaren, som då i första hand bokar in dem på ett 

kommande stormöte. Ungdomssamordnaren tar även i början av varje mandatperiod själv 

initiativ till att bjuda in alla förvaltningar och nämnder i kommunen till kommande stormöten, 

med ambitionen att de alla vid något tillfälle under perioden skall närvara.
143

 

Ungdomssamordnaren utgör även en mer informell informationsförmedlare från 

ungdomsfullmäktige till beslutsfattarna, på grund av dennes fysiska placering i anslutning till 

kommunalrådens arbetsplatser. Det förekommer då både att beslutsfattarna frågar om vad som 

händer i ungdomsfullmäktige, och att ungdomssamordnaren själv informerar om detta – 

speciellt för ärenden där beslutsfattarna inte själva är inblandade.
144

 

3.1.3 STORMÖTEN 

Ungdomsfullmäktiges stormöten hålls en gång i månaden enligt ett reglemente, och utgör den 

primära arenan för angelägenheter som berör hela ungdomsfullmäktige.
145

 Alla ledamöter 

skall principiellt närvara vid dessa möten, men frånvaro från individuella ledamöter 

förekommer relativt frekvent.
146

 Förutom ledamöterna närvarar ungdomssamordnaren som 

sekreterare, och alltid minst en representant från en förvaltning eller nämnd inom kommunen. 

Det normala är att tre till fyra kommunrepresentanter närvarar, inklusive 

ungdomssamordnaren. Vanligtvis närvarar dessa på begäran,
147

 men det förekommer även 

ofta att vissa beslutsfattare närvarar självmant på sammanträdena. Kommunalråd 1 uppskattar 

själv att denne närvarar på åtta av tio stormöten, men berättar även att det i övrigt är relativt 

ovanligt att andra beslutsfattare gör detsamma.
148

 På stormötena hanteras normalt sett tre 

typer av frågor: information från närvarande förvaltningar och nämnder, bildande av 

fokusgrupper samt uppföljning av fokusgruppernas arbete.
149

 Bara i undantagsfall fattas några 
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beslut om ungdomsfullmäktiges ståndpunkter i någon fråga under stormötena, och när så görs 

handlar det främst om mindre och enklare frågor som ofta redan behandlats vid ett tidigare 

tillfälle. Den normala ärendehanteringen går istället via fokusgrupper.
150

 Primärt fungerar 

stormötena som en arena för samordning och uppföljning av ungdomsfullmäktiges arbete, 

samt information och inledande kontakt mellan ungdomarna och kommunen i olika frågor.
151

 

3.1.4 FOKUSGRUPPER 

Fokusgrupper utgör den primära arenan för ungdomsfullmäktiges faktiska verksamhet, och 

deras uppbyggnad är något mer flytande än motsvarande för stormötena. Sammansättningen 

och mötesorganisationen, inklusive mötesfrekvensen, inom varje fokusgrupp är i princip unikt 

utformad utifrån frågans förutsättningar och medlemmarnas preferenser.
152

  

 De bildas främst på två olika sätt, båda med utgångspunkt i stormöten. Det ena är på 

kommunens initiativ, då en närvarande förvaltning eller nämnd lyfter en fråga där de vill ta 

del av ungdomarnas perspektiv och inbjuder till bildandet av en fokusgrupp i frågan. I dessa 

fall närvarar även normalt en eller flera kommunrepresentanter i fokusgrupperna, utöver 

ungdomarna. Det andra sättet sker på ungdomarnas initiativ, då någon av ungdomarna lyfter 

en fråga som denne skulle vilja arbeta med, och därefter bildar en fokusgrupp med detta 

syfte.
153

 I dessa fall kan en individuell ledamot i ungdomsfullmäktige bilda en fokusgrupp 

även om inget intresse finns från församlingens övriga ledamöter.
154

 I den andra änden av 

skalan finns det ingen gräns för hur många ungdomar som kan delta i varje fokusgrupp, 

oavsett om de är ledamöter av ungdomsfullmäktige eller ej. Det normala antalet engagerade i 

varje fokusgrupp ligger dock mellan två och femton personer. Antalet inblandade ledamöter 

hänger till stor del samman med frågans karaktär, där mer operativa frågor – såsom 

festivalarrangemang – normalt sett har fler ledamöter än mer teoretiska sådana, såsom 

granskning av enkätundersökningar. Detta förhållande är en naturlig följd av att exempelvis 

en festival kräver mer omfattande arbetsinsatser än många andra frågor, och blir därför bara 

genomförbara om fokusgrupperna uppnår ett nog stort medlemsantal.
155

 Fokusgruppens 

arbetssätt, verksamhet och mötesfrekvens är även, på samma vis, högst beroende av vilken 
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typ av fråga de arbetar med.
156

    

 Fokusgruppernas kontakter med kommunen varierar i hög utsträckning. Vissa 

fokusgrupper har i princip ingen regelrätt kontakt med kommunen utöver 

ungdomssamordnaren, som alltid finns tillgänglig som stödfunktion.
157

 Andra fokusgrupper är 

så tätt integrerade med den kommunala verksamheten att de upplevs som mer separerade från 

ungdomsfullmäktige än kommunen.
158

 En speciell fokusgrupp har haft stadigvarande närvaro 

av två kommunalråd, och denna fokusgrupp lyfts även fram som en av de historiskt primära 

kontaktytorna mellan dessa beslutsfattare och ungdomsfullmäktige. Denna fokusgrupp har 

dock varit avsevärt mindre aktiv på senare tid, till följd av att såväl kommunalråden som 

ungdomsfullmäktige riktat uppmärksamheten åt andra håll. Istället har kontakten alltmer förts 

via stormötena, och huruvida fokusgruppen kommer att återkomma beror till övervägande del 

på var det nya ungdomsfullmäktige riktar sitt intresse under nästkommande mandatperiod.
159

 

 Graden av integration i den kommunala verksamheten tycks i övrigt inte nämnvärt 

sammankopplad med huruvida det är kommunen eller ungdomsfullmäktige som initierat 

arbetet med frågan, utöver att frågor som kommunen väckt av naturliga skäl mer frekvent har 

täta kopplingar till kommunal verksamhet än frågor som väcks av ungdomsfullmäktige.
160

 

3.1.5 SAMVERKAN BARN OCH UNGDOM 

Samverkan barn och ungdom är främst ett kommunalt samordningsorgan. Dess primära 

funktion är att samordna kommunens verksamhet inom områden som rör barn och unga, och 

hantera områdesöverskridande frågor. Gruppens sammansättning utgörs av ordföranden samt 

vice ordföranden för arbetsmarknads- och socialnämnden, barn- och ungdomsnämnden, 

kultur- och fritidsnämnden samt Karlstads-Hammarö gymnasienämnd. Därutöver tillkommer 

två ledamöter valda av kommunstyrelsen och förvaltningscheferna för motsvarande 

förvaltningar. Även andra nyckeltjänstemän, som ungdomssamordnaren, närvarar vid 

gruppens sammanträden.
161

 Ungdomsfullmäktige finns även representerade i församlingen, 

oftast genom sin ordförande, men ibland även genom sin vice ordförande. 

Ungdomsfullmäktige ses då som en likvärdig part i diskussionerna som förs inom 

samverkansgruppen, och deltar ofta aktivt i dessa. Samverkan barn och ungdom är primärt 
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just diskussionsorienterat, men fattar ibland beslut i frågor som är klart områdesövergripande. 

Detta gäller exempelvis informationskampanjer inom det drogförebyggande arbetet. 

Ungdomsfullmäktige bidrar då inte till finansieringen av dessa åtgärder, men anses ha stor 

påverkan på deras utformning, emedan de utgör representanter för mottagarna av åtgärderna. 

Ungdomsfullmäktige har därutöver alltid en punkt på sammanträdenas dagordning där de får 

redogöra för sin verksamhet och lyfta frågor.
162

   

 Samverkansgruppen är, genom sin funktion och sammansättning, till stor del 

frånkopplad från ungdomsfullmäktige. Den utgör emellertid en viktig arena för kontakter 

mellan kommunen och ungdomsfullmäktige, eftersom den består av nyckeltjänstemän och 

politiker som på grund av sina uppdrag har ett stort intresse av rådet. Det är även dessa 

tjänstemän och politiker som är de mest frekventa besökarna på ungdomsfullmäktiges 

stormöten och inom fokusgrupperna. Därutöver innebär ungdomsfullmäktiges ordförandes 

närvaro vid gruppens sammanträden att inledande kontakter mellan kommunen och 

ungdomsfullmäktige ibland förs via denna arena, för att först därefter kanske föras över till 

stormöten eller fokusgrupper.
163

 

3.1.6 BESLUTSTRÄD OCH SAMMANVÄGNING 

Vi har ovan kunnat konstatera att det finns tre primära arenor för kontakter mellan kommunen 

och ungdomsfullmäktige – stormöten, fokusgrupper och samverkan barn och ungdom – som 

fyller olika funktioner. Renodlat kan man säga att stormötena utgör en form av 

samordningsarena, fokusgrupperna sköter den faktiska verksamheten och samverkan barn och 

ungdom är en beröringspunkt mellan nyckelpersoner från kommunen och 

ungdomsfullmäktige. Eftersom varje ärendes upplägg anpassas utifrån sina förutsättningar 

finns det naturligtvis en uppsjö av möjliga beslutsträd för interaktionen mellan dessa arenor, 

och informationens vägar från ungdomsfullmäktige till beslutsfattarna. Utifrån intervjuerna 

går det dock ändå att utkristallisera någon form av standardhantering, med hänsyn till 

arenornas relationer till varandra. Beslutsträd enligt detta kan illustreras enligt figur 3.1. 

 

 

 

                                                 
162

 Intervju med Kommunalråd 1 & Kommunalråd 2, 2013-05-24 respektive 2013-05-23. 
163

 Ibid. 



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det mest angelägna att ha i åtanke när man beaktar beslutsträden i figur 3.1 är att 

möjligheterna till avsteg från dem i enskilda frågor är tämligen omfattande, inte minst på 

grund av fokusgruppernas flexibilitet. Samverkan barn och ungdom behöver heller inte 

nödvändigtvis representera organets inblandning som helhet – detta torde faktiskt tillhöra 

ovanligheterna. Snarare representerar denna instans i trädet någon av de nyckelpersoner inom 

hanteringsprocessen som är medlemmar av samverkansgruppen, eftersom det är bland dessa 

som de huvudsakliga kommunala aktörerna med koppling till ungdomsfullmäktige återfinns. 

Just kopplingarna mellan dessa beslutsfattare och ledamöterna i ungdomsfullmäktige kan 

även variera – inte så mycket till utformning som i förhållande till styrka på kopplingarna. 

Detta beror till stor del på arbetsordningen med fokusgrupper, där fokusgruppernas ämne till 

stor del styr samröret med beslutsfattare. Detta får till följd att ungdomsrepresentanterna 

antagligen har möjligheter till större inflytande inom frågeområden som ligger nära den 

kommunala verksamheten, och kanske framförallt beslutsfattarnas egna intresseområden, än 

inom sådana områden som har svagare kopplingar. Omvänt torde inflytandet givetvis även 

vara starkt inom de fokusgrupper som behandlar från kommunen helt fristående frågor, 

eftersom dessa oftast ligger helt och hållet under ungdomsfullmäktige. Man kan dock då 
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Figur 3.1: Beslutsträd för ungdomsfullmäktige 
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ifrågasätta om det verkligen ännu rör sig om inflytande inom ramen för den 

institutionaliserade demokratin när frågorna hamnar utanför själva institutionerna. 

 Vad det vänstra beslutsträdet i figur 3.1 då illustrerar är en mer eller mindre flexibel 

arbetsordning där hela den tänkta kedjan inleds med att kommunala politiker eller tjänstemän 

(främst de som deltar i samverkan barn och ungdom) antingen identifierar en fråga de vill 

lyfta med ungdomsfullmäktige, eller förbereder information till dem. För att vidarebefordra 

frågan eller informationen kontaktar de ungdomssamordnaren, som bokar in dem på ett 

stormöte. Där bildas vidare en fokusgrupp, antingen på kommunrepresentanternas begäran 

eller på ungdomarnas initiativ som svar på informationen från dessa, med stöd av 

ungdomssamordnaren. Fokusgruppen utarbetar sedan en ståndpunkt eller åtgärd, som 

återkopplas till de politiker eller tjänstemän som bidrog med frågeställningen eller 

informationen i det första ledet. Såväl ungdomssamordnaren som kommunrepresentanter 

medverkar emellertid ofta i själva fokusgrupperna, om än som något av externa aktörer. Av 

denna orsak kan kommunikationsleden även gå i den andra riktningen – från beslutsfattarna 

till fokusgruppen, och från fokusgruppen till ungdomssamordnaren. Ibland finns inte sådana 

helt klara kopplingar mellan fokusgrupperna och beslutsfattarna, och i dessa fall 

vidarebefordras fokusgruppernas information istället till beslutsfattarna genom 

ungdomssamordnaren.     

 Det högra beslutsträdet i figur 3.1 illustrerar beslutsgången i de fall när 

ungdomsfullmäktiges verksamhet är mer frånkopplad från kommunen – exempelvis vid egna 

festivaler. Ungdomssamordnaren anordnar då ett stormöte, där en eller flera ledamöter ur 

ungdomsfullmäktige lyfter en fråga utanför kommunens verksamhetsområde som de vill 

arbeta med. Därefter bildas en fokusgrupp, med stöd av och diskussioner med 

ungdomssamordnaren, och med fokusgruppens genomförande av sin verksamhet blir ärendet 

utagerat.      

 I termer av policy får detta anses betyda att det tycks finnas en tämligen väl utarbetad 

sådan för hanteringen av ungdomsfullmäktiges synpunkter på övergripande nivå. Även om 

det i allmänhet inte finns specifika kontaktpersoner som man vänder sig till om man har 

synpunkter i en speciell fråga (utöver ungdomssamordnaren) och den specifika hanteringen 

därför kan se väldigt olika ut från fall till fall, finns det en övergripande struktur för vilka steg 

och arenor man passerar i hanteringen av ett givet ärende. Ungdomssamordnaren har här en 

nyckelroll i att omsätta denna övergripande struktur i specifik praktik, och har i många 

avseenden möjlighet att styra ärendehanteringen inom ramen för denna struktur.  

 Samverkan barn och ungdom har även en nyckelroll, genom att dess ledamöter i stor 
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utsträckning kan kontrollera vilka frågor som ungdomsfullmäktige involveras i. Detta gäller 

även resultaten, emedan de i egenskap av beslutsfattare inom ungdomsfullmäktiges mest 

frekventa frågeområden innehar den formella beslutsrätten i många av ärendena. 

Samverkansgruppens sammansättning innebär därför även att det tycks finnas policy även på 

frågenivå i många fall, eftersom gruppens ledamöter då utgör de primära kontaktpersonerna 

inom sina områden. Även om samverkansorganet i sig inte behandlar alla frågor som dess 

ledamöter för vidare till ungdomsfullmäktige utgör det ändock en viktig arena för samröre 

mellan både beslutsfattarna sinsemellan, och mellan dem och ungdomsfullmäktige genom 

dess ordförande. En intressant aspekt att beakta är här att samverkansorganet inte inkluderar 

stadsbyggnadsnämnden eller stadsbyggnadsförvaltningen, detta trots att ett av deras områden 

– kollektivtrafiken – är ett av de mest frekvent lyfta inom ungdomsfullmäktige. Därutöver 

sägs rena stadsbyggnads- och planfrågor vara ett av de ämnen som engagerar 

ungdomsfullmäktige mest när de väl lyfts.
164

 Häri kan det alltså finnas något av ett hål i 

policyn för hanteringen av ungdomsfullmäktiges synpunkter. De frågor som ligger under 

nämnder som inte sitter med i samverkan barn och ungdom faller utanför den identifierade 

strukturen, och detta kanske är extra problematiskt för just stadsbyggnadsfrågorna, som är 

både engagerande och frekventa.    

 Överlag tycks det dock som om det finns en väl utarbetad policy för hanteringen, både 

på övergripande nivå och i hanteringen av enskilda frågor, om än undantag finns inom den 

andra kategorin. En fråga som dock bör ställas är om denna policy är ändamålsenlig – policy 

behöver inte nödvändigtvis vara gynnsam för sitt område, om den går emot policyproblemets 

behov. I detta fall talar mycket för att policyn är ändamålsenlig, då intervjupersonerna från 

ungdomsfullmäktige samfällt lyfte fram stark strukturering som en positiv egenskap hos 

rådets arbete, och även samfällt bedömde både kommunens lyhördhet och deras möjligheter 

att nå fram till beslutsfattarna som mycket goda.
165

   

 Ytterligare en aspekt som är värd att hålla i åtanke är att beslutsfattarna själva lyfter 

fram ungdomsfullmäktiges möjligheter till inflytande som högst personberoende. Om 

beslutsfattarna inte aktivt arbetar med att lyfta in ungdomsfullmäktige i beslutsprocesserna 

fallerar många av de kontaktvägar som beskrivits. Detsamma gäller även om 

ungdomsfullmäktige själva upphör att engagera sig i kommunens verksamheter. Dessa 

strukturer bygger till stor del på ömsesidigt engagemang, och därutöver även på att 

engagemanget är någorlunda likriktat mot samma frågeområden. Emedan det tycks finnas en 
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väl utarbetad och ändamålsenlig policy i dagsläget, innebär just denna policy att 

ändamålsenligheten snabbt kan riskera att bli mindre markant vid ett maktskifte bland 

beslutsfattarna eller en ändrad sammansättning inom ungdomsfullmäktige. Emedan båda 

parter – beslutsfattare och ungdomsrepresentanter – innehar sina poster under tidsbegränsade 

mandat torde detta innebära ett regelbundet osäkerhetsmoment för ungdomsfullmäktiges roll i 

den kommunala demokratin. 

3.2 PENSIONÄRSRÅDET 

I undersökningens inledningsskede intervjuades, för pensionärsrådets del, två ledamöter ur 

detta organ. Den ena, härmed benämnd som Pensionär 1, är representant för den största 

pensionärsorganisationen i rådet och därtill vice ordförande i rådet, och har varit medlem i 

rådet i tre år. Den andra, vidare benämnd Pensionär 2, är representant från den näst minsta 

pensionärsorganisationen och har varit delaktig i rådets arbete i olika former sedan 1970-talet 

– först som politiker i olika kommunala nämnder, och sedan som pensionärsrepresentant. I sin 

politikerroll har han främst verkat i dåvarande kollektivtrafiknämnden, och var under en 

period med i arbetet från både kommunsidan och pensionärssidan samtidigt. Båda 

intervjupersonerna är män. Inledningsvis var avsikten att hålla en intervju med en 

representant från den minsta pensionärsorganisationen, som därtill var kvinna, men denna 

intervju fick ställas in i ett skede när intervjun med den andra pensionärsrepresentanten redan 

hållits. Emedan antalet ledamöter som pensionärsorganisationerna företräds av i 

pensionärsrådet är kopplat till deras medlemsantal i kommunen
166

 fanns det därefter ingen 

annan ordinarie ledamot att intervjua från den minsta organisationen, varför den enda 

ordinarie ledamoten från den näst minsta organisationen istället valdes. Urvalet får dock ändå 

bedömas som meningsfullt med hänsyn till organisationernas storlek som urvalskriterium, då 

den större organisationen är mer än 13 gånger så stor som den mindre. Sett till antalet 

medlemmar i Karlstads kommun torde även de två minsta organisationerna i rådet ha ett 

likartat antal medlemmar, eftersom de har samma antal ledamöter.   

 I en snöbollsprocedur har därefter ytterligare två intervjupersoner identifierats som 

särskilt relevanta för pensionärsrådet. Dessa är stadsbyggnadsnämndens representant och 

Kommunalråd 3. Den förstnämnda av dessa är stadsbyggnadsnämndens ledamot i 

pensionärsrådet, och valdes ut som representant för de ingående nämndernas perspektiv på 

pensionärsrådet. Representanten från just denna nämnd valdes för att kollektivtrafikfrågor 
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tillhör de mer frekvent lyfta inom såväl pensionärsrådet som ungdomsfullmäktige, och denna 

intervju kunde utöver ett nämndperspektiv för pensionärsrådet även bidra med en bas för 

jämförelse mellan hur nämnderna hanterar de olika rådens synpunkter. Kommunalråd 3 är, 

utöver kommunalråd, även ordförande i såväl pensionärsrådet som vård- och 

omsorgsnämnden. Det bör emellertid nämnas att denne tillträdde som ordförande i 

pensionärsrådet först i början av 2013, varför dennes perspektiv ur denna roll kan vara något 

begränsat. Försök gjordes att genomföra en intervju även med pensionärsrådets tidigare 

ordförande, men detta visade sig omöjligt att få till stånd. Den före detta ordförandens roll i 

processen får därför försöka utkristalliseras genom en kombination av uppfattningen hos 

pensionärsrådets olika ledamöter, och den nya ordförandens tankar om sin nya roll. Utöver 

dessa intervjupersoner som är direkt knutna till pensionärsrådet har även Kommunalråd 1 och 

Kommunalråd 2 i viss utsträckning följt rådets arbete i egenskap av kommunalråd, och 

Kommunalråd 2 har därutöver även delvis varit inblandad i verksamheten kring rådet i 

egenskap av ordförande i kultur- och fritidsnämnden.   

 Liksom i fallet med ungdomsfullmäktige kommer intrycket från intervjuerna att 

presenteras i sin helhet snarare än uppdelat på individuella beskrivningar, för att tillhandahålla 

en mer enhetlig bild av rådets funktion och samtidigt visa på samstämmigheten mellan 

beskrivningarna. Redogörelser för uppgifter från enskilda intervjuer kommer främst att 

förekomma i de fall när uppgifter från olika intervjupersoner kommer i konflikt med varandra, 

snarare än förstärker eller kompletterar varandra. I förekommande fall, när en intervjuperson 

berört ett ämne som de andra ej talat om, kommer denna information givetvis att hänföras till 

den specifika intervjun.    

 Bedömningen av policyn för hanteringen av pensionärsrådets synpunkter kommer i 

huvudsak att ske utifrån samma övergripande struktur som var fallet för motsvarande 

bedömning i ungdomsfullmäktiges fall. Avdelningen kan alltså ses som indelad i tre 

övergripande steg, motsvarande grundläggande organisation, arenor för inflytande och en 

sammanvägning av bilden över policyläget. Avsnitt 3.2.1 svarar här för den grundläggande 

organisationen, medan avsnitten 3.2.2 och 3.2.3 belyser arenorna för inflytande. Avsnitt 3.2.5 

beskriver den sammanvägda bilden. Här tillkommer dock även avsnitt 3.2.4, som behandlar 

kommande förändringar av pensionärsrådets arbetsordning, och denna aspekt ger 

återverkningar inom områdena för alla tänkta steg. Detta avsnitt utgör därför något av ett 

fjärde steg i den tänkta strukturen, varande framtidsutsikter för organiseringen. Denna ordning 

med en tänkt stegindelning kan alltså även här vara användbar för att få en överblick över 

avdelningens övergripande struktur och underlätta jämförelser med motsvarande avdelning 
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för ungdomsfullmäktige. Liksom för ungdomsfullmäktige är den dock inte strikt konsekvent, 

på grund av att de flesta av områdena som behandlas inom avsnitten har mer eller mindre täta 

beröringspunkter med varandra, och rådens olika organisering nödvändiggör även en delvis 

annorlunda struktur för beskrivningen av densamma. Den faktiska avsnittsindelningen utgår 

därför även här från den aspekt av organiseringen som utgör utgångspunkt för den aktuella 

beskrivningen. 

3.2.1 ALLMÄN ORGANISATION 

Pensionärsrådets verksamhet tycks primärt uppdelad på två olika typer av arenor, snarare än 

två arenor i sig. Den ena är kopplad till rådets interaktioner med kommunen i egenskap av 

pensionärsråd, och verksamheten är då mer eller mindre starkt koncentrerad till de reglerade 

sammanträdena, som infaller fem gånger per år. Den andra typen av arena är kopplad till 

rådets interaktioner med kommunen i egenskap av pensionärsorganisationer, där själva 

rådsorganisationen som sådan inte nödvändigtvis är inkopplad i processen. Denna typ av 

interaktion är mer diversifierad, och yttrar sig i allt från gemensamma skrivelser till enskilda 

medborgarförslag.
167

      

 Det finns ingen enskild kontaktperson eller samordnare som fångar upp pensionärernas 

önskemål, men kontaktpersoner från vissa nämnder finns inbyggda i rådet, genom att de 

representeras av en ledamot ur nämnden. De nämnder som finns representerade i 

pensionärsrådet är kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, arbetsmarknads- och 

socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, stadsbyggnadsnämnden samt teknik- och 

fastighetsnämnden. Kommunstyrelsens representant är även ordförande i rådet, medan vice 

ordföranden väljs från pensionärsorganisationerna.
168

    

 Såväl de intervjuade pensionärsrepresentanterna som de för pensionärsrådets del 

intervjuade beslutsfattarna uttryckte samfällt missnöje med hur rådet har fungerat, då 

pensionärsrepresentanterna varken erhållit information från kommunen eller blivit 

involverade i beslutsprocesser i den utsträckning som man hade önskat från båda parter,
169

 

och verksamheten kring rådet upplevs som ofokuserad.
170

 Som ett resultat av detta befinner 

sig pensionärsrådet för närvarande mitt i en tämligen omfattande omorganisation, där såväl 

rådets funktion och arbetsordning som kompletterande samverkansformer kommer att 
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omarbetas.  De mest frekvent lyfta frågorna i pensionärsrådet berör vård- och omsorg samt 

kollektivtrafik.
171

 Inom kommunens organisation ligger dessa frågor under vård- och 

omsorgsnämnden respektive stadsbyggnadsnämnden. 

3.2.2 INTERAKTIONER SOM PENSIONÄRSRÅD 

Denna typ av interaktioner är i dagsläget främst koncentrerad till två arenor: rådets 

sammanträden, och en beredningsgrupp som förbereder dagordningen inför dessa 

sammanträden. På sammanträdena skall principiellt alla ordinarie ledamöter närvara, såväl 

pensionärsrepresentanterna som nämndrepresentanterna. Därutöver får även ersättarna 

närvara, vilket de normalt gör, och när pensionärsrådet så begärt närvarar även olika 

förvaltningsrepresentanter. Totalt sett är antalet närvarande på sammanträdena, inklusive 

ersättare, normalt cirka sexton stycken. Ersättarna för pensionärsrepresentanterna är mer 

frekvent närvarande än ersättarna för nämnderna, och detsamma gäller de ordinarie.
172

 

Pensionärsorganisationerna väljer sina egna ledamöter, och väljer normalt då sina ordförande 

och vice ordföranden till ordinarie platser och ersättarplatser, beroende på hur många 

ledamöter de skall ha i rådet.
173

 Det är normalt sett även ordföranden från den största 

pensionärsorganisationen som väljs till vice ordförande i rådet. Det råder vissa oklarheter 

gällande vilka som vanligtvis företräder kommunens nämnder, då man från 

pensionärsrepresentanternas sida är av uppfattningen att det brukar vara ordförandena i 

nämnderna som företräder dem i pensionärsrådet.
174

 Vid en granskning av listan på ledamöter 

tycks det emellertid snarare som om det normala är att nämnderna företräds av ordinarie 

ledamöter eller i vissa fall ersättare från nämnderna, även om det i vissa fall förekommer att 

representanten är ordförande i nämnden.
175

   

 Beredningsgruppen är ett förberedande organ i relation till sammanträdena, som 

sammanställer dagordningen inför dessa och organiserar eventuella förvaltningsbesök och 

dylikt.
176

 Denna grupp består av rådets ordförande och vice ordförande, samt ytterligare en 

pensionärsrepresentant och rådets sekreterare.
177

  

 Sammanträdena präglas primärt av envägskommunikation, där just information från 
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nämnderna om de delar av deras verksamhet som de bedömer relevanta för 

pensionärsorganisationerna utgör den största programpunkten.
178

 Förslag eller synpunkter 

från pensionärsrepresentanterna riktade direkt till nämndrepresentanterna är ovanliga under 

sammanträdena, och förfrågningar från nämnderna till pensionärsrepresentanterna 

förekommer i princip inte.
179

 Informationen som lämnas berör främst redan fattade beslut, 

snarare än ärenden som nyligen har aktualiserats.
180

 Ibland har pensionärsrådet en speciell 

fråga de vill diskutera, men dessa frågor återfinns främst på tjänstemannanivå snarare än på 

den politiska nivån.
181

 Även när frågor på politisk nivå lyfts går de ofta först genom 

förvaltningen innan de når en nämnd, och det framgår då inte alltid om frågan först lyfts hos 

pensionärsrådet eller av pensionärer genom någon annan arena.
182

 När en sådan fråga skall 

lyftas sker detta inom beredningsgruppen, som bjuder in den relevanta förvaltningen till det 

kommande sammanträdet, och det är då normalt sett förvaltningschefen som närvarar. Väl på 

sammanträdet besvarar förvaltningsrepresentanten de frågeställningar som lyfts in i 

dagordningen, eventuellt följt av en diskussion kring dessa. Pensionärsrepresentanterna 

upplever i allmänhet en större lyhördhet och grad av involvering från förvaltningarna än från 

nämnderna.
183

     

 Utöver de mer reglerade sammanträdena och beredningsgruppmötena förekommer 

ytterligare en typ av interaktion mellan rådet och kommunen, i form av arbetsgrupper som 

ibland formas för en enskild fråga där man vill samverka – främst i samband med 

upphandlingar. I dessa fall väljer man tre pensionärsrepresentanter från pensionärsrådet som 

får sköta separata diskussioner med den relevanta förvaltningen. De pensionärsrepresentanter 

som deltagit i sådana arbetsgrupper har generellt haft en positiv bild av arbetet som sådant, 

men pensionärsrådets synpunkter har bara i begränsad omfattning fått genomslag.
184

 

 Därutöver har pensionärsrådets ordförande något av en nyckelroll i kommunikationen 

mellan kommunen och pensionärsrepresentanterna, eftersom ordföranden finns närvarande i 

båda de större kanalerna för interaktioner dem emellan – sammanträdena och 

beredningsgruppmötena. Det förekommer även ibland att någon pensionärsrepresentant tar 

                                                 
178

 Intervjuer med Pensionär 1, Pensionär 2, Stadsbyggnadsnämndens representant samt Kommunalråd 3, 2013-

04-22, 2013-05-07, 2013-05-13 respektive 2013-05-23. 
179

 Intervju med Stadsbyggnadsnämndens representant, 2013-05-13. 
180

 Intervjuer med Pensionär 1 & Pensionär 2 samt Kommunalråd 3, 2013-04-22, 2013-05-07 respektive 2013-

05-23. 
181

 Intervju med Stadsbyggnadsnämndens representant, 2013-05-13. 
182

 Intervjuer med Stadsbyggnadsnämndens representant, Kommunalråd 1 samt Kommunalråd 2, 2013-05-13, 

2013-05-24 respektive 2013-05-23. 
183

 Intervjuer med Pensionär 1 & Pensionär 2, 2013-04-22 respektive 2013-05-07. 
184

 Intervju med Pensionär 2, 2013-05-07. 



57 

 

kontakt med ordföranden personligen i någon fråga, även om detta inte tillhör normen. I dessa 

fall besvaras antingen eventuella funderingar direkt, eller så förs det via beredningsgruppen in 

som en punkt på dagordningen för nästa sammanträde. Ordföranden har därutöver en 

samordnande och organisationsutvecklande roll för pensionärsrådet, och tanken är att denne 

skall säkerställa att nämnder och förvaltningar involverar pensionärsrådet i tillräcklig 

utsträckning.
185

 

3.2.3 INTERAKTIONER SOM PENSIONÄRSORGANISATIONER 

När det gäller pensionärsrådets handlingar och synpunkter verkar dessa främst hanteras 

utanför själva rådsorganisationen, och pensionärsrepresentanterna för istället diskussioner 

med kommunen utifrån sina roller i sina respektive organisationer snarare än sina roller i 

pensionärsrådet. Även i de fall då flera eller samtliga pensionärsorganisationer inom 

pensionärsrådet vill lyfta någon specifik fråga agerar man på organisationsnivå. Det är 

respektive organisations ordförande eller liknande som normalt organiserar och ställer sig 

bakom skrivelser och initiativ, snarare än pensionärsrådets pensionärsrepresentanter som 

enhetlig grupp.
186

      

 Denna typ av interaktioner har visat sig mycket svår att spåra, då ärendehanteringen ser 

olika ut beroende på vilket ärende det handlar om. En av de mer frekventa handlingarna är 

författandet av medborgarförslag. Pensionärsrepresentanterna har lämnat in ett flertal sådana 

till olika nämnder, i frågor som först diskuterats mellan organisationerna som deltar i 

pensionärsrådet, men som sedan lyfts ut helt och hanteras på organisationsnivå. Därutöver 

förekommer även informella kontakter mellan enskilda ledamöter i pensionärsrådet och 

enskilda tjänstemän och politiker. Detta sker även här genom ledamotens roll inom 

pensionärsorganisationen snarare än i pensionärsrådet, även om frågorna som lyfts i dessa 

kontakter ibland initierats i rådets diskussioner.
187

 Från politiskt håll är man ofta osäker på 

vem som från början initierat pensionärsfrågorna som når dem. Det lyfts fram att pensionärer 

som grupp har en myriad av olika kontaktvägar till beslutsfattarna, emedan många 

pensionärer antingen tidigare varit förtroendevalda eller tjänstemän, eller ännu är politiskt 

aktiva. De kan därför ofta använda sina personliga kontaktnät, eller partiernas egna 

sammanträden, för att föra sina synpunkter vidare.
188
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3.2.4 FÖRÄNDRINGAR AV PENSIONÄRSRÅDETS ARBETSORDNING 

Pensionärsrådet befinner sig, som tidigare nämnt, i dagsläget mitt i en tämligen omfattande 

omorganisationsprocess. Denna process tycks utgöra effekten av en längre tids utveckling där 

pensionärsrådet i allt högre grad förlorat kontakten och integrationen med den kommunala 

verksamheten, med växande missnöje bland pensionärsrepresentanterna som följd.
189

 Ett visst 

missnöje med detta återfinns även från nämndrepresentanternas håll, då rådets starka fokus på 

information om redan fattade beslut inte anses tillföra något betydande till vare sig 

verksamheterna eller demokratin.
190

 Från ett utgångsläge där pensionärsrådet var tämligen väl 

inkluderat i kommunpolitiken inleddes en tillbakagång i dess inflytande ungefär vid 

millennieskiftet, i samband med ett antal omorganisationer både inom kommunens 

nämndorganisation och hos pensionärsrådet i sig. Pensionär 2, som själv var ledamot i 

kollektivtrafiknämnden, beskriver bland annat regelrätta förhandlingar mellan nämnden och 

pensionärsrådet i vissa frågor. Han beskriver även hur pensionärsrådet i början av hans tid 

som pensionärsrepresentant i markant högre grad involverades i olika ärenden innan de gått 

till beslut.
191

       

 Tidpunkten för förändringen sammanfaller till stor del med en omorganisation av 

kommunens nämndväsende, där bland annat kollektivtrafiknämnden upplöstes och 

kollektivtrafikfrågorna förflyttades till stadsbyggnadsnämnden. Sedan denna förändring 

upplevs såväl kollektivtrafikfrågorna som pensionärsrådet ha fått lägre prioritet från 

kommunens sida, och pensionärernas synpunkter har fått allt mer begränsat genomslag. Vid 

ungefär samma tidpunkt förändrades även pensionärsrådets arbetsordning, där man tidigare 

haft en ordning som tydligare utgick från arbetsgrupper med direktkontakt med beslutsfattare. 

Ett av de mer betydelsefulla exemplen var en grupp där en representant från varje 

pensionärsorganisation sammanträdde med nyckelpersoner inom vård- och omsorgsområdet 

en gång i månaden för att diskutera aktuella ärenden. Diskussionerna skulle sedan förankras i 

pensionärsrådet genom att medlemmarna av arbetsgruppen skulle vidarebefordra information 

och diskutera frågeställningar från sammanträdena med pensionärsrådets och 

pensionärsorganisationernas övriga medlemmar. Emellertid bedömdes just arbetsgruppens 

återkoppling till pensionärsrådet i sin helhet bristfällig av pensionärsrådets övriga ledamöter, 

även om arbetsgruppen i sig i hög grad var involverad i vård- och omsorgsfrågorna, och man 

gjorde då ett försök att förflytta samverkansformen till pensionärsrådets ordinarie 
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sammanträden så att alla ledamöter skulle bli involverade. I praktiken har dock detta lett till 

att samverkan i princip upphört helt, och information och involvering har sedan dess främst 

förekommit på pensionärsrådets begäran i enskilda frågor.
192

  

 Som ett svar på pensionärsrepresentanternas missnöje med rådets funktion har Karlstads 

kommun under våren 2012 genomfört en översyn av pensionärsrådets arbetsformer och 

reglemente. Man fann då att pensionärsrådets funktion och syfte var oklart för de inblandade, 

att de diskussioner som fördes inom ramen för pensionärsrådet primärt gällde frågor på 

tjänstemannanivå snarare än på politisk nivå, och att informationen från kommunens sida når 

pensionärsrepresentanterna i ett alltför sent skede.
193

 Vidare uttrycktes en önskan från 

nämndrepresentanterna som arbetar i rådet att skilja på brukardialog på tjänstemannanivå och 

medborgardialog på politisk nivå, där pensionärsrådet främst skulle ägna sig åt det 

sistnämnda.
194

 Översynen mynnade ut i förslag på ett flertal förändringar i linje med dessa 

fynd. Dagordningarna för rådets sammanträden delas in i tre distinkta punkter: ett 

mötesspecifikt diskussionstema, allmän nämndinformation samt frågor från 

pensionärsorganisationerna.
195

 Förvaltningsbesöken lyfts även ut från pensionärsråden som 

sådana, och man inrättar istället kontaktpersoner på varje förvaltning för 

pensionärsorganisationerna. Därutöver uppmuntras nämnder och förvaltningar att i högre grad 

använda sig av pensionärsrådet som referensgrupp för pensionärernas åsikter i olika frågor.
196

 

Karlstads kommuns kommunstyrelse har i dagsläget föreslagit att dessa förändringar 

genomförs, med tillägget att nämnderna får i konkret uppdrag att löpande informera och föra 

dialog med pensionärsrådet på det sätt som endast uppmuntrades i översynens ursprungliga 

förslag.
197

 

3.2.5 BESLUTSTRÄD OCH SAMMANVÄGNING 

Pensionärsrådets arbetsordning tycks på en gång splittrad och koncentrerad, beroende på 

vilken typ av arena man fokuserar på. Vi har kunnat konstatera att det finns två typer av 

sådana arenor, eller roller i vilka pensionärsrepresentanterna interagerar med kommunen: i 

egenskap av rådsmedlemmar, och i egenskap av organisationsmedlemmar. I deras roller som 

rådsmedlemmar är verksamheten starkt koncentrerad till de reglerade rådsmötena, men 

verksamheten är här även starkt begränsad. Den är till övervägande del av 
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informationskaraktär, och den information som lämnas till pensionärsrepresentanterna gäller i 

allmänhet redan fattade beslut. Viss kontakt med kommunen på tjänstemannanivå sker ändock 

inom ramen för rådets formella verksamhet.    

 När det gäller pensionärsrepresentanternas roller som företrädare för 

pensionärsorganisationerna som sådana tycks verksamheten mer praktiskt och operativt 

inriktad, men den är här såväl mycket diversifierad som bitvis svår att skilja från 

pensionärsorganisationernas egna påverkansarbeten. Pensionärsrådet verkar i dagsläget främst 

fungera som en typ av plattform för möten, dels mellan pensionärsorganisationerna och 

kommunrepresentanterna, men även sinsemellan pensionärsorganisationerna i sig. Två olika 

typer av övergripande beslutsträd kan här identifieras, även om spelrummet för variationer 

inom åtminstone ett av dem är betydande. Det handlar dels om ett beslutsträd som följer 

pensionärsrådets formella uppbyggnad, och dels om ett annat beslutsträd som använder 

pensionärsrådet som utgångspunkt för att identifiera frågeområden, för att sedan koppla loss 

dessa från rådsorganisationen. Båda dessa typer av beslutsträd illustreras nedan enligt figur 

3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan här i det vänstra beslutsträdet se en tämligen rättfram linje där beredningsgruppen 

bjuder in en förvaltningsrepresentant för att informera om eller diskutera ett frågeområde på 

ett rådsmöte, där de närvarande på detta rådsmöte sedan alltså lämnar sina synpunkter direkt 

till ansvarig tjänsteman. Värt att notera är dock att det mer frekvent handlar om att 

kommunikationen främst går i den andra riktningen – de får främst information från ansvarig 

Figur 3.2: Beslutsträd för pensionärsrådet 
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tjänsteman. På politisk nivå torde kedjan avslutas vid rådsmötet, eftersom de mest relevanta 

nämnderna där finns representerade med ledamöter, men i praktiken förekommer detta 

mycket sällan. I de fall då frågor lyfts på politisk nivå görs detta främst inom ramen för det 

högra beslutsträdet, genom medborgarförslag eller liknande via pensionärsorganisationerna 

som sådana.       

 I det högra beslutsträdet återfinns även andra typer av kontakter och kommunikation, 

främst mellan pensionärsorganisationerna och den kommunala förvaltningen. Denna kontakt 

är dock högst varierande, och detta område är även mest drabbat av det generella problem 

som kan återfinnas vid försök till kartläggning av pensionärsrådets organisation. Det är svårt 

att skilja på vad som görs inom ramen för pensionärsrådet och vad som görs inom ramen för 

pensionärsorganisationerna själva – eller för den delen vad som görs inom ramen för en 

enskild pensionärs personliga kontaktnät. En viktig notering att göra om beslutsträden är att 

de utgör omfattande förenklingar av de faktiska händelseförloppen, för att upprätthålla någon 

form av överskådlighet. Kontakter mellan pensionärsorganisationer och kommunal 

förvaltning, som i det högra beslutsträdets slutled, är naturligtvis oerhört ospecifikt och kan 

betyda nästan vad som helst. Men däri ligger också essensen i pensionärsrådets arbetsordning 

– den kan se ut nästan hur som helst, beroende på vilket ärende det gäller, och det är inte alltid 

tydligt ens för de inblandade hur man går tillväga i en viss process.  

 Utifrån detta kan det inledningsvis tyckas rimligt att helt enkelt konstatera att det inte 

tycks finnas någon policy för hantering av pensionärsrådets synpunkter – men detta 

konstaterande skulle antagligen inte vara strikt rättvisande. Snarare tycks det vara så att det 

finns en policy för hanteringen, och det är den som till viss del illustreras av det vänstra 

beslutsträdet i figur 3.2, men att den inte är ändamålsenlig. Man har utformat en organisation 

som inriktas på att förmedla kontakter mellan beslutsfattare och pensionärsrepresentanter, 

men de beslutsfattare som ingår i strukturen är inte nödvändigtvis de beslutsfattare som främst 

är relevanta. Pensionärsrepresentanterna är främst intresserade av att påverka på 

tjänstemannanivå, snarare än på politisk nivå, och pensionärsrådet saknar fullgoda kanaler för 

detta. Om de ändå skulle vilja påverka på politisk nivå tyder mycket på att de 

nämndrepresentanter som ingår i rådet inte nödvändigtvis är rätt personer att vända sig till, då 

de inte återfinns på tillräckligt hög nivå i den politiska nämndorganisationen. Undantaget är 

pensionärsrådets ordförande, som är kommunalråd, och detta upplevs av 

pensionärsrepresentanterna som en av få ljuspunkter i den nuvarande organisationen. Detta på 

grund av att kommunalrådet har såväl stort eget inflytande som en god översiktsbild över den 

kommunala verksamheten. Omvänt upplevs det som att övriga nämndrepresentanter sällan är 
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tillräckligt insatta i sina nämndområden, och i högre grad inte heller i kommunens verksamhet 

som helhet.
198

     

 En sådan policy som alltså inte riktigt uppfyller de krav och förväntningar som ställs 

från pensionärsrepresentanternas sida leder istället till att de i hög grad hanterar sina 

frågeområden utanför själva rådsorganisationen, eftersom rådsorganisationen inte 

tillhandahåller rätt kanaler för deras synpunkter. I relation till beslutsträden skulle man 

sålunda kunna säga att det vänstra beslutsträdet i figur 3.2 ger uttryck för en missriktad policy 

som ger upphov till en hantering utanför policyns ramverk, illustrerat i det högra 

beslutsträdet. En missriktad policy för hanteringen blir alltså i praktiken ett policylöst 

förhållande, eftersom verksamheten förflyttas till andra arenor. Denna slutledning kan vidare 

styrkas genom att kontrastera det med att man från ungdomsrepresentanternas håll istället 

uttryckte att informella kontakter inte förekom i nämnvärd utsträckning – de behövdes inte, 

för de officiella kanalerna fungerade redan så väl.
199

 I detta fall dominerar istället dylika 

kontakter, eftersom de officiella kanalerna tvärtom inte tycks fungera. 
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4 DEMOKRATISYN 
Förutom policyfrågan har beslutsfattarnas och organiseringsaktörernas demokratisyn 

identifierats som betydelsefull för de rådgivande organens inflytandemöjligheter. Givet att 

organisatoriska förutsättningar finns för att nås av och tillvara rådsmedlemmarnas synpunkter 

är det nämligen beslutsfattarnas inställning som avgör huruvida synpunkterna får något 

praktiskt genomslag i politik eller verksamhet. Eftersom de rådgivande organen arbetar i en 

demokratisk kontext bedöms deras synpunkter hela tiden mot en demokratisk bakgrund, och 

det blir därför beslutsfattarnas demokratisyn som spelar den avgörande rollen i vilken typ och 

omfattning av inflytande de kan tänka sig att ge rådgivarna. Emedan ärendehanteringens 

organisering avgör hur stort genomslag intentionerna kan få i den praktiska verksamheten, 

avgör demokratisynen själva intentionerna.
200

   

 Detta kapitel kommer därför att inriktas på att bedöma i vilken demokratisk idealmodell 

som tyngdpunkten hos beslutsfattarnas inställning till deras rådgivande organ ligger. Detta 

görs i tre avdelningar, varav de två första utgör ett för varje undersökt rådgivande organ. I 

dessa avdelningar analyseras först den rådande inställningen hos beslutsfattare och 

organiseringsaktörer som identifierats av policyanalysen i anslutning till det organ som lyft 

frågor kopplade till deras verksamhetsområden. Därefter riktas blicken åter mot rådens 

organisering, och denna bedöms i relation till de olika modellerna för deltagandets 

organisering inom olika demokratiideal, för att visa på vilken demokratisyn som i allmänhet 

tycks dominera bland de beslutsfattare som ansvarar för rådens utformning och verksamhet. I 

den tredje avdelningen skapas en sammanvägd bedömning för den demokratisyn som tycks 

vara dominerande för varje rådgivande organ, där även de beslutsfattare som primärt är 

orienterade mot det andra rådet men som ändå har beröringspunkter med det aktuella rådet tas 

med i bedömningen. Detta görs för att kunna fånga in influenser från alla beslutsfattare med 

möjlighet att påverka rådens inflytandemöjligheter, samtidigt som separeringen av 

beslutsfattarna med täta respektive glesare kontakter med råden förenklar bedömningen av 

beslutsfattarnas inbördes relativa påverkan.   

 Organiseringsaktörens demokratisyn används här dels som ytterligare en indikation på 

hur ärendehanteringen fungerar och inriktas, men är även relevant ur det perspektivet att 

organiseringsaktörernas agerande i anslutning till de rådgivande organen utgör beslutsfattande 

i sig. Om en organiseringsaktör har en restriktiv syn på rådens roll i demokratin, kommer 
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i avsnitt 1.3.4 samt diskussionen i anslutning till formuleringen av de preciserade frågeställningarna i avdelning 

1.6 



64 

 

denne antagligen även att anta en restriktiv hållning när det gäller att involvera dem i 

verksamheten. Beslutsfattarnas demokratisyn är emellertid den tyngst vägande faktorn ur 

detta perspektiv, emedan de har den formella beslutsrätten inom de områden där de 

rådgivande organen hoppas få inflytande, och därutöver även styr processen på samma sätt 

som organiseringsaktörernas i de fall då deltagarna och beslutsfattarna har direktkontakt. Om 

beslutsfattarna har en demokratisyn som är mer representativt inriktad, kommer deras 

synpunkter antagligen främst att användas som en form av barometer eller opinionsmätning 

för motsvarande medborgargrupper. Om beslutsfattarna omvänt har en demokratisyn som är 

mer deliberativ kommer de troligtvis att sträva efter att i så stor utsträckning som möjligt 

förankra alla beslut hos deltagarna.
201

 

4.1 UNGDOMSFULLMÄKTIGE 

För ungdomsfullmäktiges del har tre nyckelpersoner intervjuats: ungdomssamordnaren, 

kommunalråd 1 och kommunalråd 2. Bland dessa har ungdomssamordnaren en nyckelroll i 

sin funktion som organisatoriskt stöd i ungdomsfullmäktige, där i princip alla ärenden i någon 

form passerar denne tjänsteman i någon form. I många av dessa frågor har 

ungdomssamordnaren genom egna bedömningar möjlighet att styra inte bara vilka 

beslutsfattare som interagerar med ungdomsfullmäktige, utan även på vilket sätt, genom 

kontrollen över inbjudningar och inflytande över rådets arbetsordning. 

Ungdomssamordnarens perspektiv är därmed av yttersta vikt för rådets funktion, emedan det 

ligger vid kärnan av de organisatoriska förutsättningarna.  

 Kommunalråd 1 är kanske den mest centrala bland beslutsfattarna för 

ungdomsfullmäktiges del, i sin roll som ordförande i samverkan barn och ungdom, som är en 

arena där en inte oansenlig del av ungdomsfullmäktiges interaktion med de viktigaste 

beslutsfattarna sker. Därutöver har denne även stor betydelse i sina roller som ordförande i 

barn- och ungdomsnämnden, samt som kommunalråd.  

 Kommunalråd 2 har även en betydande position i relation till ungdomsfullmäktiges 

inflytandemöjligheter. Det rör sig här om tre olika roller som alla har tämligen stor betydelse 

för rådets arbete: ledamot av samverkan barn och ungdom, ordförande i kultur- och 

fritidsnämnden samt kommunalråd.     

 I mångt och mycket liknar dessa två beslutsfattares roller varandra i relation till 

ungdomsfullmäktiges verksamhet, med kanske den mest betydande skillnaden varande deras 
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respektive roller i samverkan barn och ungdom. Det är dock inte nödvändigtvis stor skillnad 

på ordförandens och de övriga ledamöternas interaktioner med ungdomsfullmäktiges 

representant(er) i samverkan barn och ungdom, emedan interaktionerna även där till stor del 

präglas av ledamöternas roller som nämndrepresentanter.
202

  

 Utöver dessa nyckelpersoner har även stadsbyggnadsnämndens representant och 

kommunalråd 3 vissa beröringspunkter med ungdomsfullmäktige. Den förstnämnda i 

egenskap av politiker i den nämnd som behandlar en av ungdomsfullmäktiges mest frekvent 

lyfta frågor, och den sistnämnda i egenskap av kommunalråd och ledamot av samverkan barn 

och ungdom. Dessa är dock primärt knutna till pensionärsrådet, och deras kontaktytor med 

ungdomsfullmäktige är följaktligen mer begränsade, varför deras perspektiv inordnas i 

relation till ungdomsfullmäktige först i samband med den allmänna jämförelsen mellan 

ungdomsfullmäktige och pensionärsrådet. 

4.1.1 NYCKELPERSONER 

Ungdomssamordnaren, kommunalråd 1 samt kommunalråd 2 har identifierats som de 

nyckelpersoner som styr ungdomsfullmäktiges organisering och inflytande. I detta avsnitt 

kommer deras perspektiv att knytas samman. Detta dels för att forma en enhetlig bild av 

vilken demokratisyn som tycks mest tongivande för rådets interaktioner med kommunen, och 

dels för att bilda en uppfattning om samsynen mellan de aktörer som tycks principiellt 

viktigast för rådets inflytandemöjligheter. Först diskuteras de utsagor som tydligt anknyter till 

representativa ideal, därefter de citat som anknyter till deltagardemokratiska ideal, och till sist 

de citat som anknyter till deliberativa sådana. Utifrån balansen mellan dessa avgörs sedan 

varåt tonvikten tycks luta.     

 När det gäller det representativa idealet har två aspekter som bör vara särskilt 

tongivande i detta fall identifierats:
203

 

 En organisering där råden används som opinionsmätare för vissa medborgargrupper 

 En värdering som anger att direkt deltagande orsakar obalanser i inflytande och 

ineffektiva beslutsprocesser.  

Av dessa två är den sistnämnda kanske mest relevant för intervjumaterialets del, men även 

den förstnämnda är relevant när intervjupersonen delger sin egen syn på frågan, snarare än 

bara upplyser om hur det fungerar, frånkopplat från deras egna avsikter. Vi kan här se ett brett 
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stöd för det representativa idealet bland nyckelbeslutsfattarna. De relaterar samstämmigt och 

upprepat ungdomsfullmäktiges funktion för dem till delgivandet av ett ungdomsperspektiv 

som de själva saknar insyn i till beslutsunderlaget, vilket får anses ligga väl i linje med stöd 

för organiseringsaspekten av den representativa demokratimodellen.
204

 Något mindre 

markant, men ändå tydligt, är en betoning på vikten av representativt deltagande. Det upplevs 

som viktigare att lyfta in underrepresenterade medborgargrupper i beslutsprocesserna,
205

 och 

ungdomsfullmäktiges sammansättning genom direkta val framhålls som en styrka för deras 

tyngd som rådgivande organ.
206

 Även organiseringsaktören betonar i viss mån vikten av att 

deltagarna är representativa, men det är här inte lika markant, och denne uttalar eget 

perspektiv på organiseringsaspekten av den representativa demokratin.
207

 

 När man istället närmar sig deltagardemokratins ideal har två andra aspekter 

identifierats som särskilt tongivande i detta fall:
208

 

 En organisering där råden ses som egna beslutande församlingar. 

 En värdering som anger att direkt deltagande har ett egenvärde, och får människor att 

växa. 

Av dessa två är åter den sistnämnda kanske mest relevant för intervjumaterialets del, men 

även den förstnämnda är relevant när intervjupersonen delger sin egen syn på frågan, snarare 

än bara upplyser om hur det fungerar, frånkopplat från deras egna perspektiv. Inom detta 

område är tonvikten något annorlunda bland beslutsfattarna, då den ena endast flyktigt berör 

styrkan i att ungdomsfullmäktige har många deltagare,
209

 vilket alltså kan sammankopplas 

med värderingsaspekten som anger att direkt deltagande har ett egenvärde. Den andra 

beslutsfattaren betonar förhållandevis starkt och upprepat att ungdomsfullmäktige har en 

allmänbildande funktion för dess deltagare, och återknyter därmed även starkt till värderingen 

som anger att direkt deltagande får människor att växa. Denne lyfter även relativt frekvent 

fram ungdomsfullmäktige som en likvärdig part i deras samtal inom samverkan barn och 

ungdom, och ger dem samma tyngd i diskussionerna och besluten som nämnderna och 

förvaltningarna – vilket alltså även återknyter till organiseringsaspekten.
210

 

Organiseringsaktören har här en mycket stark betoning på båda delarna av värderingsaspekten 
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inom det deltagardemokratiska idealet – ökat deltagande i sig lyfts frekvent fram som något 

eftersträvansvärt, såväl inom ungdomsfullmäktige som bland ungdomarna i stort. Därutöver 

läggs även stor vikt vid ungdomsfullmäktiges allmänbildande funktion, som låter dem växa 

som samhällsmedborgare.
211

    

 I det deliberativa idealets fall har ytterligare två andra aspekter identifierats som särskilt 

tongivande:
212

 

 En organisering där varje deltagare ges en roll som beslutsfattare i egen rätt. 

 En värdering som anger att diskussioner har ett egenvärde, och att ingen deltagares åsikt 

får åsidosättas. 

Av dessa två är ännu en gång den sistnämnda kanske mest relevant för intervjumaterialets del, 

men även den förstnämnda är relevant när intervjupersonen delger sin egen syn på frågan, 

snarare än bara upplyser om hur det fungerar, frånkopplat från deras egna perspektiv. Detta 

ideal tycks inte alls särdeles tongivande bland beslutsfattarna, även det här även finns en mer 

eller mindre markant gradskillnad mellan dem. Den ena beslutsfattaren anger här sin 

uppfattning om att rena samtalsgrupperingar inte tillför något nämnvärt till demokratin, vilket 

ju står i klar motsats till den deliberativa demokratins värdering om att diskussioner i sig har 

ett egenvärde – även om de är kopplade till beslut.
213

 Den andra beslutsfattaren lägger sig 

något närmare den deliberativa demokratin, och tangerar några gånger idealet med uttalanden 

om vikten av att beslutsfattare för diskussioner med dem de representerar, även efter att beslut 

har fattats i frågan – vilket ju anknyter till värderingen om att diskussioner har ett egenvärde. 

Dessa uttalanden har dock ingen särdeles framskjuten plats i dennes intervjusvar,
214

 varför 

beslutsfattarnas samlade perspektiv inte tycks ligga särdeles nära den deliberativa demokratin. 

I fallet med organiseringsaktören är stödet för detta perspektiv desto starkare, där denne 

relativt frekvent återkommer till dialogens önskvärdhet och egenvärde. Betoningen är 

emellertid inte lika stark som i fallet med deltagardemokratin, och upptar en mindre andel av 

dennes intervjusvar.
215

     

 Sammantaget kan konstateras att nyckelbeslutsfattarna för ungdomsfullmäktige i 

huvudsak tycks orienterade efter den representativa demokratins ideal, med inslag av 

deltagardemokratiska sådana. Den deliberativa demokratin betonas inte i nämnvärd 
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utsträckning bland dessa. I organiseringsaktörens fall är det snarare deltagardemokratin som 

är mest tongivande, medan det representativa demokratiidealet intar en kompletterande roll 

tillsammans med den deliberativa demokratin.  

4.1.2 DELTAGANDETS ORGANISERING 

Gällande organiseringen har framförallt tre olika organiseringstyper utifrån tre olika 

demokratimodeller identifierats.
216

 Dessa är följande: 

 Representativ demokrati: Råden används som opinionsmätare för vissa 

medborgargrupper 

 Deltagardemokrati: Råden ses som egna beslutande församlingar 

 Deliberativ demokrati: Varje deltagare ges en roll som beslutsfattare i egen rätt 

I ungdomsfullmäktiges fall finns det primärt tre arenor i vilket deltagandet sker: stormöten, 

fokusgrupper och samverkan barn och ungdom. Var och en av dessa arenor kan i sin tur 

inledningsvis tyckas knuten till en av dessa organiseringstyper. Samverkan barn och ungdom 

kan knytas till den representativa demokratin som delgivare av ungdomsperspektivet, 

stormötena till deltagardemokratin som egna beslutande församlingar och fokusgrupperna till 

den deliberativa demokratin som beslutsfattare i egen rätt.   

 Detta skulle emellertid inte vara strikt rättvisande. I stormötenas fall utgör dessa 

visserligen en egen beslutande församling för ungdomsfullmäktiges samlade verksamhet. 

Detta är dock egentligen inte strikt relevant utifrån ett kommunalt demokratiperspektiv, 

eftersom att detta är en intern ordning som inte har några starka kopplingar till den 

kommunala eller politiska verksamheten som sådan. Gällande samverkan barn och ungdom är 

kanske tanken med ungdomsfullmäktiges inkludering att de skall bidra med ett 

ungdomsperspektiv, men beslutsmässigt ges de samma tyngd som en nämnd eller förvaltning. 

Fokusgruppernas intuitiva ställning i det deliberativa demokratiidealet är egentligen det som 

tycks stämma bäst överens med dess faktiska funktion. Här måste man dock även hålla i 

åtanke att det är stor skillnad på fokusgrupp och fokusgrupp, och de bestämmer själva sina 

interna arbetsordningar. Sannolikt finns fokusgrupper där man löser tvister genom omröstning 

likväl som fokusgrupper där man föredrar konsensus, och därutöver torde vissa 

kommuninitierade fokusgrupper luta mer åt att utgöra en referensgrupp snarare än ett 

beslutsfattande organ.     

 En alternativ – och kanske mer rimlig – tolkning skulle istället knyta stormötena till den 
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representativa demokratin, samverkan barn och ungdom till deltagardemokratin och snarast 

sprida enskilda fokusgrupper över skalan. Fokusgruppskonceptet som sådant torde dock ändå 

kunna anses som deliberativt, på grund av att enskilda ledamöter kan bedriva verksamhet 

inom en sådan oberoende av den resterande församlingens stöd – alltså en markering om att 

ingen deltagares åsikt skall åsidosättas. Gällande stormötena skulle dessa anses som hörande 

till det representativa idealet på grund av hur de används av beslutsfattare och 

organiseringsaktörer – en arena som delgiver perspektiv och stämningar som anses 

representera ungdomar som medborgargrupp, där frågor ställs och information mottas, men 

inga åtgärder genomförs. Samverkan barn och ungdom skulle istället anses som 

deltagardemokratiskt orienterat, eftersom ungdomsfullmäktige ges lika stor vikt som andra 

deltagande aktörer, utan att de egentligen har någon formell rättighet till detta – helt enkelt 

därför att man anser att varje deltagande part är likvärdig. Möjligen skulle man även kunna 

knyta denna arena till det deliberativa idealet, eftersom gruppen i allmänhet är 

diskussionsorienterad, men det har samtidigt betonats att ungdomsfullmäktige som enskild 

deltagare i samverkan barn och ungdom inte har någon form av vetorätt, utan endast har 

samma tyngd som övriga parter i diskussionen.   

 Deltagandets organisering i ungdomsfullmäktiges fall kan därför ses som tämligen 

blandad med hänsyn till de olika demokratimodellerna. Det finns egentligen ingenting i rådets 

arbetsformer i sig som tydligt riktar arbetsordningen åt det ena eller andra hållet, även om 

tonvikten är starkare gentemot de representativ-demokratiska och deltagardemokratiska 

idealen än gentemot det deliberativ-demokratiska dito. Detta passar även väl in med den bild 

som framträdde av intervjuerna med de nyckelbeslutsfattare som verkar i samröre med rådet, 

emedan även dessa primärt uppvisade ett perspektiv som var primärt blandat mellan 

representativa och deltagardemokratiska ideal, med inslag av deliberativa sådana. Exakt hur 

tonvikten mellan de två starkare idealen ser ut i organiseringen är oerhört svårt att avgöra, då 

det till stor del beror på hur fokusgrupperna i praktiken tenderar att organisera sig – och detta 

är något som avgörs helt ad hoc. 

4.2 PENSIONÄRSRÅDET 

För pensionärsrådets del har två nyckelpersoner intervjuats: stadsbyggnadsnämndens 

representant samt kommunalråd 3. En tredje nyckelperson, pensionärsrådets före detta 

ordförande, hade även varit önskvärd att intervjua. Detta visade sig emellertid omöjligt att få 

till stånd, och kommunalråd 3 har ännu inte innehaft sin nya roll som ordförande i 

pensionärsrådet tillräckligt länge för att vare sig ha en fullständig uppfattning om den 
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historiska funktionen, eller haft någon markant påverkan på pensionärsrådets arbete hittills i 

egenskap av ordförande. Undersökningen hamnar därför i den något prekära positionen att 

uppgifter om pensionärsrådets arbetsordning är historiskt orienterade, medan uppgifter om 

den kanske främsta beslutsfattarens perspektiv blir mer framtidsorienterat. Detta kan till viss 

del avhjälpas genom att relatera dennes perspektiv till de framtida arbetsformer som beskrivs 

av det förslag som Karlstads kommun lagt fram angående en förnyad arbetsordning för 

pensionärsrådet, och därmed lägga en viss betoning på rådets framtida inflytandemöjligheter. 

I övrigt får den före detta ordförandens perspektiv representeras av en kombination av den 

nya ordförandens uppfattning om själva ordföranderollen, och i övrigt en härledning från 

rådets historiska arbetsordning enligt demokratimodellernas respektive organiseringsaspekter.

 Detta obeaktat är kommunalråd 3 den mest centrala av de två identifierade 

nyckelbeslutsfattarna för pensionärsrådet, där denne dels har en samordnande och 

organisationsutvecklande roll i själva pensionärsrådet, och därutöver utgör en påverkanskanal 

på toppnivå i sina roller som kommunalråd respektive ordförande i den nämnd som ansvarar 

för pensionärsrådets mest frekvent lyfta frågeområde: vård- och omsorg. 

 Stadsbyggnadsnämndens representant är i sin roll som ledamot av 

stadsbyggnadsnämnden egentligen inte mer central än någon annan av ledamöterna i samma 

nämnd, men är den beslutsfattare från stadsbyggnadsnämnden som är ordinarie ledamot av 

pensionärsrådet. Denne utgör därför pensionärsrådets tydligaste påverkanskanal till denna 

nämnd. I relation till andra nämndrepresentanter i pensionärsrådet är just denne representant 

särskilt central i egenskap av representant för den nämnd som hanterar kollektivtrafikfrågor, 

ett av de mest frekvent lyfta frågeområdena inom pensionärsrådet.  

 Utöver dessa nyckelpersoner har även kommunalråd 1 och kommunalråd 2 vissa 

beröringspunkter med pensionärsrådet. Den förstnämnda i egenskap av kommunalråd, och 

den sistnämnda både i egenskap av kommunalråd och i egenskap av ordförande i kultur- och 

fritidsnämnden. Dessa är dock primärt knutna till ungdomsfullmäktige, och deras kontaktytor 

med pensionärsrådet är följaktligen mer begränsade, varför deras perspektiv inordnas i 

relation till pensionärsrådet först i samband med den allmänna jämförelsen mellan 

ungdomsfullmäktige och pensionärsrådet. 

4.1.1 NYCKELPERSONER 

Stadsbyggnadsnämndens representant samt kommunalråd 3 har identifierats som de 

nyckelpersoner som styr merparten av pensionärsrådets organisering och inflytande. I detta 

avsnitt kommer deras perspektiv att knytas samman – dels för att forma en enhetlig bild av 
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vilken demokratisyn som tycks mest tongivande för rådets interaktioner med kommunen, och 

dels för att bilda en uppfattning om samsynen mellan de aktörer som tycks principiellt 

viktigast för rådets inflytandemöjligheter. Först diskuteras de utsagor som tydligt anknyter till 

representativa ideal, därefter de citat som anknyter till deltagardemokratiska ideal, och till sist 

de citat som anknyter till deliberativa sådana. Utifrån balansen mellan dessa avgörs sedan 

varåt tonvikten tycks luta.     

 När det gäller det representativa idealet två aspekter identifierats som bör vara särskilt 

tongivande i detta fall:
217

 

 En organisering där råden används som opinionsmätare för vissa medborgargrupper 

 En värdering som anger att direkt deltagande orsakar obalanser i inflytande och 

ineffektiva beslutsprocesser.  

Av dessa två är den sistnämnda kanske mest relevant för intervjumaterialets del, men liksom 

för ungdomsfullmäktige är även den förstnämnda relevant när intervjupersonen delger sin 

egen syn på frågan, snarare än bara upplyser om hur det fungerar, frånkopplat från deras egna 

avsikter. Bland nyckelbeslutsfattarna tycks stödet för det representativa demokratiidealet vara 

tämligen starkt. Den ena lyfter uteslutande ett representativt perspektiv i alla frågor som 

tangerar demokrati, och betonar mycket starkt att direkt deltagande orsakar obalanser i 

inflytande, eftersom inte alla grupper har möjlighet att delta på samma villkor. Denne betonar 

även att man från beslutsfattarnas sida kan behöva sortera bland alla synpunkter som når dem, 

för att verksamheten skall vara effektiv. Detta ligger mycket väl i linje med den representativa 

värderingsaspekten om att direkt deltagande skapar obalanser, och kan bidra till ineffektiva 

beslutsprocesser. Därutöver lyfter denne fram sin syn på de rådgivande organen som 

delgivare av perspektiv från sina medborgargrupper,
218

 vilket anknyter till 

organiseringsaspekten av den representativa demokratin.  

 Den andra beslutsfattaren, som kan väntas bli en mer central aktör för pensionärsrådets 

verksamhet framöver genom sina nya roller som kommunalråd och ordförande i rådet, tycks 

även något inriktad mot det representativa demokratiperspektivet. Främst handlar detta om en 

syn på de rådgivande organens roller som delgivare av sina medborgargruppers respektive 

perspektiv, det vill säga att de fungerar som en form av opinionsmätare för sina grupper. Det 

handlar dock även om en viss betoning på vikten av att deltagarna är representativa för dessa 

grupper, genom ett omdöme om ungdomsfullmäktiges starkare ställning i den kommunala 
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demokratin på grund av att de är direktvalda och därmed mer representativa.
219

 Detta anknyter 

i sin tur till den representativa värderingsaspekten som anger att direkt deltagande orsakar 

obalanser – när direkt deltagande förekommer bör detta helst ske genom deltagare som är 

representativa för sin medborgargrupp, för att förhindra sådan obalans. 

 För deltagardemokratins ideal har två andra aspekter identifierats som särskilt 

tongivande i detta fall:
220

 

 En organisering där råden ses som egna beslutande församlingar. 

 En värdering som anger att direkt deltagande har ett egenvärde, och får människor att 

växa. 

Av dessa två är åter den sistnämnda kanske mest relevant för intervjumaterialets del, men 

även den förstnämnda är relevant när intervjupersonen delger sin egen syn på frågan, snarare 

än bara upplyser om hur det fungerar, frånkopplat från deras egna perspektiv. Inom detta 

område är perspektiven blandade hos beslutsfattarna. Den ena lyfter här inget som 

uttryckligen anknyter till deltagardemokratiska ideal, utom möjligen genom omdömen om att 

pensionärsrådet mer aktivt behöver lyftas in i den kommunala verksamheten. Dessa omdömen 

ges dock i relation till att pensionärsrådet bättre skall kunna fungera som referensgrupp för de 

folkvalda, varför detta snarast istället ligger nära det representativa idealet.
221

 

 Den andra beslutsfattaren har i kontrast till detta framhållit en viss deltagardemokratisk 

profil, med en önskan om att fler ungdomar skulle delta i ungdomsfullmäktiges verksamhet 

och en uttrycklig syn på demokrati som varande delaktighet.
222

  

 Gällande den deliberativa demokratins ideal har ytterligare två andra aspekter 

identifierats som särskilt tongivande:
223

 

 En organisering där varje deltagare ges en roll som beslutsfattare i egen rätt. 

 En värdering som anger att diskussioner har ett egenvärde, och att ingen deltagares åsikt 

får åsidosättas. 

Av dessa två är ännu en gång den sistnämnda kanske mest relevant för intervjumaterialets del, 

men även den förstnämnda är relevant när intervjupersonen delger sin egen syn på frågan, 

snarare än bara upplyser om hur det fungerar, frånkopplat från deras egna perspektiv. Inget av 
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detta har emellertid egentligen någon strikt betydelse i pensionärsrådets fall, eftersom ingen 

av de två intervjuade nyckelbeslutsfattarna uttryckte några ståndpunkter som kunde kopplas 

till det deliberativa demokratiidealet. Man har inte anlagt ett perspektiv gentemot de 

rådgivande organen där man ser varje deltagare som beslutsfattare i egen rätt, och man har 

heller inte lyft fram diskussioner eller konsensus i sig som särskilt betydelsefullt. Snarare har 

dialog, när detta nämnts, hela tiden relaterats till rådens funktion som perspektivbärare för 

beslutsunderlaget eller till medverkan i beslutsfattande.
224

  

 Sammantaget kan för pensionärsrådets del sägas att det dominerande perspektivet bland 

nyckelbeslutsfattarna tycks vara inriktat mot den representativa demokratin, med vissa 

deltagardemokratiska inslag. 

4.1.2 DELTAGANDETS ORGANISERING 

Gällande organiseringen har framförallt tre olika organiseringstyper utifrån tre olika 

demokratimodeller identifierats.
225

 Dessa är följande: 

 Representativ demokrati: Råden används som opinionsmätare för vissa 

medborgargrupper 

 Deltagardemokrati: Råden ses som egna beslutande församlingar 

 Deliberativ demokrati: Varje deltagare ges en roll som beslutsfattare i egen rätt 

I pensionärsrådets fall har vi inte så mycket kunnat identifiera separata arenor för deltagande, 

som separata typer av arenor för deltagande: interaktioner i egenskap av pensionärsråd, och 

interaktioner i egenskap av pensionärsorganisationer. Kanske den mest relevanta av dessa 

typer är i detta fall interaktionerna i egenskap av pensionärsråd, eftersom det är tveksamt i 

vilken mån den andra typen överhuvudtaget borde räknas till pensionärsrådet som sådant – 

utöver att rådet används som ett slags samordningsorgan och en mötesplats för 

pensionärsrepresentanterna. För den typ av arenor där pensionärsrådet verkar i egenskap av 

pensionärsråd tycks arbetsordningen klart inriktad mot det representativa idealet, eftersom att 

interaktionerna – i den mån de förekommer – primärt syftar till att främja rådets funktion som 

delgivare av pensionärsperspektivet till det kommunala och politiska beslutsunderlaget. 

 En alternativ tolkning skulle, kanske något förvånande i ljuset av den bild som framträtt 

av nyckelbeslutsfattarnas perspektiv, kunna vara att rådet primärt är deliberativt orienterat. 

Rådets verksamhet beskrivs genomgående som främst informationsorienterat, eller som en 
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samtalsgrupp för kommunrepresentanter och pensionärsrepresentanter. Diskussioner som ett 

självändamål, utan någon nödvändig koppling till beslutsfattande, torde främst kunna ses som 

ett exempel på deliberativ demokrati. Emellertid beror denna ordning inte så mycket på syften 

eller avsikter, eller ens funktion i egentlig mening – emedan de diskussioner som förs sällan 

tycks föras för att utveckla någon form av samsyn. Istället är de en följd av icke 

ändamålsenlig organisering, där man tycks ha avsett att rådet skulle fungera som mer av en 

referensgrupp, men inte förmått omsätta detta från avsikt till praktik. I ljuset av 

pensionärsrådets nära förestående förändringar bekräftas denna bild vidare, där såväl den nya 

ordföranden i rådet som förslaget på den nya arbetsordningen betonar vikten av att rådet 

tidigare och starkare lyfts in som just en referensgrupp för beslutsunderlag inom nämnder och 

förvaltningar. Detta tycks alltså trots allt inte peka på en medvetet deliberativ ordning, utan 

snarare en representativ ordning som inte fungerar som avsett.  

 Gällande pensionärsrådets interaktioner i egenskap av representanter för 

pensionärsorganisationer utgör dessa en så pass stor del av den faktiska verksamheten att man 

inte helt kan bortse från dem, även om de i praktiken ibland kan ligga långt från 

pensionärsrådet som sådant. Det är emellertid svårt att placera in dessa interaktioner i någon 

speciell demokratimodell, framförallt på grund av att de är såväl mycket varierade som 

mycket svåra att spåra. De torde emellertid främst ingå i ett representativt eller 

deltagardemokratiskt ramverk, emedan interaktionerna i huvudsak tycks bestå av 

medborgarförslag eller olika typer av delgivande av pensionärsorganisationernas synpunkter 

till ansvariga tjänstemän och politiker – som sedan själva beslutar hur man skall agera efter 

dem.       

 Gällande rådets samlade organiseringsinriktning kan man sålunda säga att det tycks som 

om pensionärsrådet främst verkar inom en representativ kontext, med sidospår som har inslag 

av deltagardemokrati. Den deliberativa demokratin måste rimligen anses lysa med sin 

frånvaro inom denna organisering, emedan de likheter som finns främst är följder av 

organisatoriska brister snarare än något annat. 

4.3 SAMMANVÄGNING 

I detta avsnitt kommer de sammanvägda intrycken av den dominerande demokratisynen hos 

respektive rådgivande organ att fastställas, genom att de sammanlagda perspektiven från 

rådens respektive nyckelpersoner (de som primärt styr det rådets inflytandemöjligheter) 

relateras till vilket perspektiv som primärt tycks lysa igenom i rådens respektive organisering. 

Därutöver kommer dessa aspekter även att kompletteras med en bild av de perspektiv som 
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tycks dominera hos rådens övriga beslutsfattare (de som primärt styr det andra rådets 

inflytandemöjligheter, men som även kan påverka det aktuella rådet). 

4.3.1 UNGDOMSFULLMÄKTIGE 

Vi har kunnat konstatera att de beslutsfattare som innehar nyckelpositioner för 

ungdomsfullmäktiges inflytandemöjligheter primärt tycks anta ett demokratiperspektiv som 

strikt uttryckt utgör en blandning mellan alla de tre idealmodeller som denna uppsats utgått 

från: representativ demokrati, deltagardemokrati samt deliberativ demokrati. Bland dessa har 

den representativa demokratin intagit huvudrollen för beslutsfattarna, och deltagardemokratin 

gjort detsamma hos organiseringsaktören. I övrigt har deltagardemokratin även tillfört 

betydande inslag bland beslutsfattarna, och den representativa demokratin en motsvarande 

hos organiseringsaktören. Den deliberativa demokratin har i samtliga fall endast i mindre 

utsträckning givits utrymme i utsagorna, i jämförelse med den representativa demokratin och 

deltagardemokratin. Det vore kanske frestande att här fastställa att det därmed är den 

representativa demokratin som utgör huvudfokus, emedan ett sådant perspektiv tycks 

dominera hos två av tre intervjupersoner. Bilden behöver dock nyanseras en aning mer än så, 

emedan organiseringsaktören har en annan roll i processen än beslutsfattarna, och 

beslutsfattarna i vissa avseenden uppfyller olika roller. För att kunna bilda en helhetsbild 

måste man relatera betydelsen hos respektive beslutsfattares perspektiv i detta sammanhang 

gentemot varandra, för att avgöra vilken relativ vikt de skall tillmätas. Och för att göra detta 

måste man i sin tur diskutera vad exakt det är som varje intervjuperson kan påverka i sin roll 

gentemot ungdomsfullmäktige.    

 I organiseringsaktörens fall rör sig detta inte så mycket om principiella beslut, så 

mycket som det rör sig om praktisk organisering och förmågan hos ungdomsfullmäktige och 

beslutsfattare att nå varandra. Ur detta perspektiv är det främst, som tidigare fastställt, 

relevant huruvida organiseringsaktörens demokratiperspektiv sammanfaller med de relevanta 

beslutsfattarnas. På det stora hela tycks så vara fallet, emedan de alla lyfter fram såväl 

representativ-demokratiska ideal som deltagardemokratiska dito som betydelsefulla. Det 

handlar främst om en skillnad i betoning mellan organiseringsaktören och beslutsfattarna, och 

denna skillnad torde inte märkbart förskjuta organiseringen bort från beslutsfattarnas avsedda 

syfte med interaktionen med ungdomsfullmäktige. I den mån sådan förskjutning sker skulle 

det snarare leda till mer frekventa och täta interaktioner mellan dessa, emedan ett starkare 

deltagardemokratiskt perspektiv också lägger större vikt vid täta kontakter mellan 

beslutsfattare och deltagare.    
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 Gällande beslutsfattarna kan man konstatera att det här i stora drag finns en samsyn dem 

emellan. Även här finns det skillnader i betoning, men detta är då främst i hur starkt den 

representativa demokratin dominerar i relation till deltagardemokratin och dylikt. Den 

inbördes relationen mellan betoningen av demokratiideal är densamma. Dessa beslutsfattare 

har naturligtvis i egenskap av beslutsfattare vidare möjligheter att påverka de beslut som tas i 

relation till ungdomsfullmäktiges synpunkter. Deras roller är även på det stora hela likartade – 

det handlar om gradskillnader i deras centralitet för arenorna, snarare än någon större skillnad 

i deras funktion. De återfinns nämligen på det stora hela inom samma arenor – båda är 

kommunalråd och närvarande i samverkan barn och ungdom, och därutöver även ordföranden 

i två av de nämnder som ansvarar för ungdomsfullmäktiges mer frekvent lyfta frågor. Den 

primära skillnaden ligger i att den ena är ordförande i samverkan barn och ungdom, medan 

den andra är ledamot. Detta betyder i praktiken inte mycket för deras respektive interaktioner 

med varandra, emedan medlemmarna i församlingen deltar i egenskap av representanter för 

sina nämnder och förvaltningar, och ordförandeskapet då till stor del blir en organisatorisk 

fråga.       

 Gällande ungdomsfullmäktiges organisering bör detta representera den dominerande 

synen hos de som ansvarar för rådets utformning och verksamhet, och det är då frestande att 

låta denna aspekt väga betydligt tyngre än de enskilda beslutsfattarnas respektive perspektiv. 

Emellertid vore detta inte tillrådligt, emedan olika beslutsfattare och organiseringsaktörer har 

olika roller och påverkan i relation till rådets organisering och verksamhet – den tveklöst 

främsta aktören i detta fall torde exempelvis vara ungdomssamordnaren. Till stor del torde 

därför även ungdomsfullmäktiges nuvarande organisering och arbetsordning vara en 

reflektion av ungdomssamordnarens eget perspektiv, och samstämmigheten mellan vilka 

roller idealen har hos denne organiseringsaktör respektive rådets organisering tycks bekräfta 

detta. Emellertid är organiseringsaktören bunden av politiska beslut och den politiska viljan i 

sin rollutövning, och därutöver formas rådets organisering självfallet även till stor del av 

rådets deltagare. Det man kan konstatera är sålunda främst att med en organisering som pekar 

främst i riktningen mot representativ demokrati och deltagardemokrati, förefaller det 

osannolikt att den dominerande synen hos relevanta beslutsfattare ligger i linje med 

deliberativ-demokratiska ideal. Snarare pekar mycket på att den i allmänhet dominerande 

synen – liksom är fallet hos nyckelpersonerna ovan – hos de relevanta beslutsfattarna i 

allmänhet är inriktad mot den representativa demokratin eller deltagardemokratin. En mer 

träffsäker bild hade antagligen kunnat upprättas vid en närmare studie av hur fokusgrupperna 

tenderar att organisera sig när beslutsfattare medverkar i dem, men detta är inom ramen för 
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denna undersökning svårgörligt såväl på grund av arbetets omfattning som på grund av 

fokusgruppernas breda variation.    

 När det gäller de beslutsfattare som primärt är kopplade till pensionärsrådet, men som 

även har beröringspunkter med ungdomsfullmäktige, rör sig detta om en beslutsfattare som 

interagerar med ungdomsfullmäktige i egenskap av kommunalråd och ledamot i samverkan 

barn och ungdom, och en beslutsfattare som är ledamot i den nämnd som ansvarar för ett av 

ungdomsfullmäktiges mer frekvent lyfta frågeområden: kollektivtrafiken. Av dessa torde den 

förstnämnda ha klart starkare påverkan, i någon mån tangerande densamma som hos 

ungdomsfullmäktiges nyckelbeslutsfattare. Ändå är sannolikt dennes påverkan inte fullt lika 

stark, emedan denne inte har en position i samverkan barn och ungdom som utgår från sitt 

nämnduppdrag, utan sitter med som kommunstyrelserepresentant. Detta är ett perspektiv som 

även de två nyckelbeslutsfattarna för ungdomsfullmäktiges del kan anta i egenskap av 

kommunalråd. Den andra beslutsfattaren som primärt är kopplad till pensionärsrådet har 

enligt egen utsago inte haft någon direktkontakt med ungdomsfullmäktige, och kan heller inte 

komma på något ärende som landat på nämndens bord som uttryckligen kommit från 

ungdomsfullmäktige.
226

 Denne är sålunda främst relevant som potentiell beslutsfattare i detta 

sammanhang, eller som en mindre central beslutsfattare som ibland behandlar ärenden som 

ungdomsfullmäktige diskuterat med förvaltningen – som sålunda endast har kopplingar till 

ungdomsfullmäktige via omvägar. Hos dessa två beslutsfattare, som primärt är kopplade till 

pensionärsrådet, har vi kunnat konstatera att den representativa demokratin tycks främst 

tongivande. Deltagardemokratins ideal får vidare visst utrymme av den mer centrala av dessa 

beslutsfattare och saknas i princip helt hos den andre. Den deliberativa demokratin lyser här 

snarast med sin frånvaro.      

 För de identifierade beslutsfattarnas del kan alltså konstateras att den samlade 

demokratisynen tycks peka mot representativ demokrati, med deltagardemokrati som 

kompletterande och med mindre inslag av deliberativ demokrati. Den bild som erhålles av en 

närmare studie av rådets organisering tycks, om inte bekräfta, så i alla fall rakt inte 

omkullkasta denna slutsats. Den bild som förmedlas av de beslutsfattare som främst är 

inriktade mot pensionärsrådet, men som ändå har beröringspunkter med ungdomsfullmäktige, 

avviker i någon grad. Detta främst i det avseendet att deltagardemokratin och den deliberativa 

demokratin ges mindre utrymme. Emellertid är detta till stor del spårbart till den mindre 

centrala av dessa beslutsfattare, och det rör sig i vilket fall som helst främst åter om en 
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skillnad i betoning på varje enskilt ideal, snarare än en skillnad i relationen mellan betoningen 

på demokratimodellerna. Sålunda kan vidare konstateras att demokratisynen hos 

beslutsfattarna som är relaterade till ungdomsfullmäktige i Karlstads kommun bäst kan 

beskrivas som konsekvent med representativ demokrati, med inslag av deltagardemokrati. För 

organiseringsaktören gäller det omvända. På många håll kan man även återfinna vissa spår av 

ideal som kan hänföras till den deliberativa demokratimodellen. 

4.3.2 PENSIONÄRSRÅDET 

För de beslutsfattare som innehar nyckelpositioner för pensionärsrådets inflytandemöjligheter 

tycks demokratiperspektivet främst utgöra en blandning mellan två av de tre idealmodeller 

som denna uppsats utgått från, varande representativ demokrati och deltagardemokrati. Den 

deliberativa demokratin lyser här med sin frånvaro. Av de två modeller vars närvaro i de 

samlade perspektiven kunnat påvisas är den representativa demokratin den tydligt 

dominerande, med deltagardemokratin i mindre utsträckning bidragande med vissa inslag. 

Den representativa demokratins dominans i sammanhanget är dock inte lika markant om man 

tillmäter de två beslutsfattarnas perspektiv olika vikt utifrån deras respektive möjligheter att 

påverka pensionärsrådets inflytandemöjligheter, emedan det representativ-demokratiska 

perspektivet var klart starkare och det deltagardemokratiska perspektivet var klart svagare i 

den mindre centrala beslutsfattarens fall. I fallet med den beslutsfattare – rådets ordförande – 

som framgent kommer att ha störst utsikter att påverka pensionärsrådets inflytandemöjligheter 

är förhållandet mellan de representativa och de deltagardemokratiska idealen mer balanserad. 

Ändock handlar det om en relativt tydlig övervikt för det representativa perspektivet i relation 

till det deltagardemokratiska dito, vare sig man gör en sådan nyansering av lägesbilden eller 

ej.        

 Gällande pensionärsrådets organisering bör detta, liksom är fallet med 

ungdomsfullmäktige, representera den dominerande synen hos de som ansvarar för rådets 

utformning och verksamhet. Man kan då åter frestas att låta denna aspekt väga tyngre än de 

enskilda beslutsfattarnas respektive perspektiv, men det är i detta läge då även åter lämpligt 

att diskutera vilka aktörer som egentligen ansvarar för denna utformning och verksamhet. 

Gällande rådets utformning torde pensionärsrådets ordförande ha den största påverkan, i och 

med dennes organisationsutvecklande roll och ansvar. I mångt och mycket torde sålunda 

rådets organisering vara en reflektion av dennes perspektiv, men det är även viktigt att hålla i 

åtanke att även rådets andra ledamöter, och kanske framförallt de relaterade beslutsfattarna, 

har viss påverkan. Det kan emellertid kanske hållas för sannolikt att de ledamöter i 
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pensionärsrådet som är pensionärsrepresentanter inte har haft någon omvälvande påverkan på 

rådets arbetsordning, emedan de för sina påverkansförsök sökt sig till kanaler utanför rådet 

snarare än förändrat rådet i den riktning de hade önskat – i alla fall innan den nu nära 

förestående omorganisationen. Detta skulle i så fall peka på en övervägande representativ-

demokratisk inriktning hos kommunrepresentanterna i rådet, emedan rådets organisering till 

stor del är sådan – och häri kan vi kanske finna något av en indikation för vilket 

demokratiperspektiv som rådets före detta ordförande antog. Med en nytillträdd ordförande 

som eventuellt har ett starkare deltagardemokratiskt perspektiv än den föregående, är det 

därmed även tänkbart att rådet kommer röra sig i en mer deltagardemokratisk riktning. En 

sådan förändring skulle då bekräfta antagandet om att ordföranden till stor del formar rådets 

arbetsordning och verksamhet. I dagsläget tycks de nära förestående förändringarna dock 

främst inriktade på att få rådets roll inom ramen för en representativ-demokratisk ordning att 

fungera bättre, snarare än på att förflytta dess orientering i deltagardemokratisk riktning – 

vilket dock ändå innebär ökad delaktighet hos deltagarna.  

 När det gäller de beslutsfattare som primärt är kopplade till ungdomsfullmäktige, men 

som även har beröringspunkter med pensionärsrådet, rör sig detta om två beslutsfattare. En 

som interagerar med pensionärsrådet i egenskap av kommunalråd, och en som förutom 

kommunalråd även är ordförande för en av de nämnder som ibland behandlar ärenden 

kopplade till pensionärsrådet – främst frågor rörande seniorernas hus, som ligger under 

kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Av dessa torde den sistnämnda ha något starkare 

påverkan, då denne alltså har dubbla påverkanskanaler gentemot pensionärsrådets 

inflytandemöjligheter. Ändå är sannolikt dennes påverkan inte fullt lika stark som är fallet för 

de beslutsfattare som är direkt riktade mot pensionärsrådet, emedan denne inte har en position 

som i sig medför direktkontakt med pensionärsrepresentanterna. Den förstnämnda har 

samtidigt främst påverkan på pensionärsrådets inflytandemöjligheter på en mycket 

övergripande nivå, där denne torde sakna både insyn och en direkt roll i de flesta praktiska 

frågor som pensionärsrådet lyfter. Hos dessa två beslutsfattare, som primärt är kopplade till 

ungdomsfullmäktige, har vi kunnat konstatera att den representativa demokratin tycks mest 

tongivande, men med betydande inslag från deltagardemokratin och mindre inslag av 

deliberativ demokrati.     

 Det kan alltså konstateras att den samlade demokratisynen hos nyckelbeslutsfattarna för 

pensionärsrådet överlag tycks inriktad mot representativ-demokratiska ideal, med vissa inslag 

av deltagardemokratiska sådana. Bilden av det perspektiv som tycks vägleda pensionärsrådets 

organisering tycks vidare till stor del bekräfta detta, om än de deltagardemokratiska inslagen 
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här i så fall främst finns förlagda bland de svårspårade interaktionerna som pensionärsrådet 

har med kommunen i egenskap av representanter för pensionärsorganisationer. När bilden 

kompletteras med de perspektiv som antas av de beslutsfattare som endast i mindre 

utsträckning är knutna till pensionärsrådet kvarstår den till stor del, emedan samma inbördes 

förhållande mellan demokratimodellerna hela tiden återkommer. Den representativa 

demokratin är dominerande, deltagardemokratin tillför vissa inslag, och den deliberativa 

demokratin spelar på sin höjd en i mindre utsträckning kompletterande roll i de fall den inte 

saknas helt. Rådets organisering och perspektiven hos de beslutsfattare som främst är knutna 

till ungdomsfullmäktige nyanserar bilden som erhålls av nyckelbeslutsfattarnas perspektiv, 

men denna nyansering består främst av en skillnad i betoning snarare än en skillnad i 

förhållandena mellan demokratimodellerna. En intressant aspekt att ta i beaktande är även att 

de nyanserar bilden i olika riktning. Detta torde peka på att de beslutsfattare som främst är 

kopplade till ungdomsfullmäktige i alla fall inte är särdeles tongivande i jämförelse med andra 

aktörer när det gäller pensionärsrådets organisering.   

 Överlag kan konstateras att demokratisynen hos beslutsfattarna som är relaterade till 

pensionärsrådet i Karlstads kommun bäst kan beskrivas som konsekvent med representativ 

demokrati med vissa inslag av deltagardemokrati.  
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5 JÄMFÖRELSE 
När så både policyfrågan och demokratisynsfrågan har bedömts individuellt för de rådgivande 

organen har det blivit dags att relatera deras respektive situation till varandra, för att avgöra 

hur rådens olika förutsättningar kan inverka på deras respektive inflytandemöjligheter. 

5.1 POLICY 

I ungdomsfullmäktiges fall visar undersökningen att det finns en mycket välstrukturerad 

policy för hanteringen av rådets synpunkter, såväl på övergripande nivå som – i allmänhet – 

för enskilda frågor. Denna policy tycks vidare ändamålsenlig, emedan alla inblandade parter 

tycks nöjda med ungdomsfullmäktiges funktionssätt, och kontakten mellan 

ungdomsrepresentanterna och kommunrepresentanterna är god.  

 För pensionärsrådets del har studien funnit vad som tycks vara en i grunden 

välstrukturerad policy såväl på övergripande nivå som för många enskilda frågor, men denna 

policy tycks till motsats mot läget i ungdomsfullmäktige inte ändamålsenlig. Här är alla 

inblandade parter missnöjda med pensionärsrådets funktionssätt, och kontakten mellan 

pensionärsrepresentanterna och kommunrepresentanterna är gles och ofta envägsorienterad. 

 Skillnaden mellan de rådgivande organen tycks sålunda inte så mycket ligga i huruvida 

det finns en policy eller ej – det finns i alla fall en tänkt policy för hanteringen av rådens 

synpunkter i båda fallen. Det finns egentligen heller ingen större skillnad på policynivå – båda 

råden har en tänkt arbetsordning som i huvudsak skall gälla för alla frågor, och båda råden har 

därutöver tydliga kanaler för att nå ut till beslutsfattarna i enskilda frågor. I 

ungdomsfullmäktiges fall är detta en övergripande arbetsordning där man fördelar 

verksamheten på stormöten som en samordnande arena, och fokusgrupper som en 

verksamhetsorienterad sådan; och där en tjänsteman har ansvar för att dessa arenor fungerar 

tillfredsställande. Kanaler för enskilda frågor tillhandahålls genom samverkan barn och 

ungdom, som är ett samverkansorgan bestående av nyckelpersoner inom nämnder och 

förvaltningar som frekvent behandlar ungdomsfrågor, där ungdomsfullmäktige har stående 

närvaro. I pensionärsrådets fall är tanken att hanteringen av rådets ärenden skall ske inom 

ramen för de ordinarie sammanträdena, men man har även en beredningsgrupp som skall 

tillhandahålla underlag och organisatoriska förutsättningar för dessa sammanträden. Som 

kanaler för enskilda frågor tillhandahålls ledamöter i rådet som direkt på sammanträdena 

representerar de nämnder som främst är kopplade till pensionärsfrågor. Häri finns kanske 

framförallt två skillnader, som kan förklara den markanta variationen mellan hur 
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välfungerande respektive råds policy för ärendehantering ter sig.  

 Den första skillnaden är vari samordningsansvaret för rådet återfinns – 

ungdomsfullmäktige har en heltidsanställd tjänsteman som ansvarar för just detta, och inget 

annat. Pensionärsrådet förlägger istället det ansvaret på en beredningsgrupp bestående av ett 

mindre urval av de ledamöter som ingår i rådet, varav gruppens ordförande dessutom är en 

redan mycket upptagen förtroendevald. En naturlig följd av detta är att samordningsansvaret 

inom ungdomsfullmäktige är betydligt mer långtgående än samordningsansvaret i 

pensionärsrådet, där detta främst består av att upprätta en gångbar dagordning för 

nästkommande sammanträde. En av de mer tydliga indikatorerna för en illa fungerande 

organisering i pensionärsrådets fall är att det visat sig oerhört svårt att spåra någon form av 

normal beslutsordning, och att verksamheten upplevs som mycket splittrad – även av de 

inblandade. Få av dessa har själva lyckats upprätthålla en god uppfattning om hur 

ärendehanteringen går till. På ungdomsfullmäktiges sida är omvänt beslutsordningen 

mestadels oerhört klar, och när så inte är fallet – hos fokusgrupperna – är detta snarast ett 

medvetet val för att främja flexibilitet i verksamheten, och man har ändå en god uppfattning 

om hur ett visst ärende kan hanteras. Denna hantering leder i sin tur alltid i något skede fram 

till ungdomssamordnaren, som i sitt samordningsansvar antar ett betydligt bredare perspektiv 

än fastställandet av en dagordning till nästa stormöte. Detta tillvägagångssätt tycks ha vissa 

fördelar för organiseringen – det är enklare att upprätthålla goda kontaktvägar vid komplex 

ärendehantering om man alltid knyter någon punkt av den hanteringen till ett nav avsett för 

detta ändamål. Detta leder till att såväl deltagare som beslutsfattare vid osäkerhet bara vänder 

sig till navet, som sedan dirigerar ärendet till rätt arena. Hanteringen blir såväl spårbar som 

förutsägbar, och detta förenklar för informationen att nå från den ena änden av kedjan till den 

andra.      

 Den andra stora skillnaden tycks ligga i påverkanskanalerna för enskilda frågor. 

Ungdomsfullmäktige erbjuds sådana kanaler i form av närvaro i en samverkansgrupp som 

består av de ansvariga politikerna och tjänstemännen inom de frågeområden som 

ungdomsfullmäktige primärt behandlar. Dessa politiker och tjänstemän är i sin tur även de 

mest frekvent närvarande vid ungdomsfullmäktiges stormöten och fokusgrupper. Ett undantag 

finns gällande kanaler i samverkansgruppen för kollektivtrafikfrågor, som ligger under en 

nämnd som där inte finns representerad, trots att dessa frågor tillhör de mest frekventa för 

ungdomsfullmäktige. Här tycks däremot den tidigare ordningen med en samordnande 

tjänsteman kompensera för detta, genom ett aktivt arbete för att knyta alla nämnder och 

förvaltningar till ungdomsfullmäktiges sammanträden. I pensionärsrådets fall har man 
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integrerat kanalerna med själva rådet, där en god andel av rådets ledamöter är förtroendevalda 

från relevanta nämnder. Det är emellertid inte denna integration i sig som sannolikt utgör ett 

problem – det torde snarast stärka kontakterna mellan pensionärsrepresentanter och 

nämnderna. Snarare tycks problemet ligga i att de upprättade kanalerna för pensionärsrådets 

synpunkter enbart finns för nämnderna, och inte motsvarande förvaltningar. Ett tydligt 

mönster för såväl ungdomsfullmäktige som pensionärsrådet tycks ha varit att de frågor som 

lyfts frekvent ligger på förvaltningsnivå, snarare än på politisk nivå. Den viktigaste typen av 

påverkanskanal saknas sålunda helt enkelt för pensionärsrådets del, varför 

pensionärsrepresentanterna istället får använda kanaler som ligger utanför rådets omfång. Till 

viss del finns möjlighet att kontakta förvaltningarna även inom ramen för pensionärsrådets 

verksamhet, genom samma möjlighet att bjuda in dessa som erbjuds inom ramen för 

ungdomsfullmäktiges stormöten, men en standardiserad kanal som tydliggör 

informationsvägarna saknas, och så gör även regelbundenhet i de förvaltningsbesök som görs 

hos pensionärsrådet. Förvaltningarna närvarar där främst på begäran – i ungdomsfullmäktige 

tar förvaltningarna själva regelbundna initiativ till att närvara. Till viss del kan detta åter 

kopplas till ungdomssamordnarens aktiva arbete för att bjuda in förvaltningarna, och till 

tydligheten i informationsvägarna. Det tycks, emellertid, vara tämligen betydelsefullt att 

informationsvägarna inte bara är tydliga – utan att det överhuvudtaget finns några etablerade 

sådana som kan tydliggöras från början.    

 Utifrån detta torde det kunna fastställas att det kanske framförallt finns två viktiga 

faktorer för att upprätta ändamålsenlig policy för rådgivande organ av denna typ, och därmed 

även två viktiga faktorer för att avgöra policyns inverkan på deras inflytandemöjligheter, 

varav den första är existensen av standardiserade informationsvägar. Den andra är 

spårbarheten hos dessa, det vill säga hur tydliga och välkända informationsvägarna är för de 

inblandade. Det spelar egentligen ingen roll hur standardiserade eller ändamålsenliga 

informationsvägarna är i sig, om ingen känner till att de existerar eller hur man använder dem. 

5.2 DEMOKRATISYN 

Gällande frågan om demokratisyn har denna studie funnit att såväl ungdomsfullmäktige som 

pensionärsrådet överlag tycks arbeta i en kontext av representativ demokrati. Det förekommer 

även mer eller mindre betydande inslag av deltagardemokrati, och i mer begränsad 

utsträckning inslag av deliberativ demokrati. Detta är de övergripande förhållandena, som är 

gällande för båda organ, men det finns mer eller mindre omfattande skillnader på betoning av 

varje enskilt ideal dem emellan. De beslutsfattare som i första hand hanterar 
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ungdomsfullmäktiges synpunkter tycks i markant högre grad anta ett deltagardemokratiskt 

perspektiv än motsvarande hos pensionärsrådet. Bland dessa fanns även vissa tendenser till 

deliberativa perspektiv, vilket i princip helt saknades hos pensionärsrådet. 

Ungdomsfullmäktige hade även en organiseringsaktör, som till stor del styr rådets arbete. 

Dennes perspektiv tycks skilja sig en aning från beslutsfattarnas, där deltagardemokrati och 

representativ demokrati bytte plats i rangordning och deliberativ demokrati fick markant 

större utrymme.     

 Överlag rör sig alltså råden inom samma typ av demokratiska kontext – vilket är rimligt 

med tanke på att de även verkar inom samma kommun, och delar många principiella 

beslutsfattare. Det förekommer emellertid skillnader i betoning, men det kan vara vanskligt att 

fälla några mer långtgående avgöranden utifrån dessa. De bedömningar som gjorts angående 

de perspektiv som dominerar för respektive råd är nämligen knappast absoluta i egentlig 

mening. Det ingår ett stort mått av uppskattning i dessa bedömningar, och det kan tänkas att 

man hade fått något annorlunda resultat om man valt att fokusera på andra aspekter av de tre 

demokratimodellerna än vad som gjordes i detta fall. Man hade även kunnat fokusera på helt 

andra demokratimodeller redan i utgångsläget, och då skulle naturligtvis även resultatet 

påverkats. I slutändan handlar dessa bedömningar om att försöka passa in 

andrahandsinformation om dynamiska och breda perspektiv i en artificiell referensram, och 

ett visst mått av osäkerhet i bedömningarna blir då oundvikligt.   

 Det är i detta sammanhang även viktigt att komma ihåg att avsaknad av uttalanden i 

stöd för en viss demokratimodell inte innebär avsaknad av stöd i sig, utan indikerar bara att 

denna saknade demokratimodell inte lika starkt betonas av personens perspektiv som de 

uttalade idealen gör. Det hela handlar till stor del om vilka aspekter av demokratin man 

spontant känner sig mest manad att lyfta, och vilka aspekter som man närmast kommer att 

tänka på. Dessa aspekter är rimligen mer tongivande än sådana som ligger mer djupt 

begravda, men som personen ändå skulle kunna ställa sig bakom om denne blev tillfrågad 

specifikt om detta. Den synbara avsaknaden av exempelvis ett deliberativt perspektiv hos 

pensionärsrådets beslutsfattare indikerar därför främst om något en avsaknad av betoning på 

det deliberativa perspektivet, snarare än en total avsaknad av stöd för det. Detta för att det är 

tänkbart att de i sak kanske kan ställa sig bakom vissa deliberativa ställningstaganden, men att 

det inte är dessa ställningstaganden som utgör grunden för deras demokratiska perspektiv, och 

de därför inte kommer på tanken att lyfta dem i sina intervjusvar. Trots allt detta torde det 

dock vara säkert att i alla fall påstå att det deltagardemokratiska perspektivet fått större 

utrymme i ungdomsfullmäktiges fall än i pensionärsrådets fall. Detta tycks även rimligt om 
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man ser på kontakterna mellan deltagarna och beslutsfattarna inom respektive råd, då en mer 

deltagandeorienterad demokratisyn hos beslutsfattarna även medför tätare kontakter med 

deltagarna.      

 Den kanske mest betydelsefulla slutsatsen man kan dra utifrån detta är emellertid att 

samsynen gällande demokratiska perspektiv hos olika beslutsfattare i samma kontext tycks 

relativt omfattande – och kanske även att förtroendevalda tenderar att anta ett representativ-

demokratiskt perspektiv i första hand. Detta tycks även rimligt utifrån att de till sina roller ju 

är förtroendevalda i ett huvudsakligen representativt demokratiskt system. Det medför ändå 

vissa implikationer för inflytandemöjligheterna hos de rådgivande organen. I en demokratisk 

kontext som är mer representativt inriktad blir de mindre direkt involverade i kommunens 

beslut och verksamhet, helt enkelt därför att man inte ser det som att en hög grad av 

involvering i alla lägen är strikt nödvändig. Snarare blir de involverade när kommunen har 

behov av en referensgrupp för en medborgargrupp i vissa frågor. 

5.3 SAMMANVÄGNING 

Vi har sålunda kunnat konstatera framförallt två saker. För policyfrågans del har två faktorer 

identifierats som särskilt betydelsefulla för de rådgivande organens inflytandemöjligheter – 

existensen av standardiserade informationsvägar, och spårbarhet av dem. 

Ungdomsfullmäktige präglas av båda dessa faktorer. Pensionärsrådet saknar dem båda, 

såtillvida att standardiserade informationsvägar saknas inom centrala områden, och de 

faktiska informationsvägarna blir därför fragmenterade och oförutsägbara – och därför inte 

heller särdeles spårbara. Detta torde inverka positivt på ungdomsfullmäktiges förutsättningar 

för inflytande, och negativt på pensionärsrådets motsvarande.  

 För demokratifrågans del har det kunnat konstateras att beslutsfattarna tenderar att 

orientera sig mot den representativa demokratin, och att en starkare sådan orientering medför 

mer selektiva kontakter mellan beslutsfattarna och deltagarna. För ungdomsfullmäktiges del 

verkar denna orientering vara den starkaste, men det finns även förhållandevis starka 

influenser från deltagardemokratin, och det finns därutöver vissa deliberativa tendenser. För 

pensionärsrådets del tycks orienteringen gentemot den representativa demokratin klart 

starkast, och influenser från deltagardemokratin och den deliberativa demokratin är 

förhållandevis svaga respektive frånvarande. Detta torde inverka positivt på 

ungdomsfullmäktiges förutsättningar för inflytande, och negativt på pensionärsrådets 

motsvarande.      

 Därmed har vi även nått en punkt där den övergripande forskningsfrågan kan besvaras. 



86 

 

 

 Vilka förutsättningar för inflytande finns för deltagare i rådgivande organ, som 

kommer till uttryck hos ungdoms- och pensionärsrepresentanterna inom ramen för 

deras deltagande i ungdomsfullmäktige respektive pensionärsrådet i Karlstads 

kommun? 

Det tycks, utifrån de undersökta aspekterna, finnas förhållandevis stora förutsättningar för 

inflytande för ungdomsrepresentanterna inom ramen för deras deltagande i 

ungdomsfullmäktige i Karlstads kommun. Detta på grund av en tydlig och ändamålsenlig 

policy, och en demokratisk kontext som pekar på ett överlag representativt perspektiv som 

ändock kompletteras av ett deltagardemokratiskt sådant.   

 Omvänt tycks det, utifrån de undersökta aspekterna, finnas små förutsättningar för 

inflytande för pensionärsrepresentanterna inom ramen för deras deltagande i pensionärsrådet i 

Karlstads kommun. Detta på grund av en visserligen tydlig, men icke ändamålsenlig policy i 

kombination med en demokratisk kontext som pekar på ett överlag representativt perspektiv 

med bara mindre inslag av andra demokratimodeller. Värt att notera är att rådet befinner sig i 

en omfattande förändringsprocess, och denna process pekar på möjligheter till ökade 

förutsättningar i framtiden. Detta kanske främst på grund av inrättandet av en mer 

ändamålsenlig policy, men även delvis på grund av ett möjligt attitydskifte hos rådets 

nyckelbeslutsfattare.     

 Den tydligaste skillnaden mellan de två rådgivande organen, som tycks ha spelat en 

avgörande roll för deras möjligheter till inflytande, tycks alltså ligga i ändamålsenligheten hos 

policyn som omger hanteringen av deras synpunkter.  Det räcker inte att en tydlig policy 

finns, den måste också vara lämplig för sitt ändamål. I någon mån kan även styrkan i det 

representativa idealets dominans i förhållande till det deltagardemokratiska dito ses som en 

möjlig betydande påverkansfaktor, då det formar beslutsfattarnas perspektiv på hur rådens 

synpunkter bör användas.      

 Policyns eller organiseringens ändamålsenlighet, främst för informationskanalerna, 

avgör huruvida de rådgivande organen alls fungerar som mötesplats för deltagarna och 

beslutsfattarna. Förhållandet mellan de olika demokratiperspektiven bland beslutsfattarna 

avgör vilken roll och funktion som mötesplatsen sedan ges i den kommunala demokratin. 
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Undersökningens resultat har lyft två aspekter av rådgivande organs inflytandemöjligheter 

som kanske särskilt betydelsefulla: policy och beslutsfattarnas demokratisyn. Renodlat kan 

man säga att dessa vidare är betydelsefulla från två olika håll. Demokratisynen ger en 

indikation om vilka generella möjligheter att påverka beslut som de rådgivande organen kan 

ha när deras synpunkter når ansvariga beslutsfattare. I förhållandet mellan den representativa 

demokratin, deltagardemokratin och den deliberativa demokratin finns en sorts stigande skala 

av deltagarnas delaktighet. Det gäller inte primärt hur mycket utrymme man ger deltagarna i 

processen, även om detta också kan vara en faktor, utan snarare vilka former man ger 

deltagandet, där varje modell i den ordning som angavs ovan ger ett allt bredare perspektiv på 

deltagande.       

 Den representativa demokratin ser deltagarnas roll främst som tillhandahållandet av 

vissa perspektiv till de förtroendevaldas beslutsunderlag, och deltagarna kan ur detta 

perspektiv vara väldigt involverade i politiska processer som referensgrupp. Det behöver dock 

för den sakens skull inte innebära att man agerar utifrån deras önskemål, utan snarare utifrån 

den helhetsbild som formas av förhållandet mellan ett flertal olika gruppers önskemål, och 

den förtroendevaldas eget omdöme och perspektiv.    

 Inom deltagardemokratin ser man på deltagandet som något större, där deltagarna aktivt 

skall involveras i själva besluten, och representera sig själva snarare än att gå omvägar via 

förtroendevalda. Här ges deltagarnas egna önskemål större utrymme i egen rätt, snarare än 

som en del av den samhälleliga helhetsbilden.    

 Inom den deliberativa demokratin antar man ett ytterligare breddat perspektiv, där 

deltagarna skall involveras inte bara i besluten, utan även i beslutsprocessen – alla de steg 

som föregår beslut. Deltagarna skall här i princip vara närvarande i alla dessa steg, och 

besluten skall i varje läge fattas utifrån diskussionerna som förs inom ramen för dessa – där 

varje deltagare närmast besitter ett eget veto för det slutliga beslutet. Deltagarnas egna 

önskemål ges här central betydelse.     

 Inga av dessa perspektiv är i sig mindre demokratiska, mindre involverande eller 

liknande. Det rör sig om olika syn på vilken roll deltagandet har i den demokratiska 

processen, och inom ramen för dessa roller kan involveringen vara hur omfattande eller hur 

obefintlig som helst. Det för emellertid med sig vissa följder för deltagarnas förmåga att 

påverka besluten i deras föredragna riktning, där förmågan naturligtvis är som störst när 

beslutsordningen kräver att alla deltagare ställer sig bakom det föreslagna beslutet. I denna 
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undersökning har det visat sig att de två klart mest dominerande perspektiven är representativ 

demokrati och deltagardemokrati, och förhållandet mellan dessa ser aningen olika ut för de 

olika rådgivande organen.      

 I ungdomsfullmäktiges fall tycks det deltagardemokratiska perspektivet starkare, medan 

det intar mer av en undanskymd roll i pensionärsrådets fall. Det representativa perspektivet är 

hela tiden starkast bland beslutsfattarna, men i vilken grad det deltagardemokratiska dito 

kompletterar detta perspektiv påverkar givetvis beslutsfattarnas syn på vad deltagarnas roll i 

processen är och bör vara. Med det starkare deltagardemokratiska perspektivet bland 

beslutsfattarna för ungdomsfullmäktige blir även ungdomsrepresentanternas 

inflytandemöjligheter starkare. Detta eftersom man i högre grad ser deras synpunkter som 

betydelsefulla i egen rätt, snarare än som en del av det samhälleliga helhetsperspektivet.

 Policyn ger istället en indikation om huruvida synpunkterna alls når fram till relevanta 

beslutsfattare, och i så fall genom vilka kanaler. Det är nämligen inte enbart relevant huruvida 

synpunkterna når fram – vilka mellanled de passerar utövar också stor påverkan på deras 

mottagande. Inte minst är detta fallet eftersom otydliga och splittrade informationskanaler gör 

det oklart för beslutsfattarna var synpunkterna överhuvudtaget kom från i det första läget, och 

det blir då svårt för dem att anpassa sina åtgärder utifrån avsändarens avsikter och roll. 

 I ett representativt perspektiv är de rådgivande organens deltagande betydelsefullt 

främst för att de ger en indikation om den medborgargruppens hållning och perspektiv i en 

viss fråga, och beslutsunderlaget består sedan av en sammanvägning av alla 

medborgargruppernas olika perspektiv, och samhällsbilden i övrigt. Det blir svårt för de 

förtroendevalda att i enlighet med detta anpassa sina beslut utifrån medborgargruppens 

perspektiv, om det inte framgår av synpunkten vilken medborgargrupp – eller vilken 

representant för medborgargruppen – som är avsändaren av synpunkten.  

 På samma sätt måste man inom deltagardemokratin väga betydelsen hos synpunkterna 

från en viss avsändare mot motsvarande för andra avsändare, så att man inte riskerar att 

systematiskt åsidosätta vissa deltagare. Detta gäller speciellt när det handlar om mer eller 

mindre kollektiva avsändare, där en större grupp samlas bakom ett enskilt uttalande. Om man 

då inte vet hur avsändargruppen är sammansatt blir det svårt att väga dess betydelse. 

 Ur ett deliberativt perspektiv ligger det redan i själva deltagandets grundförutsättningar 

att informationsvägarna skall vara tydliga, för i princip krävs då direkt involvering i varje steg 

i processen – och mycket tydligare än direkt närvaro blir det inte. Om det inte finns en tydlig 

och konsekvent koppling mellan beslutsfattarna och deltagarnas respektive ändar av kedjan 

kan man heller inte föra några meningsfulla diskussioner dem emellan. 
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 I ungdomsfullmäktiges fall har vi kunnat se att kommunikationsvägarna är både 

konsekventa och tydligt spårbara. I pensionärsrådets fall gäller det omvända: de är splittrade 

och svåra att spåra. Detta ger naturligtvis återverkningar på deras respektive förutsättningar att 

få gehör för sina synpunkter. Det spelar ingen roll vilka avsikter beslutsfattarna har gällande 

deltagandet om de inte kan agera utifrån dem.   

 Det kan i detta läge vara frestande att, i relation till uppsatsens syfte, likställa goda 

inflytandemöjligheter hos deltagarna med goda effekter på den svenska demokratimodellens 

legitimitet och vice versa. Detta vore dock inte tillrådligt, emedan inte bara möjligheterna till 

inflytande, utan även formen för inflytandet är betydelsefullt ur detta perspektiv. I uppsatsens 

inledningsskede identifierades två typer av potentiella effekter på legitimiteten som de 

rådgivande organen primärt kunde medföra: legitimitet i relation till deltagande (vilket 

stimuleras av reellt inflytande), och legitimitet i relation till de förtroendevaldas roller som 

folkrepresentanter. Diskussionen ovan har hittills bara berört det förstnämnda. 

 Den andra av dessa typer av legitimitetseffekter består i grunden av vilken överföring 

som görs av de förtroendevaldas befogenheter och ansvar till deltagarna inom de rådgivande 

organen. Den svenska demokratimodellen är i grunden uppbyggd kring en representativ 

ordning, och kanske den mest centrala faktorn för systemets legitimitet blir även 

folkrepresentanternas funktion. Om man urholkar deras befogenheter och ansvar, utan att 

förskjuta deras tänkta roll i systemet, blir detta naturligtvis problematiskt för legitimiteten. Ett 

utvecklat och omfattande deltagande inom ramen för de rådgivande organen kan alltså 

påverka det faktiska systemets legitimitet negativt, om deltagandet sker på bekostnad av de 

förtroendevaldas roller som folkrepresentanter. Det handlar, i grunden, om huruvida man 

förmår ge reellt inflytande till deltagarna utan att för den sakens skull överföra makt från 

beslutsfattarna. Detta kan strikt taget främst ske inom ramen för ett representativt perspektiv, 

helt enkelt därför att detta perspektiv är det grundläggande för den rådande svenska 

demokratimodellen. Med detta är det emellertid inte sagt att man inte kan införa 

deltagardemokratiska eller deliberativa inslag i den kommunala demokratin. De får dock inte 

på allvar utmana den representativa ordningen utan att man samtidigt i grunden förändrar 

formerna för demokratiskt beslutsfattande.   

 I båda de rådgivande organens fall har studien funnit att beslutsfattarnas perspektiv på 

det stora hela är representativt orienterade. Ett deltagardemokratiskt perspektiv tycks 

därutöver komplettera detta, med det deliberativa perspektivet intagande en mindre roll. Detta 

pekar på att man i allmänhet, oavsett hur mycket man involverar de rådgivande organen, inte 

tycks benägna att överföra befogenheter från de förtroendevalda till deltagarna. Istället 
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används deltagarnas synpunkter som en del av folkrepresentanternas beslutsunderlag, där de 

tillmäts mer eller mindre vikt beroende på vilket frågeområde det gäller. Man ser ibland, i 

deltagardemokratisk anda, de rådgivande organen som likvärdiga parter i beslutsfattandet. 

Detta sker dock även mot en representativ bakgrund, i det att man då helt enkelt bedömt att 

rådets medborgargrupp i de fallen bör betraktas som särskilt betydelsefull för 

beslutsunderlaget. Denna bild bekräftas även av rådens arbetsordning och organisering: de får 

aldrig några formella befogenheter utanför deras interna verksamhet. På sin höjd har de 

delgivits en rätt till deltagande, men aldrig till beslutsfattande. De rådgivande organen är just 

rådgivande.      

 För att då explicit återkoppla till uppsatsens syfte, så var avsikten att visa på om och i så 

fall hur dylika reformer via inflytande kan påverka den svenska demokratimodellens 

legitimitet. Man kan utifrån detta konstatera att den kanske mest aktuella typen av påverkan 

på legitimiteten är i vilken mån de förmår stimulera deltagandet. Ett överlag representativt 

perspektiv tycks råda gentemot rådens roll i den kommunala demokratin, och man överför 

egentligen inga befogenheter från de förtroendevalda. Därmed tycks även grundstenen i den 

svenska demokratimodellen – folkrepresentanternas roller – intakt. Gällande förmågan att 

stimulera deltagandet är detta tätt kopplat till huruvida deltagarna får, eller upplever sig få, 

något reellt inflytande. Resultatet här får sägas vara blandat, och man kan egentligen inte 

konstatera någon generell effekt för rådgivande organ som sådana. Svaret är helt enkelt i hög 

grad beroende på hur man väljer att praktiskt organisera de rådgivande organens arbete. De 

mest betydelsefulla faktorerna här tycks vara hur konsekventa informationsvägarna är, och 

hur spårbara de är. Ju mer spårbara och konsekventa de görs, desto större blir deltagarnas 

förutsättningar för inflytande, och desto mer stimuleras viljan att delta. 

 Det kan i detta läge vara lämpligt att diskutera uppsatsens egna förutsättningar och 

överväganden. En första knäckfråga är resultatens giltighet. De slutsatser som här dragits har 

närmast uteslutande baserats på intervjuer med ett urval av inblandade personer inom 

hanteringen av de rådgivande organens synpunkter. Det finns därmed alltid en möjlighet att 

det finns något perspektiv som inte belysts i processbeskrivningen, och därmed inte heller 

tagits med i bedömningen. Ett tydligt, och känt, sådant perspektiv representeras av 

pensionärsrådets före detta ordförande. Som varande den primära samordnaren av 

pensionärsrådets verksamhet har denne naturligtvis haft en historisk huvudroll i utformningen 

och inriktningen av de förhållanden som beskrivits för rådets del, och detta perspektiv hade 

kanske därmed även spridit ljus över vad som föranlett vissa omständigheter och vägval. 

Emedan en intervju med denna person visade sig omöjlig att få till stånd har detta perspektiv 
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fått belysas på andra sätt, genom andrahandsbeskrivningar och ett försök att utläsa avsikter 

utifrån resultat.      

 Detta är naturligtvis problematiskt, emedan resultaten – som visat – inte nödvändigtvis 

behöver stämma överens med avsikterna, och andrahandsbeskrivningarna tillför ännu ett led 

av avstånd mellan den information som studien utgått från och den faktiska verksamheten. 

Redan i utgångspunkten utgör detta avstånd alltid något av ett problem vid studier av denna 

typ, emedan man i slutändan gör bedömningar av andras bedömningar om något, och 

slutresultatet riskerar därför att gradvis förvanskas för varje steg av bedömning det passerar. I 

fallet med den tidigare ordförandens roll i pensionärsrådets organisering blir det hela alltså en 

bedömning av en bedömning av en bedömning. Detta är emellertid även något som väglett 

just slutledet av denna bedömningskedja – att bedömningarna bör göras med viss försiktighet, 

och kategoriska slutsatser utifrån dem bör i möjligaste mån undvikas. Detta resonemang har i 

övrigt även väglett slutledet av de andra, ibland kortare, bedömningskedjorna i uppsatsen. 

Dels har försök gjorts att kompensera för skillnader i bedömningar genom inhämtandet av 

skilda perspektiv på varje område, vilket ofta belyst nya aspekter av detta, och dels har 

försiktighet iakttagits i att ta fasta på gradskillnader.   

 En relevant fråga blir emellertid även vad studien egentligen säger något om. I 

slutändan innebär denna förlitelse på människors bedömningar att studien kanske inte så 

mycket beskriver processen som aktörernas perspektiv på processen, och dessa behöver inte 

nödvändigtvis sammanfalla. Till att börja med kan man då emellertid ifrågasätta huruvida det 

egentligen är processen i sig, eller perspektiven, som från början är intressanta. Inte minst 

gäller detta för deltagarnas egna perspektiv på sitt inflytande, emedan det är just deras 

uppfattningar om inflytandet som avgör deras villighet att delta. Det spelar ingen roll hur 

mycket faktiskt inflytande de får, om de aldrig får vetskap om att de har det – de kommer då 

ändå att bli desillusionerade och tappa viljan att delta. På samma sätt är spårbarheten i 

kommunikationsvägarna, som identifierats som en nyckelfaktor i policyn, högst 

perspektivberoende – hur spårbart något är beror helt och hållet på hur spårbart det upplevs av 

de som skall spåra det. Om man inte vet hur man skall spåra något, spelar det ingen roll hur 

omfattande system för spårbarhet som egentligen finns upprättade för den med rätt insikt. I de 

fall då förhållandena är mindre perspektivberoende, som i fallet med den faktiska 

ärendehanteringen, torde inhämtandet av skilda perspektiv på processen bidra till att skapa en 

bild av – om inte processen i sig – så åtminstone en approximation av processen. Här 

återkommer man alltså, oavsett om man utgår från perspektivet på processen eller processen i 

sig, till att samma faktorer förblir betydelsefulla. Inflytandemöjligheterna formas av 
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ändamålsenligheten hos hanteringen av de rådgivande organens synpunkter, och i viss mån 

även beslutsfattarnas egna perspektiv på dessa synpunkters funktion och betydelse.

 I nästa skede kan det vara användbart att ta en närmare titt på vilka möjliga och 

intressanta undersökningsspår som denna uppsats har uppdagat. Ett första sådant är 

naturligtvis upprepningar av undersökningen även i andra kommuner, och gärna även för 

andra typer av rådgivande organ. Denna uppsats har visserligen jämfört läget för två olika 

typer av rådgivande organ, och kan därmed identifiera vilka faktorer som tycks ha 

återkommande betydelse och därmed stärka resultatens överförbarhet, men denna kan alltid 

stärkas ytterligare. Trots allt är det så att de två rådgivande organ som jämförts verkar inom 

samma kommunala kontext, och det är exempelvis tänkbart att det finns en samsyn inom 

demokratiperspektivet hos beslutsfattarna i Karlstad. Detta helt enkelt därför att man inom 

partigrupper och politiska samarbeten tenderar att behöva vara någorlunda samspelta för att 

det politiska samarbetet skall kunna fungera. Det är därför tänkbart att beslutsfattare som 

verkar i en annan kommunal kontext även uppvisar ett annat dominerande perspektiv, vilket 

naturligtvis skulle påverka de rådgivande organens inflytandemöjligheter i dessa kommuner.

 Likaså är formen för de rådgivande organens organisering till viss del beroende på 

vilken typ av rådgivande organ det är: ungdomsfullmäktige är vanliga, pensionärsfullmäktige 

förekommer sällan eller aldrig. Det finns heller inga ungdomsorganisationer på samma sätt 

som det finns pensionärsorganisationer, som kan skicka representanter till ungdomsråden. 

Inom andra typer av rådgivande organ finns sannolikt andra typer av organiseringsformer som 

normalt inte återfinns bland dessa två typer.   

 Därutöver kan det även vara intressant att närma sig frågan från andra perspektiv än just 

demokrati och organisering. Förhandlingar och andra typer av påverkansförsök intar ju en 

relativt central roll i de rådgivande organens verksamhet, och exempelvis ett spelteoretiskt 

perspektiv skulle då närmare kunna belysa den dynamik som råder inom själva 

interaktionerna mellan brukarrepresentanter och kommunrepresentanter, för att komplettera 

bilden av interaktionernas utformning och typer.   

 Emedan rådgivande organ är en av de vanligaste typerna av sådana här 

deltagandeformer är de heller inte den enda. Man skulle därför även kunna tänka sig en 

fortsatt kartläggning av de roller som fylls av olika typer av deltagandeformer, för att närmare 

belysa förhållandet mellan dem, och tydligare kunna visa på den riktning i vilken den svenska 

demokratimodellen färdas.     

 Det finns en uppsjö av potentiella vidare undersökningsspår, och sannolikt skulle vidare 

studier inom dessa spår leda till att ytterligare spår blottläggs. Demokrati är ett komplext 
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begrepp, och dess möjliga tillämpningar blir minst lika mångtaliga som begreppets 

komplexitet antyder. Alla dessa tillämpningar förtjänar närmare studie, och det är denna 

författares förhoppning att denna undersökning bidragit till att visa såväl på användbara 

utgångspunkter för vidare sådana studier, som en kartläggning av en liten del av 

demokratitillämpningens helhet. 
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BILAGA 1 

INTERVJUGUIDE 

INTERVJUGUIDE 

INTRODUKTION 

 Beskrivning av undersökningen och dess syfte. 

 Beskrivning av den information jag söker efter. 

 Förklaring av intervjuprocessen. 

 Tillförsäkran av anonymitet eller avidentifiering. 

 Inhämtande av samtycke för intervju och inspelning. 

ALLMÄN ORGANISATION 

 ”Hur länge har Karlstad haft ett pensionärsråd/ungdomsfullmäktige?” 

 ”Hur ofta sammanträder pensionärsrådet/ungdomsfullmäktige, och vad avgör 

frekvensen för mötena?” 

 ”Vilka från kommunens sida finns närvarande under själva sammanträdena?” 

 ”Har pensionärsrepresentanterna/ungdomsrepresentanterna några allmänna 

kontaktpersoner i kommunens organisation?” 

  ”Vad har du för roll i förhållande till pensionärsrådet/ungdomsfullmäktige?” 

 ”Vilka andra roller finns från kommunsidan gentemot 

pensionärsrepresentanterna/ungdomsrepresentanterna?” 

 ”Brukar pensionärsrepresentanterna/ungdomsrepresentanterna själva ta kontakt med 

kommunen angående olika frågor?” 

 ”Brukar kommunen ta kontakt med pensionärsrepresentanterna/ 

ungdomsrepresentanterna angående olika frågor?” 

 ”Hur mycket av samröret mellan kommunen och pensionärsrådet/ungdomsfullmäktige 

sker inom sammanträdena respektive utanför?” 

ARBETSORDNING 

 ”Hur informerar du dig om 

pensionärsrepresentanternas/ungdomsrepresentanternas synpunkter i en 

konkret fråga?”  

 ”vilka frågor inhämtar du sådana synpunkter om?” 

 ”Finns det några frågor som du själv inte inhämtar synpunkter om, men som andra 

gör?” 

 ”Vad gör du själv med rådets synpunkter när de når dig?” 

 

 



 

 

BILAGA 1 

INTERVJUGUIDE 

FUNKTION OCH PERSPEKTIV 

 ”Hur tycker du att det fungerar med pensionärsrådet/ungdomsfullmäktige?” 

 ”Hur tycker du att det borde fungera?” 

 ”Hur ser du på rådgivande organ i allmänhet?” 

 ”Utifrån din erfarenhet av ditt arbete med pensionärsrådet/ungdomsfullmäktige, 

hur ser du på direkt deltagande i allmänhet?” 

 ”Vad är demokrati för dig?” 

ENGAGEMANG 

 ”Hur länge har du arbetat med pensionärsrådet/ungdomsfullmäktige?” 

 ”Finns det några pensionärsrepresentanter/ungdomsrepresentanter som är 

särskilt drivande?” 

 ”Finns det några från kommunens sida som är särskilt drivande?” 

 ”Är arbetsordningen och organisationen kring de rådgivande organen i allmänhet 

stabil, eller förändras den ofta?” 

AVSLUTNING 

 ”Har du något mer att tillägga?” 

 ”Har du några frågor eller funderingar i övrigt till mig?” 

 ”Är det okej om jag återkommer vid ett senare tillfälle om jag skulle behöva några 

förtydliganden eller ha några ytterligare frågor eller funderingar?”  

  



 

 

BILAGA 2 

INTERVJUPERSONER 

INTERVJUPERSONER
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DELTAGARE 

Pensionär 1 – en av den största pensionärsorganisationens representanter i pensionärsrådet. 2013-04-22. 

Pensionär 2 – en av de minsta pensionärsorganisationernas representant i pensionärsrådet. 2013-05-07. 

Ungdom 1 – kvinnlig gymnasieelev i ungdomsfullmäktige. 2013-04-24. 

Ungdom 2 – manlig högstadieelev i ungdomsfullmäktige. 2013-04-30. 

ORGANISERINGSAKTÖRER 

Ungdomssamordnaren – tjänstemannastöd för ungdomsfullmäktige. 2013-05-07. 

BESLUTSFATTARE 

Stadsbyggnadsnämndens representant – Stadsbyggnadsnämndens representant i pensionärsrådet. 2013-05-13. 

Kommunalråd 1 – Kommunalråd och ordförande i samverkan barn och ungdom samt barn- och 

ungdomsnämnden. 2013-05-24. 

Kommunalråd 2 – Kommunalråd och ordförande i kultur- och fritidsnämnden samt ledamot i samverkan barn 

och ungdom. 2013-05-23. 

Kommunalråd 3 – Kommunalråd och ordförande i pensionärsrådet samt vård- och omsorgsnämnden. Även 

ledamot i samverkan barn och ungdom. 2013-05-23. 
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I enlighet med de forskningsetiska riktlinjerna har intervjupersonerna i möjligaste mån avidentifierats, emedan 

deras relevans för studien ligger i deras roller snarare än deras privata personer. 


