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Abstract 
Essay at C-level in state science by Daniel Livendahl, ht -05. Mentor: Alf Sundin. 

“Participant democracy in the Swedish municipalities”  

The overall purpose of this essay is to study in which degree the democratic model that is 
called participant democracy works in the Swedish municipalities. To achieve what I set out 
to do I will focus on a central political area in which the Swedish municipalities has 
sovereignty versus the state, in other words in an area where they rule themselves. That 
political area will then represent how well the participant democracy works in the Swedish 
municipalities. The research questions then becomes:  

 

Does the participant democracy at Swedish Municipality level work in a 
satisfying way?  

 

Does the participant democracy in a large Swedish Municipality in a central 
political area work?  

 

Does the participant democracy in a small Swedish Municipality in a central 
political area work?  

 

Are there similarities and differences between the municipalities? 
o If so, how can that be explained?  

To answer these questions I will study documents regarding the planning and building area. 
The Swedish municipality has an obligation through the law to provide a document that is a 
strategic plan for how the building in the municipality will take place. This document is called 
in Swedish “översiktsplan”. The second document in the essay consists of the alterations to 
the first document after the citizens and other have had there say. In Swedish:    
“samrådsredogörelse”. These two documents will give me a view over what the municipality 
was planning and then compare it too the changes, if there were any, after the citizens and 
others have said their opinion.  

The outcome of the essay was that the participant democracy worked in both a large and small 
Swedish municipality and therefore the conclusion is that the participant democracy at 
Swedish municipality level works in a satisfying way. Although the participant democracy is 
working there is a problem with one of its components. The meaningful participant part has 
shown itself lacking in these two Swedish community’s as a result of that it is more common 
for either the political parties or the business world then the common citizen to get there 
opinion through.   

The last research question was regarding the similarities and differences between the two 
municipalities. The similarities that exist are by my opinion based on the will of the rulers in 
the municipalities, they want to engage the citizens and they want for them to have a 
opportunity to get involved in the municipalities development. The differences however is in 
the way they want to achieve it.   
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1 Inledning 

1.1 Ämnesval och bakgrund 

Demokrati är i många meningar ett svårtydligt begrepp. I bara den teoretiska idén finns ett 

antal motsättningar om vad dess funktion, uppgift samt syfte är. Inte heller är det en överdrift 

att säga att det finns lika många uppfattningar om vad begreppet innebär som det finns 

människor. Demokrati är intressant inte bara för att det är ett av de mest eftersökta 

styrelseskicken som många rörelser och organisationer kämpar för i världen utan även för att 

de variationer av demokratier som finns i olika stater säger oss mycket.   

Olika demokratiska stater har skilda demokratiska system, detta är någonting som 

knappast undgått många. Vissa statsvetenskapliga forskare har till och med skrivit böcker 

inom ämnet.   

En av dessa är Arend Lijphart som i sin bok ”Patterns of Democracy” undersökt 36 

länder och deras demokratiska institutioner.1 Det Lijphart tar upp och som jag finner ytterst 

intressant är vilken påverkan systemen har på utvecklingen av politiska områden som välfärd, 

miljö etc.2 Det jag dock är mer intresserad av är i vilken form som systemen påverkar själva 

demokratin, detta är inte så långt från Lijphart. En undersökning av det praktiska kring 

demokratin innebär att man undersöker hur väl demokratin i en stat fungerar.   

Det finns olika områden som en sådan undersökning skulle kunna ta plats inom men den 

jag är mest intresserad av är uppdelningen mellan makt. Mitt intresse finns inte hos en 

uppdelning av makt mellan regering och riksdag eller presidentämbetet och kongressen utan 

uppdelningen mellan central och lokal nivå inom statens geografiska område.   

Detta leder mig in på det svenska systemet och den svenska kommunala självstyrelsen. 

Intresset för denna har jag haft ända sedan jag kom i kontakt med subsidiaritetsprincipen. 

Denna princip fungerar som en riktlinje för på vilken nivå i styrelseskicket som ett beslut 

borde fattas på.3 Den svenska kommunens självstyre är för mig ett uttryck för denna princip. 

Självstyret är viktigt för mig på olika grunder men främst för att jag är av uppfattningen att 

man uppnår en högre grad av delaktighet inom demokratin. Viljan att engagera sig i det 

politiska systemet beror till stor del om man känner att ens röst blir hörd. Om alla områden 

som den representativa demokratin skulle ha hand om varit centraliserade försvinner den 

delaktighet som medborgarna inom staten känner. Vad jag menar med detta är att om inte 
                                                

 

1 Lijphart, A., Patterns of Democracy, Yale, 1999, s. x (preface) 
2 A.a., s. xii (preface) 
3 Tallberg, J., EU:s demokratiska system,  Lund, 2001, s. 61  
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medborgarna får vara med och säga sitt och känna att deras åsikter tas till vara på så kommer 

initiativet för att engagera sig minska. Demokratins funktion är alltså avhängig av på vilket 

sätt samt på vilken nivå medlemmarna kommunen kan påverka den. Det är för mig därför av 

största intresse att se på hur väl demokratin fungerar inom de svenska kommunerna.   

I en väl fungerande demokrati borde det finnas ett högt medborgerligt engagemang 

eftersom att makten i en demokrati enligt den svenska lagen ska utgå från folket.4  

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Det som är det övergripande syftet med uppsatsen är att studera i vilken grad som 

deltagardemokratin fungerar på svensk kommunalnivå. Deltagandet är dock ett komplement 

till den existerande representativa demokratin vilket gör att det är viktigt att vi har i åtanke att 

undersökningen inte fokuserar på den demokrati som vi vanligtvis förknippar med begreppet 

och att den inte heller säger någonting speciellt om den representativa demokratin.  

 

Fungerar deltagardemokratin på kommunalnivå i Sverige på ett tillfredställande sätt?  

För att besvara den övergripande forskningsfråga så underlättar det om man har två mer 

specificerade forskningsfrågor. I denna uppsats så fyller de också en funktion på så sätt att de 

leder in undersökningen på olika objekt. Kommunerna som undersöks ska alltså inte vara 

liknande för att de skillnader och likheter som finns ska kunna generaliseras till resten av 

Sveriges kommuner.   

 

Fungerar deltagardemokratin inom en större kommun inom ett centralt politiskt 

område? 

 

Fungerar deltagardemokratin inom en mindre kommun inom ett centralt politiskt 

område?  

 

Finns det olikheter och likheter mellan kommunerna?  

o Om så är fallet vad kan detta bero på?   

Ett tillfredställande sätt och ett centralt politiskt område är löst definierade begrepp som 

kräver mer utveckling innan man kan gå vidare i det empiriska arbetet med uppsatsen. 

                                                

 

4 Regeringsformen, 1:1, Sveriges Rikes Lag 2004, s. 33  
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Preciseringen av begreppen kommer dock i operationaliseringsavsnittet, kapitel 1.4, och inte i 

detta skede av uppsatsen.  

1.3 Teori 

1.3.1 Olika demokratimodeller 

Vad demokrati innebär är inte en lätt fråga att besvara, det finns säkerligen lika många olika 

tankegångar kring ämnet som det gör människor. I studiet av demokrati kan man dock urskilja 

ett antal teorier som fångar upp och kategoriserar de olika synerna på demokrati. Hos de olika 

kategorierna som får utgöra varsin demokratimodell återfinns benämningar som elitistiskt, 

populistisk, liberal, kommunitära, deltagande och deliberativ5. Alla dessa fokuserar dock inte 

på det som uppsatsen ska undersöka i den svenska kommunen, vilket gör att deras 

användbarhet för uppsatsen inte är speciellt hög. Som framgått tidigare i mitt arbete ligger 

intresset hos deltagandet och inflytandet hos de svenska kommuninvånarna.   

Anhängare av den elitistiska modellen av demokrati motsätter sig att det skulle finnas 

någon slags moral inom demokratin. Demokrati ses mindre som en strävan mot ett 

gemensamma bästa utan mer en institution som är till för att fatta beslut. Kandidater i olika 

val ligger i fokus eftersom att dessa ses som en förlängning av väljarna. Om du röstar på en 

kandidat ger du din del av den politiska makten till den individen.  Det är i och med 

röstningen på kandidaterna som modellen fått sitt namn, kandidaterna i valen är alltså 

likställda med eliterna. Att medborgarna i en stat har ett antal kandidater att rösta på och att 

valen inte är en enstaka företeelse leder till legitimering av systemet. Om eliten gör misstag 

eller tvärt emot de röstandes vilja kommer han att utkrävas ansvar vid nästa val eller att inte 

röstas på.6   

Populistiska demokratimodellen fokuserar på att de beslut som tas ska ha stöd hos 

majoriteten av befolkningen. Majoriteten symboliserar samtidigt allmänviljan hos 

befolkningen . De minoriteterna som finns inom demokratin får vissa rättigheter som inte 

tillfaller den gemene medborgaren även fast demokratins syfte riktar sig på att tillgodose allas 

intressen snarare än flertalets.7  

Den liberala demokratimodellen skiljer sig från de tidigare presenterade modellerna i sitt 

sätt att se statens roll och uppgift. Statens främsta uppgift är att skydda medborgaren och att 

                                                

 

5 Demokratiutredningen, En uthållig demokrati, Stockholm, 2001s. 21ff 
6 Demokratiutredningen, En uthållig demokrati, Stockholm, 2001, s. 21 
7 Ibid.  
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se till att lag och ordning råder. Utöver det så ska statens inblandning i civila angelägenheter 

vara så minimal som möjligt. Det är större fokus på individer och de gemenskaper de väljer 

att ingå i än staten. Även fast det finns snedfördelningar vad gäller resurser och 

förutsättningar så skyddas de mest utsatta genom att jämlikhet garanteras för de svagaste och 

att allas vitala intressen ses efter.8   

Skillnaden mellan den just presenterade modellen och den kommunitära 

demokratimodellen är individens roll. Gemenskap är nåt som betonas hårt eftersom att det är 

endast i gemenskaper som vi kan komma underfund med vad det är som vi alla vill. Hur detta 

ska uppnås är genom att gemenskapens värderingar och normer implementeras hos 

medlemmarna i den.9   

Deltagarmodellen, denna modell har sin fokus som namnet antyder på just deltagande 

och en fokusering på individen. Individen eller i det här fallet, medborgarens möjlighet till 

deltagande måste vara garanterat för att denne själv ska kunna ha möjlighet att dra egna 

slutsatser. För detta finns det också ett antal förutsättningar, för det första måste medborgarna 

vara engagerade och intresserade av att delta. Modellen ser på deltagandet inte som en 

rättighet som vi medborgare i Sverige har utan en plikt där vi måste ta vårt ansvar för att 

denna ska fungera. I dagens stater med rätt så stora mått är det inte konstigt att förespråkare 

för modellen talar om decentralisering som en av grundpelarna för funktionen hos modellen. 

Kritiken som röstat mot den fokuserar främst på hur den har valt att hantera utsatta grupper 

inom systemet. Deltagardemokratins anhängare anser inte att vägen till att lösa olikheter är att 

behandla alla lika. Istället ska olikheterna bekräftas och i vissa fall ska medborgare få 

speciella rättigheter eller vara tillåten att ta frånsteg från de vanliga principerna. Det är här 

kritiken kommer in. Definitionen av vad en förtryckt eller förfördelad medborgare är samt 

vem det är som ska bestämma det leder till en mängd olika konfliktfyllda moment.10   

Deliberativa modellen är den modell som vill ha in människors samtal eller argument 

mellan varandra som det mest betydelsefulla sättet att utöva demokrati. I samtalen så har man 

inte bara en möjlighet att övertyga eller bli övertygad om vad som är rätt eller fel utan i och 

med samtalet så uppstår ett förtroende hos medborgarna för den politiska processen. Det som 

demokratin tillhandahåller är ett ramverk där medborgarna kan diskutera fritt.11 Offentliga 

arenor för opinionsbildning är någonting som varje demokrati behöver för att opinionerna ska 

kunna uppstå eller diskuteras. I opinionsbildningen får inte individen tänka på vad som är bäst 

                                                

 

8 Demokratiutredningen, En uthållig demokrati, Stockholm, 2001, s. 21f 
9 A.a., s. 22 
10 Demokratiutredningen, En uthållig demokrati, Stockholm, 2001, s 22 
11 Ibid. 
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för honom eller henne utan det är det gemensamma bästa som ska vara grund för 

diskussionerna och de resultat som kommer därav.12     

1.3.2 Val av modell 

I valet av modell är det lättare att använda sig av uteslutningsmetoden snarare än att inrikta 

sig på de fördelar som varje modell har. De har alla kvalitéer som talar för att just de är 

lämpliga använda i uppsatsen, men många av dem har fokus på fel nivå eller andra fel som 

gör dem just olämpliga att använda. Vissa av dem har en lite för dålig verklighetsanknytning 

och verkar vara mer utopiska idéer än någonting som skulle kunna genomföras i verkligheten. 

Samtidigt måste man ta hänsyn till att en av demokratimodellerna kanske inte räcker utan en 

eller flera av dem får fungera som stöttepelare, naturligtvis endast i såna fall där de inte står i 

direkt motsats till varandra.   

Den första modell som utesluts är den elitistiska, vad det grundas på är främst deras syn 

på deltagande. De har en syn som är liknande den som man finner i den representativa 

demokratin, deltagande ses endast som att vara aktiv i valet av ledare när man lägger sin röst 

på olika kandidater. Då uppsatsen kommer att handla om demokratin i kommunerna under 

andra former än just valtider eller val är det problematiskt att de inte pratar mer om 

kommuninvånarnas möjligheter att påverka sin vardag genom att delta.     

Nästa modell är den populistiska, den ser demokratin ur ett så storskaligt perspektiv att 

det är svårt att tänka sig att implementera den på en så låg nivå som kommunen i statsskicket. 

Alla resultat som kan kommas av uppsatsen kan bortförklaras med att det är allmänviljan hos 

den resterande befolkningen som gör att kommunen inte lyssnat på invånarna. Ur det stora 

perspektivet kanske ett planerat vattenkraftbygge vid ett litet samhälle betyder mer för 

välfärden hos hela befolkningen än obehaget hos invånarna i den lilla kommunen. Alltför lätt 

att ur ett större perspektiv förklara bort kommunledningens handling.   

Den liberala modellen fokuserar på individen och individens frihet gentemot just 

statsmakten, det är inte speciellt troligt att de i en fördjupning av sin modell utvecklar hur de 

tänkt sig hur kommuninvånarna ska påverka i områden som är inskränkta av kommunen. Det 

mera troliga är att de utvecklar teorin till sätt som beskriver hur de ska ta sig ur systemet där 

kommunen har makt över invånarna. Om de skriver hur de ska handla inom systemet har de ju 

förliknat sig med tanken att staten genom kommunen har makt över dem.   

                                                

 

12 Demokratiutredningen, En uthållig demokrati, Stockholm, 2001, s. 23 
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Kommunitära modellen är inte heller speciellt tillämpningsbar då de fall där demokratin i 

kommunen är i fokus ofta handlar om parter med brett skilda uppfattningar. Om alla ska ingå i 

gemenskapen med samma uppfattning hur kommer det sig då att det uppstår motsättningar? 

Problemen med gemenskapsbegreppet är för stort att reda ut på en c-uppsatsnivå vilket leder 

till att den inte är användbar. Samtidigt uppstår frågan vad det är som ska klassas som en 

gemenskap, en kommun eller en del av en kommun eller en intresseorganisation? Modellen 

har också inget svar på varför ett en fråga fick ett utfall eller ett annat.   

De återstående modellerna, deltagande och den deliberativa, har båda färre och mindre 

allvarliga saker som talar emot dem än vad resten av modellerna har. Deltagandemodellen har 

visserligen ett uttryckt intresse att ge särskilda rättigheter till missgynnande individer men vad 

en missgynnad individ är framgår inte tydligt i teorin. Men förutom denna mindre negativa 

aspekt så har modellen inte mycket som talar emot den. Ur ett annat perspektiv så är modellen 

perfekt att använda som teori till uppsatsen. Som namnet antyder fokuserar den just på 

deltagande i demokratin vilket är det som uppsatsen ska handla om.   

Politiskt deltagande finns naturligtvis i de andra modellerna också men det som gör 

deltagardemokratin unik mot de andra modellerna är vilken slags deltagande de pratar om. 

Till skillnad från den elitistiska modellen som pratar om deltagande som ett sätt att påverka 

eliterna är deltagande för deltagardemokratier ett sätt och en möjlighet att vara med i själva 

beslutsprocessen. Fokus ligger alltså inte på makthavarna eller de styrande utan på dem som 

väljer att delta i processen som leder fram till beslutet. Det som gör deltagardemokraternas 

modell ännu mera intressant är att de inte utesluter att deltagandet som de tänker sig kan 

existera i en representativ demokrati. Funktionerna eller platserna för att delta politiskt 

behöver dock utvecklas i ett representativt styre för att öka medborgarnas engagemang i 

lokala politiska frågor och för att förbättra möjligheterna att delta.13     

Deltagardemokraternas definition av politiskt deltagande säger som sagt var deltagandet 

sker men i vilken form deltagande sker är väldigt otydligt. Det är här den deliberativa 

modellen kommer in med sin definition av politiskt deltagande och kompletterar 

deltagarmodellen. Politiskt deltagande för en anhängare av den deliberativa modellen är när 

människor samtalar för att bilda åsikter om politiken14. Dessa två tillsammans ger en 

definition av politiskt deltagande som är mer tillfredställande än de andra modellerna.   

                                                

 

13 Teorell, J., ”Demokrati och deltagande, Tre ideal i teori och praktiken” i Demokratins mekanismer, Giljam, 
M., & Hermansson, J., 2003, s. 324ff 
14 A.a., s. 326f 
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Figur 1: Det dynamiska medborgarskapet  

Källa: En uthållig demokrati! SOU 2000:1, s. 37  

   

Vad denna skiss berättar för oss är att de demokratiska processerna delaktighet, 

inflytande och deltagande är beroende av kriterierna, öppenhet och insyn samt politiskt 

jämlikhet och meningsfullt deltagande.15 Att bara prata om politiskt deltagande i den 

kommunala demokratin är inte tillfredställande när man vill undersök hur väl den kommunala 

demokratin fungerar, att delta betyder ju inte att man har någonting att säga till om eller att 

någon lyssnar till en och tar tillvara det man säger. Dock är det politiska deltagandet en bra 

grund att stå på och en bra länk till vidare undersökning av delaktigheten och inflytandet hos 

kommuninvånarna.   

SOU 2 000:1 ger oss ett samband mellan deltagande, delaktighet och inflytande genom 

tre olika kriterier som krävs för att dessa ska kunna uppnås. Om inte den politiska jämlikheten 

finns kan man inte uppnå vare sig delaktighet eller inflytande, om inte inflytande eller 

delaktigheten finns försvinner det meningsfulla deltagandet och öppenheten och insyn vilket 

innebär att inte heller ett fullgott deltagande existerar. Alltså är de tre beroende av varandra 

och av de tre kriterierna. 16  

                                                

 

15 Demokratiutredningen, En uthållig demokrati, Stockholm, 2001, s. 37 
16 Ibid. 
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1.4 Operationalisering  

Operationaliseringen av deltagardemokratin och dess funktion kräver att man sätter upp ett 

antal operationella indikatorer som testas för att kunna se huruvida verkligheten 

överensstämmer med teorin eller inte. Operationaliseringen av deltagardemokratin är redan 

påbörjad i och med skissen som presenterats tidigare. Det är de tre kriterierna som får ligga 

till grund för operationaliseringen och svara på om de tre demokratiska processerna är 

uppfyllda eller inte. De tre demokratiska processerna, deltagande, delaktighet och inflytande, 

får således representera deltagardemokratin. Om de demokratiska processerna är uppfyllda så 

fungerar deltagardemokratin på ett högst tillfredställande sätt.   

Sambandet mellan processerna och kriterierna i ett variabel sammanhang är att det är 

processerna som är de beroende variablerna och kriterierna de oberoende. Det är med andra 

ord kriterierna som orsakar eller förklarar processerna.17 Varför detta är viktigt har att göra 

med att tabeller eller analysscheman kan göras senare i arbetet för att ge en bra överblick över 

det empiriska materialet och vad det resulterar i.18      

För att besvara om kriterierna är uppfyllda eller inte hjälper det att göra mindre frågor 

som kan besvaras efter att den empiriska delen av uppsatsen är gjord. Frågorna ger också en 

indikering av vad som är det viktiga att undersöka i det material man får av översiktsplanerna.  

Politisk jämlikhet 

 

Är möjligheterna för deltagande lika för alla medborgare eller har endast de 

medborgare som har resurser möjlighet att delta?  

 

Om man bortser från kommersiella aktörer inom kommunen, t.ex. byggherrar, 

byggentreprenörer och markägare, vem är det som utnyttjar möjligheten att delta?  

Öppenhet och insyn 

 

Vad är översiktsplanens layout?  

 

Är den svårläst eller lättläst?  

 

Behövs det eller finns det en läsanvisning?   

     På vilka sätt är översiktsplanen tillgänglig för allmänheten?  

o Hur är översiktplanen tillgänglig för allmänheten?  

o Var är översiktsplanen tillgänglig för allmänheten?  

o När är översiktsplanen tillgänglig för allmänheten?  

 

Är den utformad för allmänheten och inte bara för de kunniga inom området?  

Meningsfullt deltagande 
                                                

 

17 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson H., Wängnerud, L., Metodpraktikan, Stockholm, s.52f 
18 A.a., s. 54f 
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Finns det exempel på att ändringar har gjort i översiktsplanen efter förslag till sådana? 

 
Vilka var det som lämnade in förslag till dessa ändringar?  

 
Vad innebar dessa förändringar?   

Dessa frågor applicerade på de olika kommunerna leder fram till svaren på de specificerade 

forskningsfrågorna vilken i sin tur besvarar hur det är ställt med deltagardemokratin i de 

svenska kommunerna.   

Några frågor som måste tas upp i slutet av uppsatsen om än endast på en teoretisk bas är 

de som handlar om vilken funktion/betydelse samspelet mellan den representativa demokratin 

och deltagardemokratin är.  Samt vilken funktion deltagardemokratin har om man relaterar 

den till den representativa demokratin? Är deltagardemokrati ett viktigt tillskott till den 

representativa demokratin eller bara en betydelselös tillägg? Dessa frågor är viktiga att 

besvara då de skänker uppsatsen mer tyngd eftersom att om deltagardemokratin är en viktig 

bit i den övergripande demokratin så har uppsatsen undersökt en viktig bit av det svenska 

styrelseskicket.    

1.4.1 Urval och avgränsningar  

En avgränsning måste också ske på en empirisk nivå. Eftersom att statsvetenskap är en 

vetenskap om fördelningen av materiella och immateriella värden får vi en utgångspunkt som 

placerar oss i Plan och byggområdet. Detta är ett område som passar mitt syfte bra eftersom 

undersökningen av demokratiprocesserna deltagande, inflytande och delaktighet genom 

kriterierna får en konkret grund i och med tillgängligt material och lagstadgade processer. För 

att avgränsa mig ytterliggare har jag valt att fokusera mig på kommunernas översiktsplaner. 

Översiktsplanen låter mig få ett konkret dokument på hur kommunen har tänkt sig hur 

byggnationen inom kommunen skulle bli för att sedan jämföra med hur utfallet blev i 

verkligheten efter medborgarnas inlägg.  

1.4.2 Utläsning av resultat  

En fråga som uppstår i detta skede av uppsatsen är när de olika forskningsfrågorna ska anses 

vara uppfyllda, samt om de är uppfyllda på ett positivt sätt eller negativt. För det första kan 

nämnas att de frågor som ställts kring kriterierna måste vara besvarade för att man ska kunna 

dra någon som helst slutsats om deltagardemokratin. Men om inte alla frågor kan besvaras 
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vart går då gränsen för hur många som får försvinna utan att det blir ett felaktigt resultat? 

Svaret på denna fråga är att det måste finnas med minst tio besvarade frågor på varje 

gemensam översiktsplan/samrådsredogörelse för de olika kommunerna för att överhuvudtaget 

kunna besvara forskningsfrågorna.   

Samtidigt måste en gräns dras för när resultatet antingen blir negativt eller positivt. 

Eftersom att det här är en uppsats som ska vara opartisk väljer jag att sätta gränsen för om 

svaret på om forskningsfrågorna är positivt eller negativt på 50 % spärren. Om frågorna som 

rör kriterierna får ett för deltagardemokratin positivt svar i minst 6 av tio fall så kan slutsatsen 

dras att deltagardemokratin fungerar. I de fall då resultatet på frågorna blir negativt i 5 fall av 

tio så är slutsatsen att deltagardemokratin inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Skälet till 

varför dessa gränser hamnar där de gör beror på en blandning av opartiskhet från 

uppsatsskrivarens sida och en praktisk lösning på ett problem. Om gränsen för om 

deltagardemokratin fungerar eller inte ligger vid 50 %, vilket är en perfekt opartisk gräns, så 

kan en situation uppstå där resultatet ligger prick på 50 %. Svårigheterna att då avgöra om det 

existerar en fungerande deltagardemokrati eller inte blir stora samtidigt som de tolkningar 

som görs lätt kan bli för godtyckliga. Därför kommer det vara en aningen svårare att få ett 

positivt resultat än ett negativt. Detta är dock ingenting som ska ses negativt på, om nu i själva 

verket resultatet på frågorna skulle hamna just under gränsen för vad som behövs för positivt 

kan en ny diskussion senare i arbetet ta upp denna diskussion och vidareutveckla 

avgränsningarna.     

Naturligtvis kan man bestämma i detta skede ytterligare vilka effekter som olika svar 

skulle leda till. Som exempel kan ges att om negativa svar endast får inom ett av kriterierna 

leder detta till att deltagardemokratin kanske i det stora hela fungerar men att kommunen 

kanske inte är så öppna i sitt arbete om byggnationen i kommunen.    

Varför detta lämpar sig bättre i analysen beror på att en undersökning av materialet 

kanske leder till fakta som inte framgår med hjälp av bara frågorna. Då blir dessa tidiga 

gränser av vad resultaten ska betyda onödiga.     
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1.5 Metod 

1.5.1 Uppsatsens format 

Uppsatsen kommer att ha en beskrivande karaktär och vara i form av en fallstudie där 

materialet undersöks och behandlas på ett kvalitativt sätt.19 Uppsatsen är en explorativ sådan, 

vilket innebär att den är en förstudie till en större studie.20 Skälet till detta är främst p.g.a. tids- 

och platsbrist.   

En fallstudie i dess striktaste mening innebär att man går på djupet och undersöker ett fall 

eller i den här uppsatsen en kommun.21 Även fast uppsatsen är av en deskriptiv karaktär 

betyder det inte att det utesluter att man kan jämföra de två kommunerna för att undersöka 

vilka likheter eller olikheter det finns mellan dem och vad de kan bero på. Det främsta skälet 

till jämförelsen är dock att jag vill uppnå en högre generaliserbarhet i uppsatsen och att 

resultaten ska kunna relateras bättre till verkligheten och andra kommuner.22   

En deskriptiv uppsats på denna nivå och ur detta perspektiv är kanske inte speciellt 

generaliserbar med utgångspunkten att den ska tala om vilken situation alla Sveriges 

kommuner har. Men uppsatsen har dock något annat som talar för den och det är att det är ett 

inlägg i den forskning som handlar om hur väl Sveriges demokratiska processer fungerar. 

Samt att det som sagt är en förstudie vilket innebär att det ska vara tänkt som en början eller 

en grund för en liknande större studie. Uppsatsen existens har därmed giltigare grund.          

Varför just två kommuner och inte fler beror till störst del på plats- och tidsbrist. Fler 

kommuner skulle ge ett orimligt antal översiktsplaner och annat material att det bara skulle 

vara ohanterligt. Två kommuner med en översiktplan vardera ger en tillräcklig materialmängd 

som är hanterbar på den nivå som uppsatsen ligger på.  

1.5.2 Val av kommuner 

De kommuner som ligger till grund för uppsatsen är Linköping och Strängnäs kommuner. De 

är som forskningsfrågorna kräver inte homogena undersökningsobjekten eftersom att det är 

stora skillnader mellan befolkningsmängden inom kommunerna.23 Linköpings kommun är 

även en större kommun geografiskt sett, 24 än Strängnäs.25 Med skillnader i storlek mellan 

                                                

 

19 Denk, T., Komparativ metod, Lund, 2002, s. 35 
20 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson H., Wängnerud, L., Metodpraktikan, Stockholm, 2005, s. 210  
21 A.a., s. 118ff 
22 Denk, T., Komparativ metod, Lund, 2002, s. 38 
23 http://www.scb.se/templates/tableOrChart____132260.asp, 2005-11-21, kl. 11:53 
24 http://www.sna.se/webbatlas/kommun/linkoping.html, 2005-11-21, kl. 12:07 
25 http://www.sna.se/webbatlas/kommun/strangnas.html, 2005-11-21, kl. 12:10 

http://www.scb.se/templates/tableOrChart____132260.asp
http://www.sna.se/webbatlas/kommun/linkoping.html
http://www.sna.se/webbatlas/kommun/strangnas.html
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kommunerna borde det rimligtvis uppstå skillnader i mängden material. Om mängden 

material från Linköping skulle överskrida den från Strängnäs måste begränsningar av 

materialet göras. Detta leder till en svår fråga då det lätt kan uppstå ett resultat som är 

missvisande på grunda av urvalet som har gjorts. För att kringgå detta problem kommer jag 

att undersöka alla invändningar invånarna har gjort mot översiktsplanen innan jag väljer att ta 

med dom eller inte. På vilka grunder jag har tagit med eller inte tagit med vissa invändningar 

kommer att redovisas senare i arbetet. De förväntningar jag har på utkomsten av uppsatsen är 

att Strängnäs har en högre grad av politiskt deltagande, inflytande och delaktighet än vad 

Linköpings kommun har. Skälet till detta är för att jag tror att i en liten kommun är gränserna 

mellan invånarna och de styrande inte lika tydlig eller avståndet mellan dem lika långt. Detta 

gör att de styrande i de mindre kommunerna känner sig mer tvingade att ta hänsyn till 

invånarnas preferenser. I vilken grad arbetsgivare eller företag får sina preferenser igenom 

tror jag att den lilla kommunen är mycket mera benägen att ge efter för dem eftersom att 

chansen till fler arbetstillfällena lockar mer för den lilla kommunen än för den stora.    

1.6 Validitet och reliabilitet 

Den övergripande validiteten hos uppsatsen har främst sin grund i tre olika delar, och dessa 

delar är generella för alla avhandlingar. Första delen har med sambandet mellan teoretiska 

definitioner och operationella indikatorer. De teoretiska definitionerna i uppsatsen säger oss 

vad det är vi vill ska undersökas men det är de operationella indikatorernas jobb att mäta om 

det vi vill undersöka stämmer eller existerar. Om inte de operationella indikatorerna mäter det 

som de teoretiska definitionerna handlar om så har vi ingen validitet eftersom att vi får fram 

material som inte har någonting att göra med vad vi vill undersöka.26 Andra delen är 

frånvaron av systematiska fel, ett exempel på detta är om hänvisar till föregående del att man 

inte mäter det ”rätta”. När sambandet mellan de teoretiska definitionerna och de operationella 

indikatorerna inte stämmer men man använder dem ändå uppstår ett systematiskt fel så fort 

man använder en operationalisering. Det kommer också att fortsätta uppstå systematiska fel så 

länge man inte ändrar i sambandet mellan definitionerna och indikatorerna.27 Den tredje delen 

av begreppet handlar om att uppsatsen verkligen undersöker det som den säger ska vara 

                                                

 

26 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson H., Wängnerud, L., Metodpraktikan, Stockholm, 2005, s. 61f 
27 A.a., s. 62 
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undersökningsobjektet. Detta är något som heter resultatsvaliditet och som bäst tas upp efter 

att de empiriska mätningarna har gjorts.28     

De olika delarna som presenterats flyter in i varandra men man har ändå funnit för gott att 

dela upp dem och ge dem andra benämningar, de två första delarna av begreppet går 

tillsammans under benämningen begreppsvaliditet. Den tredje delen har benämningen 

resultatsvaliditet. En god resultatsvaliditet uppnås lättast genom att man har en god 

begreppsvaliditet och en hög reliabilitet i uppsatsens början eftersom att då försvinner 

systematiska och osystematiska fel vilket resulterar i att vi verkligen mäter det som vi säger 

att vi ska mäta. Tillsammans kallas begreppsvaliditet och resultatsvaliditet intern validitet. 

Alltså den validitet som presenterats befinner sig inom uppsatsen och handlar om de resultat 

och slutsatser som man får fram av objekten i uppsatsen.29  

För att återkoppla validitetsbegreppet till uppsatsen krävs att de olika delarna appliceras 

på själva uppsatsen. Om man har den första delen av validitetsbegreppet i åtanke, alltså 

sambandet mellan teoretiska definitioner och operationella indikatorer, och sätter fokus på 

uppsatsen. Ser man att det finns ett bra och starkt samband mellan dessa två. De teoretiska 

demokratiska processerna deltagande, inflytande och delaktighet har en bra förutsättning att 

bli korrekt undersökta. Den operationella indikatorn är i det här fallet de kriterier som krävs 

för att dessa processer ska vara uppfyllda och i vilken mån dessa är uppfyllda. Risken för 

systematiska fel i uppsatsen minskar också till ett minimum efter att vi konstaterat att 

sambandet mellan definitionerna och indikatorerna är starkt. Det material som ligger till grund 

för den empiriska uppsatsen i arbetet kommer från kommunen. Att det är just offentligt 

kommunalt material som är diariefört och arkiverat ger en bra reliabilitet då incitament att 

förfalska eller förändra är relativt lågt. Det är svårt att tänka sig att någon skulle dra personlig 

nytta av det samtidigt som det i så allmänt material otvivelaktigt skulle komma till allmän 

kännedom om felaktig information finns i materialet. Som nämnts tidigare leder en god 

begreppsvaliditet och hög reliabilitet till att resultatsvaliditeten blir god. Alltså kan vi redan 

nu dra slutsatsen att resultatsvaliditen inte är någonting vi behöver oroa oss för.   

Självklart finns det andra sätt att operationalisera teorin i uppsatsen på, ett exempel skulle 

vara att man undersöker andra områden av det politiska systemet med andra kriterier för de 

demokratiska processerna.   

Ett av de områdena där kommunen också har självbestämmande är skatteområdet. Även 

fast kommunerna har självbestämmanderätt över vilken skatt de ska ta ut för den service de 

                                                

 

28 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson H., Wängnerud, L., Metodpraktikan, Stockholm, 2005, s. 61 
29 A.a. s. 61ff 
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tillhandhåller, och detta är lagstadgat i regeringsformen, så skedde under 90-talet ett 

kommunalt skattetak. Även fast detta skattetak kanske var påkallat på grund av kommunernas 

dåvarande dåliga ekonomi är det ett kraftigt incitament för varför detta område inte ska ligga 

som grund för uppsatsen.30 Om uppsatsen ska undersöka deltagandet hos kommuninvånarna 

inom ett område som kommunen har självbestämmande rätt inom så är inte skatteområdet det 

rätta.   

Ett annat sätt att bättre säkerställa att uppsatsen har en giltig grund och att resultatet av 

uppsatsen säger någonting om de objekt som ingår i den och verkligheten är att använda sig 

av flera operationaliseringar. Förutom de frågor som är ställda att besvara om kriterierna för 

de demokratiska processerna är uppfyllda eller inte kan man göra en ytterligare. En tänkt 

sådan skulle kunna vara i intervju form. Man intervjuar människor som har haft med 

översiktsplanen att göra och frågar sig hur de har upplevt att de demokratiska processerna har 

fungerat. Denna operationalisering leder naturligtvis till att fokus flyttas från vad som 

verkligen hände till hur människor uppfattade att det hände. Men om detta spelar någon roll är 

tveksamt. Istället för att uppsatsskrivarens tolkning av vad som skedde eller hur det fungerade 

får vi åsikten hos någon som var där och upplevde det . Samtidigt så är väl det viktiga 

egentligen hur människor i ett system uppfattar att det fungerar hur det verkligen fungerar. Ett 

perfekt system kan inte fungera vidare även fast det är effektivt om det inte har stöd hos sina 

medlemmar. Men ett dåligt eller ett icke-effektivt system kan göra det om invånarnas 

uppfattning är att de är nöjda med det. Varför denna operationalisering inte är med i arbetet 

beror främst på tidsbristen, på ett så stort antal intervjuer som skulle behövas göra räcker inte 

tio veckor till. Samtidigt så får vi ha i åtanke att översiktsplanerna var ett par år bakåt i tiden 

och mycket av informationen försvinner eller förvrängs under en så lång tid. Det är då bättre 

med skriftliga sekundärkällor i form av protokollen än det är med gamla muntliga 

primärkällor eftersom att dessa bevarats så som de är sedan tillfället då de var aktuella.  

Skälet till att det endast blir en operationalisering och inte flera beror som sagt till stor del på 

sid- och tidsbegränsningar, dock blir inte uppsatsen lidande av bara en operationalisering, då 

den operationalisering som är grunden för arbetet är starkt sammankopplat till teorin och ger 

en bra utgångspunkt för att undersöka det som är meningen ska undersökas.   

                                                

 

30 Petersson, O., Statsbyggnad, Stockholm, 2003, s. 85 
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1.7 Generalisering  

Generaliserbarheten varierar naturligtvis beroende på vilka kommuner det är man väljer, 

eftersom att kommunerna är så olika varandra vad gäller befolkningsmängd och geografisk 

storlek samt är så många är det svårt att göra ett urval som sedan ska säga något om alla 

kommuner i Sverige. Alla kommuner har inte heller uppdaterade översiktsplaner eller rutiner 

för hur detta ska skötas även fast det är reglerat genom lag. Detta begränsar vilka kommuner 

som kan ligga till grund för uppsatsen. Valet av kommuner sker därför strategiskt dock med 

ett antal restriktioner, kommunerna ska vara olika vad gäller geografisk yta och 

befolkningsmängd. De ska heller inte angränsa till varandra eller ligga i samma län.   

De resultat som ligger till grund för möjliga generaliseringar måste också granskas ur ett 

validitetsperspektiv. Validiteten hos resultaten man får fram kan granskas utifrån två sätt, 

vilken extern validitet har de samt vilken intern validitet de har. Skillnaden mellan dessa två 

former av validitet har att göra med uppsatsens undersökningsobjekt och de objekt av samma 

typ som inte ingår i uppsatsen men som uppsatsen ändå försöker säga någonting om. För att 

formulera det bättre så handlar den interna validiteten om hur säkert de resultat och slutsatser 

jag drar mellan kommunerna inom uppsatsen är. Den externa validiteten handlar om hur 

säkert det är att det resultat jag får fram om kommunerna stämmer överens med de kommuner 

utanför uppsatsen som finns i landet.31   

Den externa validiteten är lite svårare än den interna validiteten att komma fram till på ett 

sådant här tidigt skede i uppsatsen, det som kan nämnas är att uppsatsen har sin grund i giltigt 

material och att den externa validiteten beror i mer eller mindre grad på hur väl de två 

kommunerna i uppsatsen stämmer överens med andra kommuner i landet i form av inflytande 

hos invånarna. De två kommuner som ingår i uppsatsen är inte homogena, alltså borde 

likheter mellan dem också existera i andra kommuner även fast de är olika dem i storlek, 

politisk tillhörighet hos de styrande eller geografiskt läge.     

1.8 Disposition 

Uppsatsens fortsatta utformning är till för att läsaren så lätt som möjligt ska kunna få en insikt 

i arbetet. Det är viktigt att det i uppsatsen framgår hur den svenska kommunen är organiserad 

och vilka de olika namnen på dess beståndsdelar är. Detta hjälper läsaren senare i arbetet då 

det kan uppkomma namn på kommunala instanser eller processer som de flesta inte hört talas 

                                                

 

31 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson H., Wängnerud, L., Metodpraktikan, Stockholm, 2005, s. 171f 



Statsvetenskap C Deltagardemokrati i de svenska kommunerna 2006-01-03 
Uppsats C Daniel Livendahl 16(50) 

om. De kommunala dokument som används i uppsatsen presenteras i kapitel 2.1 och den 

svenska kommunens uppbyggnad i kapitel 2.2.    

I kapitel 3 följer en presentation av kommunernas översiktsplaner, anledningen till att 

dessa kommer före samrådsprotokollen, i kapitel 4. Detta beror på som jag nämnt tidigare att 

jag vill se på hur kommunens planer på byggområdet stämde överens med den faktiska 

byggnationen.   

I kapitel 5 analyseras och jämförs de olika kommunerna med hjälp av en tabell där en 

överblick ges. De frågor som ställts för att möjliggöra operationaliseringen visas upp och dras 

sedan slutsatser ifrån. Slutsatserna presenteras sedan kortfattat i kapitel 6.                         
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2 KOMMUNEN OCH DESS DOKUMENT   

2.1 Kommunala dokument  

2.1.1 Översiktsplan 
En översiktplan innebär att kommunen har en handlingsplan för hur man har tänkt sig att 

användningen av kommunens mark och vattenområden ska ske samt hur den byggda miljön 

kommer att utvecklas.  Översiktplanen är dock inte bindande utan den ska ses som ett 

vägledande dokument eller en framtidsvision för hur framtiden skulle kunna se ut i 

kommunen. Syftet med översiktsplanen är dock större än detta. I kommunens utveckling 

existerar det inte bara kommunala intressen, de nationella och regionala intressena är viktiga 

inslag då man betänker att kommunen är en liten bit av en region och en ännu mindre bit av 

landet. Samspelet mellan staten och kommunen, central och decentraliserad nivå, kan man se 

tydligt i översiktsplanen. De överenskommelser eller skilda uppfattningar som existerar 

mellan de två framgår i hur man behandlar olika riksintressen som t.ex. naturresurser i 

översiktsplanen. Kommunens invånare drar också nytta av planen då de får en kunskapskälla 

och en möjlighet till insyn som möjliggör en dialog mellan kommuninvånarna och de 

styrande.32     

Översiktsplanen är som sagt inte bindande, den innehåller heller inga deadlines om när ett 

projekt ska ske, allt sådant faller på detaljplaner/områdesbestämmelser. Det är också i 

detaljplanerna man väger enskildas intressen mot allmänna och besluten som fattas blir 

bindande.33   

Som jag nämnt tidigare så säger lagen en hel del om översiktplanerna, den säger inte bara 

att kommunen ska ha en kontinuerlig översiktsplan utan också vad som ska ingå i den. Lagen 

kräver att översiktplanen ska innefatta, strategin för mark- och vattenområdena samt hur 

byggnationen ska utvecklas och bevaras. Riksintressena är också något som lagen trycker hårt 

på att översiktplanen ska tillgodose. Lagen ger även direktiv för hur utvecklingen av dessa 

nämnda områden ska se ut. Bl.a. ska kommunen verka för att strukturen ska vara 

ändamålsenlig vad gäller bebyggelse, kommunikationsleder, grönområden samt andra olika 

anläggningar. Miljöförhållanden och hushållning med resurser ska skötas på så sätt att de ur 

ett långsiktigt perspektiv inte uttöms.34     

                                                

 

32 Elfström K., Linköpings översiktsplan, del 1, 1998, s. 22 
33 Ibid. 
34 Elfström K., Linköpings översiktsplan, del 1, 1998, s. 23 
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I vissa områden är användningen av översiktsplanen inte den optimala, i områden där 

förhållandena är komplexa uppstår behovet av en fördjupning, dock inte på detaljplansnivå. 

Då kan vissa tillägg till översiktplanen göras som vanligtvis inte skulle ha ingått. De får 

benämningen fördjupade översiktsplaner.35    

2.1.2 Samrådsredogörelse  

En samrådsredogörelse är en handling som precis som namnet antyder är en redogörelse över 

de invändningar som aktörer i kommunen har, aktörerna kan vara allt från enskilda 

medborgare till ideella föreningar och företag. Den är en skriftlig redogörelse av vad 

aktörerna i kommunen anser och vilken effekt deras åsikt hade på översiktsplanen. För att 

besvara de frågor kring politisk jämlikhet, öppenhet och insyn samt meningsfullt deltagande 

väljer jag att använda mig av samrådsredogörelse av flera skäl, det besvarar inte bara i vilken 

grad som kommunen lyssnat på deltagarna utan även i vilken grad översiktsplanen har varit 

utställd och på vilka sätt man har kunnat komma i kontakt med den.    

För att återkoppla teorin till de frågor som ställts kring politisk jämlikhet, öppenhet och 

insyn samt meningsfullt deltagande väljer jag att besvara frågorna direkt utifrån 

översiktsplanerna och protokollen.  

2.2 Svenska kommunen  

2.2.1 Kommunernas uppbyggnad - varför? 
Den svenska kommunens organisation består av kommunfullmäktige, kommunstyrelse och i 

vissa fall kommundelsnämnder samt kommunalförbund.36  

2.2.2 Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige har en mängd uppgifter de ska fullgöra i sin roll som den högsta 

instansen inom kommunen. Några av de viktigare är att de ska sätta upp mål och riktlinjer för 

hela verksamheten samt sätta upp vilka ekonomiska ramar som ska gälla. De har även 

beslutanderätten av alla de principiella frågor som kan uppstå inom kommunen. 

Kommunfullmäktige har även en viktig roll att spela i kommunstyrelsen och de nämnder och 

                                                

 

35 Elfström K., Linköpings översiktsplan, del 1, 1998, s. 24f 
36 Petersson, O., Statsbyggnad, Stockholm, 2003, s. 80f 
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beredningar som finns eller behövs i kommunen, då det är fullmäktige som väljer vilka 

ledamöter som ska sitta i dem.37 Valet av kommunfullmäktige sker vart fjärde år i samband 

med de nationella och regionala valen, mandatperioden hos kommunalfullmäktige är alltså 4 

år. 38  

2.2.3 Kommunstyrelsen 
Valet av kommunstyrelse sker som sagt av kommunfullmäktige, men det finns ändå regler 

som de måste följa. Sammansättningen av styrelsen ska vara proportionell mot 

sammansättningen av fullmäktige. Om ett parti har 50% eller mer av platserna i fullmäktige 

ska de ha lika många platser procentuellt sett i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen blir med 

andra ord en samlingsregering där alla partier är representerade. Det är inom denna styrelse 

som heltidspolitiker eller med ett annat ord kommunalråden sitter. Uppgifterna som styrelsen 

har handlar om att leda den kommunala verksamheten samt samordna de olika delarna av den. 

Nämnderna och de delar av kommunens angelägenheter som styrs av i bolagsform ligger 

också de under styrelsens kontroll. Styrelsen fungerar som ett slags berednings- och 

verkställighetsorgan för fullmäktige i och med att de förbereder och verkställer beslut som 

fattas.39    

2.2.4 Kommundelsnämnder 
Kommundelsnämnderna är inte en självklarhet i alla kommuner utan används nästan 

uteslutande i större kommuner med en stor geografisk yta eller en stor befolkning. Denna 

nämnd är designad främst med tanke på effektivitet. I en stor kommun är ofta förvaltningen 

svårstyrd och det är svårt om inte omöjligt för kommunfullmäktige att ha grepp om allting. 

Kommundelsnämnder fungerar då som ett alternativ till att stycka upp kommunerna för att få 

en bättre styrning.40 Statistiken över området visar att antalet kommundelsnämnderna har ökat 

i vissa kommuner medan andra kommuner har valt att avskaffa dem helt. De utredningar som 

har gjorts om dessa nämnder har inte fått fram något resultat som tyder på att de skulle öka 

det politiska deltagandet i partierna även om politikerstyrningen har fått bättre 

förutsättningar.41      

                                                

 

37 Petersson, O., Statsbyggnad, Stockholm, 2003,., 81 
38 http://www.regeringen.se/sb/d/2465, 2005-11-22, kl. 11:15 
39 Petersson, O., Statsbyggnad, Stockholm, 2003, s. 81 
40 A.a., s. 80f 
41 Demokratiutredningen, En uthållig demokrati, Stockholm, 2000, s. 144 

http://www.regeringen.se/sb/d/2465
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2.2.5 Kommunalförbund 
Kommunalförbundens organisationer är inte så mycket inom kommunen som de är mellan 

kommuner. Vissa kommuner samarbetar för att upprätthålla verksamheter där kvalitén annars 

skulle bli lidande eller kostnaden för stor om kommunen var ensam om upprätthållandet. 

Exempel på detta kan vara allt från räddningstjänsten till vattenförsörjning och 

avloppshantering.42   

Den svenska kommunens självstyrelse är reglerat genom lag och handlar egentligen om att 

kommunen har rätt att själv forma och fatta beslut som ska vara gällande i kommunen. De 

områden som är under kommunens ansvar är bl.a. beskattningsrätten, vård och 

omsorgsområdet samt plan och byggområdet.43 Den kommunala självständigheten existerar 

dock inte på alla områden utan i vissa fall fungerar kommunen mer som ett förvaltningsorgan 

för staten än ett sätt för kommuninvånarna att påverka de offentliga intressena.44        

                                                

 

42 Petterson, O., Statsbyggnad, Stockholm, 2003, s. 80 
43 Kommunallag (1991:900), Sveriges Rikes Lag 2004, s. 212ff 
44 Petersson, O., Statsbyggnad, Stockholm, 2003, s.83 
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3 EN ÖVERBLICK ÖVER KOMMUNERNAS 

ÖVERSIKTSPLANER 

3.1 Linköpings översiktsplan 1998 

För att ge en bra överblick över översiktsplanen väljer jag att presentera vilken utgångspunkt 

kommunen har haft i framtagandet av planen samt vilken inriktning den har. Jag presenterar 

med andra ord temat innan jag väljer att gå in djupare på specifika byggnadsområden och 

projekt.   

Linköpings översiktplans har sitt ursprung ur tre olika önskemål, dessa är att Linköpings 

kommun måste ha en utveckling som är hållbar på lång sikt, Att man ska upprätthålla en god 

livsmiljö för de boende inom kommunen samt att arbetsmarknaden ska vara väl fungerande. 

Huvudinriktningen eller den strategi som ska förverkliga detta består av åtta punkter.45  

- Kommunen ska verka för att bygga ut infrastrukturen med bytespunkter mellan olika 

färdmedel samt att utveckla orter så att dessa kan samarbeta med varandra på olika 

marknader, t.ex. bostad, service, utbildning och arbetsmarknaden, och därmed få 

stabilare sådana.46  

- Bygga nya bostäder samt bygga om redan befintliga fastigheter för att tillgodose 

invånarnas behov.47 Behovet av nya bostäder ska i första hand inte lösas genom att 

bygga nya bostadsområden utan genom att bygga om eller bygga till bostäder i 

områden som redan är bebyggda. Tomter som tidigare har använts i andra syften än att 

vara bostäder eller tomter som är avrivna är lämpliga platser för nya bostäder. De 

bostäder som byggs ska ta fasta på önskan att behålla den gröna karaktären genom att 

inte inkräkta på de grönområden som finns. 48 

- Tillmötesgå efterfrågan på bostäder genom att expandera nyare bostadsområden och i 

dem skapa bra förutsättningar för service, fjärrvärme och kollektivtrafik.49 Om 

efterfrågan på bostäder ökar samtidigt som det finns pengar att investera i nya vägnät 

och ledningar så kan nyare bostadsområden på tidigare obebyggda platser komma till. 

Dessa nya bostäder får dock endast komma till på sådana ställen där kommunen har 

                                                

 

45 Elfström K., Linköpings översiktsplan, del 1, 1998, s. 6  
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Elfström K., Linköpings översiktsplan, del 1, 1998, s. 9 
49 A.a., s. 6 
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möjlighet att tillhandahålla en god service av bl.a. fjärrvärme och service av 

kollektivtrafik.50   

- Stödja utvecklingen av en levande landsbygd.51 Kommunen ska verka för att de som 

vill bo kvar på landsbygden eller vill flytta dit ska ha möjlighet att göra det. Dock 

måste större byggprojekt ta hänsyn till förutsättningarna för kommunens möjligheter 

att tillhandahålla en service. En utlokalisering av arbetstillfällen för att hjälpa de orter 

som ligger i periferin i kommunen kan vara aktuellt. Med tanke på natur och 

kulturvärden är det bättre att bygga i anslutning till befintlig bebyggelse och på platser 

som ligger efter allmänna vägar, trafiksäkerheten eller framkomligheten får dock inte 

påverkas.52 

- Vara med och påverka till skapandet av goda bebyggelsemiljöer och till 

bostadsområden som är mångkulturella.53 I jobbet att förbättra bostadsmiljön måste 

kommunen arbeta med att behålla och utveckla den kommunala servicen och den 

service som tillhandahålls av näringslivet, som t.ex. livsmedelsbutiker och liknande. 

Kommunen ska se till att varje grannskap ska innehålla olika bostadstyper och 

lägenhetsstorlekar. Om komplettering eller förtätning av befintlig bebyggelse ska 

göras krävs det att man tar stor hänsyn till kvalitén hos de bostäder som finns och till 

områdets natur och kulturvärden. God arkitektur och estetisk kvalité ska vara ledord i 

byggnationen. Bostadsområdena ska byggas så att de boende känner trygghet i sin 

miljö och att de bryr sig om sitt område. 54 

- Hjälpa näringslivet genom att tillfredställa deras behov av attraktiv mark och 

miljöer.55 Stadsområden som kan vara aktuella om man ska utvidga existerande 

arbetsplatsområden eller bygga nytt för att få fler arbetsplatser är: Tornby, Kallerstad-

Mörtlösa, Malmskogen, Köpetorp, Lilla Mjärdevi samt Hackefors. I arbetet med 

översiktsplanen bör kommunen se mer på det problem som finns med att 

tillhandahålla näringslivet med attraktiva områden. 56 

- Skydda grönstrukturen inom kommunen samt utveckla sambanden mellan 

Eklandskapet och Roxen.57  Den övergripande grönstrukturen bör så långt det är 

möjligt bevaras. Speciellt stråken efter Stångån/Kinda kanal och Tinnerbäcken, samt 
                                                

 

50 Elfström K., Linköpings översiktsplan, del 1, 1998, s. 10 
51 A.a., s. 6 
52 A.a., s. 11 
53 A.a., s. 6 
54 A.a., s. 12 
55 A.a., s. 6 
56 A.a., s. 13 
57 A.a., s. 6 
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skogsbältet som sträcker sig från Rydskogen över Vallaskogen ända till 

Vidingsjöskogen är områden som ska tas speciell hänsyn till. Dessa grönområden 

måste även skyddas från buller eftersom att grönområdena är till för rekreation. 

Lättaste sättet att uppnå detta är med hjälp av barriäreffekter som skärmar av vägarna 

och bebyggelsen. Att staden har en så nära kontakt med Eklandskapet söder om 

Linköping är någonting unikt och borde inte bara bevaras utan även utvecklas och 

marknadsföras.58 

- Utöka möjligheterna till kretsloppsamverkan mellan staden och landsbygden.59 

Kunskaper om olika markanspråk i tätorternas omgivning ska förbättras. Vad detta 

innebär är att de intressen som jord- och skogsbruken har eller vilka kulturvärden som 

existerar och liknande skall undersökas för att bättre hjälpa till att förstå kretsloppet. 

Energiförsörjningen i form av fjärrvärme och i mindre samhällen användandet av 

biobränslen ska byggas ut. Även en kretsloppsanpassning av va-systemet är 

eftersträvansvärt.60   

3.2 Strängnäs översiktsplan 2002 

Strängnäs översiktsplan har först och främst tre övergripande beståndsdelar vilka de sedan 

använder som utgångspunkt för att djupare beskriva hur de har tänkt sig att utveckling inom 

dessa områden ska gå till. Att de inte har lika många punkter som Linköpings översiktsplan är 

inte speciellt förvånande med tanke på storleksskillnaden mellan dem. Med kommunens 

närhet till Stockholm och med pendlingsmöjligheterna från och till orten till storstaden känns 

det som att bostadsfrågan är en av de viktigare inom kommunen.   

3.2.1 Bostäder 

Strängnäs kommun ska verka för att den småskalighet som existerar inom kommunen ska 

bevaras och de bostäder som byggs inte ska påverka den speciella karaktär som många av 

bostadsområden har. De nya bostäderna måste prestera en bra boendemiljö som lockar de 

nuvarande kommunmedlemmarna samt tilltalar invånarna från andra kommuner. För att 

uppnå detta måste Strängnäs satsa på ett boende som är nära vattnet, grönskan, 

kommunikationerna och landet. En utbyggnad av bebyggelsen inom främst redan bosatta 
                                                

 

58 Elfström K., Linköpings översiktsplan, del 1, 1998, s. 14 
59 A.a. s. 6  
60 A.a. s. 15 
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områden är någonting eftersträvansvärt ur ett miljöperspektiv då det skonar miljö som inte är 

utsatt för påverkan av människor än. De områden som tidigare varit fritidshusområden i 

anslutning till tätorten får möjligtvis ge vika för större bebyggelse av året runt boende då 

dessa områden många gånger har de kvalitéer som sökt hos bostadsområden. Svårigheten med 

att göra avgränsningar mellan nya områden och grönområden kan leda till att grönområden får 

ge vika för de ekonomiska intressena vilket ur ett längre perspektiv skulle vara förödande för 

miljön inom kommunen. Byggnationer samt nybyggnationer ska fokusera på en blandning av 

funktioner, arbetsplatser och bostäder ska inte skiljas åt utan finnas sida vid sida.61    

3.2.2 Handel 

Kommuninvånarna ska ha möjlighet till att själva välja mellan olika sortiment och de priser 

på varor som ingår i detaljhandeln. För att möjliggöra detta måste det finnas balans mellan de 

olika delarna av handeln. Den bostadsnära handeln får inte slås ut av centrumhandeln eller 

den externa handeln. Samtidigt som balansen mellan handelsslagen ska finns kvar måste 

kommunen erbjuda transport möjligheter till och från extern och centrum handeln. 

Kommunen ska verka för en levande stadskärna där vitala servicefunktioner såsom post, bank 

och offentlig service ska finnas. Stadskärnan måste bevaras sammanhängande och tillgänglig 

genom att utveckla system där människor kan gå från och till området samt fortfarande ha 

möjlighet till att ta bilen. På samma sätt ska de olika områdena med handel vara kopplade till 

varandra så att det är lätt att ta sig emellan dem. Handel inom t.ex. industriområden får inte 

ske om det konkurrerar med den handel som förekommer i centrum. Varor som t.ex. vitvaror 

och liknande får säljas om butikerna som säljer varorna kan prestera lösningar på frågor som 

gäller parkeringar och trafikframkomlighet.62    

3.2.3 Landsbygd 

Vid nybyggnation på landsbygden är det en mängd olika faktorer som måste ta hänsyn till, 

exempel på sådana är miljö och kulturaspekter samt om det krävs en utbyggnad av 

serviceformer för att tillgodo se den nya bebyggelsen. I de fall då nybyggnationen inte strider 

mot eller kräver detta så är kommunen välvilligt inställd till den. För att inte göra alltför stora 

ingrepp i natur och miljö är det att föredra om de nya bostäderna ligger i anslutning till redan 

                                                

 

61 Plan och byggnämnden, Strängnäs översiktsplan, 2002, s. 14 
62 A.a. s. 15 
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existerande året runt boende eller allmän väg. Eftersom att det är viktigt att ha kvar den 

sörmländska landsbygden så ska de nybyggnationer som sker vara inspirerade av de befintliga 

fastigheterna.63                          

                                                

 

63 Plan och byggnämnden, Strängnäs översiktsplan, 2002, s. 16 
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4 FÖREKOMSTEN AV POLITISK JÄMLIKHET, ÖPPENHET 

OCH INSYN SAMT MENINGSFULLT DELTAGANDE INOM 

DE KOMMUNALA DOKUMENTEN  

4.1 Strängnäs översiktsplan-samrådsredogörelse 

4.1.1 Politisk Jämlikhet 

Angående den politiska jämlikheten ställdes frågor som rörde möjligheten att delta, samt vilka 

som aktörerna var samt i vilken mån resurserna som medborgarna har påverkar deras 

möjlighet att delta. De möjligheter som medborgarna har haft att delta beror till stor del på hur 

väl de var informerade om att samrådstiden ägde rum samt hur bra de kunde få tag i 

översiktsplanen.   

Strängnäs kommun har under tiden från 21 februari till 26 april, 2001 haft samråd kring 

översiktsplanen. Invånarna i kommunen har kunna läsa detta i Strängnäs lokala tidning samt i 

de olika biblioteken i kommunen och kommunhuset samt medborgarhuset. Information om 

detta har även funnits tillgänglig på kommunens hemsida. I de fall då det har funnits berörda 

parter har handlingar skickats automatiskt utan att dessa har behövt förmedla till kommunen 

sitt intresse att ta del av handlingarna.64   

De resurser som krävs i det här fallet är antingen att man har den lokala tidningen eller 

tillgång till Internet. Materialet har även varit till beskådning för allmänheten på diverse 

bibliotek och kommunal platser. Resurserna som har krävts har alltså varit på ett absolut 

minimum. Förutom resursen tillgång till informationskällor, så har översiktsplanen även varit 

utställd över två månader vilket är gott om tid för invånarna att ta del av den.    

De som har yttrat sig vid samrådet om man bortser från de kommersiella aktörerna är 

privatpersoner, kommundelsråd och olika ideella samt ekonomiska föreningar.65     

Privatpersoner är den största grupp som gjort inlägg.66 Men med tanke på att föreningar 

har flera medlemmar och att detta är en vanlig variant av samarbete så är det förmodligen 

föreningarna som har det största stödet för de förändringar de föreslår. Det är ett gott tecken 

att det är många privatpersoner och föreningar som har gjort inlägg då det tyder på en hög 

grad medvetenhet hos kommuninvånarna och en vilja att delta  

                                                

 

64 Lindfeldt M., Samrådsredogörelse för Strängnäs översiktsplan, 28.8.2001, s. 1 
65 Lindfeldt M., Samrådsredogörelse för Strängnäs översiktsplan, 28.8.2001, s. 1f 
66 Ibid. 
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4.1.2 Öppenhet och insyn 

De andra frågorna rörde vilken form av öppenhet och insyn som finns inom översiktplanen. 

Detta kriterium handlade mycket om hur layouten av översiktsplanen såg ut, samt vad vilken 

nivå språket är på. Första intrycket av översiktsplanets layout är att den är väl genomarbetad, 

samt tar upp mycket om bakgrunderna till översiktsplanen och vad det är för handling.   

I det inledande kapitlet i översiktsplanen finns det hänvisningar till Sveriges lagar samt 

de olika delarna av PBL och inte bara om översiktsplanen. Mål och historia inom kommunen 

presenteras på ett lättförståeligt sätt, och de nationella miljömålen i Sverige presenteras 

samtidigt som Strängnäs del av dom plockas ut.67 Läsaren behöver inte sätta sig in i allt 

materiel i översiktsplanen för att hänga med utan det mest nödvändiga presenteras i ett 

inledande kapitel som kallas översiktsplanens huvuddrag.68 Kartorna är förminskade för att 

passa in i själva handlingen, samtidigt finns det förklaringar på vad understrykningar och 

markeringar betyder vilket är bra för den som inte är insatt i ämnet. Samtidigt har de olika 

kartor för olika inriktningar, en för kulturen, en för miljön etc.   

Bedömningen av språket gör jag utifrån det första kapitlet, i det kapitlet är det ett lättläst 

språk med många förklaringar och få fackord som endast experter vet någonting om. Tack 

vare förklaringarna känns denna översiktsplanen komplett som en handling för en person som 

inte är speciellt insatt i ämnet men vill ha alla fakta om just översiktsplanen. Mer information 

känns överflödigt. Bedömningen av tillgängligheten hos översiktsplanen gjordes redan i 

föregående kriteriet då möjligheten att delta i stor utsträckning beror till vilka resurser man 

har som individ. Materialet är så lättillgängligt att det inte längre är en fråga om möjligheten 

att få ta del av materialet utan snarare hur engagerad och hur mycket tid individen har som är 

den avgörande faktorn vid deltagande.   

4.1.3 Meningsfullt deltagande 

Det sista kriteriet som var meningsfullt deltagande handlade om de ändringar som gjort i 

översiktsplanen efter att samrådet har skett. Detta är en viktig fråga då den säger oss om 

deltagandet har någon effekt eller om det är meningslöst att delta.  De frågor som 

presenterade tidigare i uppsatsen kommer återigen tillbaks i det här avsnittet, dessa frågor 

rörde bland annat vilka det var som deltog samt om det kom till stånd förändringar efter 

inlägg och vad dessa förändringar innebar.  
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När jag har tagit hänsyn till de ändringar som har gjort har jag valt att bortse från dom fall 

där kommunen endast svarar synpunkten noterad. Dessa fall anser jag inte vara relevanta 

eftersom att man i detta fall inte kan säga att det har skett en verklig förändring eftersom att 

det inte framgår av materialet.    

Den första förändring som gjordes i översiktsplanen var efter Sjöfartsverkets förslag på 

ändring om sjöfartens roll inom kommunikationsområdet, efter påpekandet att detta glömts 

eller uteslutits totalt valde kommunen att tillfoga detta till översiktsplanen.69  

Svenska kraftnät har också haft invändningar mot översiktsplanen, de har kommenterat 

att de i översiktsplanen gällande avståndsbestämmelserna för starkström inte stämmer överens 

med de föreskrifter som finns inom ämnet. Översiktsplanen ändras på denna punkt med att 

man skriver in minimiavstånd för starkström är 5m.70   

Översiktsplanen kompletterades även med en karta som visar kommunens mera 

miljövänliga transportvägar, dvs. gång och cykelbanorna. Detta från Fritids och 

kulturnämnden som anser att dessa ska framhävas.71   

En av de privatpersoner som har lämnat in förslag och som har lett till förändringar, tog 

upp frågan om Mariefreds trafiksituation. Efter att ha haft flera konkreta förslag på hur man 

skulle kunna lösa trafikproblemet och framfört dessa så antogs de och lades till i 

översiktsplanen.72   

Kommundelsrådet i Mariefred föreslår en borttagning av vissa områden i översiktsplanen 

som är tänkt att bebyggas eftersom att dessa ligger alltför nära ett område som heter 

hammaren. Kommunen går dock inte helt på kommundelsrådets linje då de endast tar bort ett 

av två områden.73  

Inskränkningen av mark som kan användas till jordbruk har lett till att Söderlänna säteri 

har lämnat in klagomål på översiktsplanen. Planeringen av grönområden nära tätorter ska inte 

inkräkta på befintlig djurhållning utan använda sig av kommunens egna mark. Kommunen 

instämmer och ändringar i översiktsplanen ska göras.74  

Företaget Krutbruket Protection AB vill att vissa områden på skisserna ska utökas på 

grund av markens belägenhet och beskaffenhet. Kommunen tar hänsyn till detta och 

områdena justeras.75 

                                                

 

69 Lindfeldt M., Samrådsredogörelse för Strängnäs översiktsplan, 28.8.2001, s. 3 
70 Lindfeldt M., Samrådsredogörelse för Strängnäs översiktsplan, 28.8.2001, s. 4 
71 Ibid. 
72 Lindfeldt M., Samrådsredogörelse för Strängnäs översiktsplan, 28.8.2001, s. 12 
73 A.a. s. 15 
74 A.a. s. 18f 
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Ett av de viktigare fallen där kommunen inte går efter den ändring som föreslås av en 

kommuninvånare är när denne vill bevara Strängnäs Stad och den gamla bron, han hävdar att 

få skulle uppskatta bostäder vid mälarremsan och stränderna. Mot detta står kommunen som 

vill göra Strängnäs till en attraktiv plats att bo, arbeta och leva. Ett tydligt fall där kommunens 

övergripande intresse står i konflikt med kommuninvånares preferenser.76 Det andra fallet är 

liksom det första en kommuninvånare som värnar om ett kulturhistoriskt område men som 

kommunen vill upplåta till byggnation av ett industriområde. Detta område planeras runt 

järnvägen. Kommuninvånaren hävdar att tung trafik och miljöförstörande avgaser leder inte 

bara till att ett kulturhistoriskt område förstörs utan att också att allt vilt inom området 

försvinner. Kommunen hävdar istället att man ser på den optimala platsen för en industri tack 

vare järnvägen.77  

Av de förslag till ändringar som har gjorts under samrådstiden och efter har endast 7 av 

43 lett till att kommunen har infört några ändringar i översiktsplanen.78 Detta är inte ett bra 

resultat för deltagardemokratin inom kommunen. De förslag som ledde till ändringar kom till 

större del från näringslivet och statliga samt kommunala enheter än vad det gjorde från 

privatpersoner bosatta i kommunen.   

4.2 Linköpings översiktsplan-samrådsredogörelse 

4.2.1 Politisk Jämlikhet 

Resurserna som krävs för att ta del av Linköpings översiktsplan består till stor del av tre saker, 

hur mycket tid, engagemang samt kunskap om kommunens praxis. Detta grundas på att 

annonsering av samråd och översiktsplan endast görs på stadsbiblioteket och stadshuset79. 

Möjligheterna för deltagande beror alltså till alltför stor del på hur mycket man vet om 

kommunens praxis, vet man inte om vart översiktsplanen är utställd eller när är det svårt att ta 

del av den. Deltagandet är alltså inte lika för alla medborgare utan endast de med kunskap kan 

delta.    

I en bilaga till samrådsredogörelsen står det vilka det är som har yttrat sig kring samrådet 

och haft synpunkter på översiktsplanen. Om man bortser från byggherrar, byggentreprenörer 

och markägare så är det i en stor grad politiska partier, statliga institutioner och verk, ideella 

                                                

 

76 Lindfeldt M., Samrådsredogörelse för Strängnäs översiktsplan, 28.8.2001, s. 3f 
77 A.a. s. 12 
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79 Statsbyggnadsgruppen, Linköpings samrådsredogörelse, 04.09.97, del 1, s. 2 
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och ekonomiska föreningar, omkringliggande kommuner, kommunutskott samt olika 

nämnder. Lite nedslående är att det endast är fem privatpersoner som har deltagit med 

synpunkter till översiktsplanen. Totalt har 67 stycken lämnat yttrande under samrådstiden.80 

Att endast ungefär 6 av dessa är privatpersoner betyder att på varje förslag till ändring så är 

det mindre än 1 av 10 som kommer från en privatperson.    

4.2.2 Öppenhet och insyn 

Linköpings översiktsplan är ett dokument som vid första anblicken är något förvirrande, då 

den är den uppdelad i tre olika böcker. Uppdelningen har sin grund i de olika delarna av 

översiktsplanen, som t.ex. beskrivningen av översiktsplanen, de olika planeringsunderlagen 

och sen naturresurserna.81 Det är svårt att bedöma om denna uppdelning är bättre eller sämre 

för förståelsen av dokumentet då både en uppdelad översiktsplan och en sammanslagen sådan 

båda har sina fördelar och nackdelar. Fördelen med en uppdelning av en sån stor handling gör 

att kommuninvånaren inte behöver sätta sig in i allt material samtidigt som det blir lättare att 

leta fram just det som han är intresserad av. Nackdelen är att helhetsbilden över vad 

kommunen vill med översiktsplanen försvinner.    

Tack vare läsanvisningar första delen som berättar om vad som ingår i delarna så tolkas 

uppdelningen i denna uppsats som ett sätt att underlätta möjligheterna att sätta sig in i 

ämnet.82 En förutsättning är dock att kommunen inte lämnar ut bara en av delarna utan hela 

dokumentet i alla sina beståndsdelar när en kommuninvånare vill ta del av den.    

En övergripande genomläsning av översiktsplanen visar att även Linköpings 

översiktsplan har ett kapitel där översiktsplanen återfinns i huvuddrag.83 Detta gör 

översiktsplanen begriplig på ett tidigt stadium och innebär att läsaren kan hoppa till bitar som 

är mer intressanta eller betydande för denne, en annan sak som är viktig för förståelsen av 

översiktsplanen och som avgör om den är lättläst eller svårläst är språket och om dokumentet 

verkligen är skapat för allmänheten eller experterna. Eftersom att dokumentet ser ut som det 

gör med dess uppdelning och stora sidantal, så är det lättaste sättet att undersöka språket att 

göra ett slumpmässigt urval av ett antal sidor som man sedan gör en språkbedömning på.  

                                                

 

80 Statsbyggnadsgruppen, Linköpings samrådsredogörelse, 04.09.97, bilaga 1, s. 1f 
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Slumpmässigt genom att bara välja en sida efter att ha bläddrat i den första delen kommer 

jag fram till en sida som handlar om vattnet i kommunen.84 Språket på denna sida är för det 

första på välvårdad svenska, vissa av orden kanske inte är såna som man använder i det 

vardagliga språket men de är dock inte facktermer som används i sådana här sammanhang 

utan kan lika gärna återfinnas i andra sammanhang. För att inte den första delen av 

översiktsplanen ska få säga allt om översiktsplanen tas en sida från varje del av 

översiktsplanen.  

Den andra delen av översiktsplanens språk får representeras av en sida som handlar om 

odlingslandskapet. För det syfte som jag undersöker språket så är denna sida nedslående, här 

kan man verkligen prata om fackord för experter då mål och riktlinjer endast presenteras 

genom namn på olika agenda dokument och konventioner. Ett annat exempel på att språket 

inte är för allmänheten är hur man förklarar utvecklingen av odlingslandskapet, ord som 

”skiftesreformer” och ”strukturrationaliseringar” används utan att närmare förklaringar kring 

deras mening presenteras.85 Denna sida är verkligen mer ämnad för experter eller de med 

kunskap inom området än för allmänheten.   

Tredje delen, den utvalda sidan på denna del handlar om värdefulla ämnen och mineraler 

inom kommunen, eller mer specifikt om bergarter och deras användning inom kommunen och 

det de kan ersätta.86 Språket på denna sida är inte fackspråk utan även en individ utan insyn i 

bergshantering och kunskap inom mineralområdet kan förstå de förslag som och synpunkter 

som återfinns på sidan.    

Den övergripande språkundersökningen blir att översiktsplanen är för allmänheten men 

att i vissa fall eller områden tenderar det till att bli fackspråk som allmänheten förmodligen 

har svårt att hänga med i. Översiktsplanen är överlag lättläslig och borde inte utgöra något 

större problem för en vanlig medborgare med relativt liten insyn i kommunens 

ansvarsområden att tillgodose sig information från.   

Linköpings översiktplan har inte varit ute på Internet, inte heller har man kunnat läsa om 

samrådets existens i lokal/lokala tidningar. Utan det sätt att tillgodogöra sig materialet som 

funnits har varit att ta sig till stadshuset eller stadsbiblioteket. Samrådet har pågått från 18 

april – 19 juni, 1997 och utskick av översiktplanen har gjorts till olika instanser inom 

kommunen som t.ex. länsstyrelsen, byggnämnden och miljönämnden. En förlängning av 

samrådstiden gjordes för de politiska partierna till den 27 augusti samma år. Ett offentligt 
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samrådsmöte hölls även den 12 maj för allmänheten.87 Handlingen har alltså varit tillgänglig 

för kommuninvånarna om än på ett sätt som ger mer att önska.    

4.2.3 Meningsfullt deltagande  

De förändringarna som har gjort i översiktsplanen efter samrådstidens presenteras i en egen 

del av samrådsredogörelsen, även kallad del nr 2. Denna del är tack vare sin strukturerade 

form lättöverskådlig. Den har förutom en innehållsförteckning även en kapitelindelning där de 

ändringar som har skett ligger under sina respektive områden.88 Eftersom att Linköping är en 

så mycket större kommun än Strängnäs uppstår ett problem eftersom att de ändringar som har 

gjorts i Linköpings översiktsplan är så många. Därför väljer jag endast tre områden där 

ändringar har gjorts för att besvara detta kriteriet.  Då de största områdena på vilka 

ändringarna har gjorts tas med känns det inte som att denna avgränsning skulle leda till 

snedvridning i resultatet. De områden som är aktuella är bostadsområdet, kommunikations 

och arbetsplatsområdet.  

I bostadsområdet är den första ändringen som tas upp är länsstyrelsens och dess 

invändning mot att översiktsplanen inte fokuserar tillräckligt mycket på jämställdhetsaspekter, 

vad de menar med det är att mer fokus ska läggas på jobbet med att erbjuda alla en god 

levnadsmiljö. Exempel på detta kan vara från närheten till kollektivtrafiken eller närservice. 

Detta är ett förslag som kommer att leda till en verklig ändring i översiktsplanen då 

kommunen tar till sig synpunkterna och implementerar dem.89    

En annan synpunkt som har lett till ändringar är ett av kultur- och fritidsnämndens förslag 

att i nybyggda bostadsområde avsätta lokaler eller områden för just kultur och 

fritidsändamål.90   

Miljöpartiet och moderaterna anser att den nuvarande formulering i översiktsplanen vad 

gäller att endast bygga nya bostadsområden som ligger i anslutning till nu existerande 

kollektivtrafik ska tas bort. Moderaterna menar att kollektivtrafiken ska forma sig efter 

bebyggelsen och inte tvärt om. Miljöpartiet anser också att möjligheten till fjärrvärme ska 

vara en grund för utbyggnad av eller nya bostadsområden. I detta får de medhåll av 
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kommunen som anser att kollektivtrafiken kan byggas ut eller linjerna kan förlängas för att 

innesluta nya områden.91   

Två kompletteringar av texten i översiktsplanen sker efter Östgöta trafik och 

Centerpartiet har påpekat att texten antingen är alltför generell eller felaktig. Östgöta trafik 

vill att översiktsplanen anger som mål att minst 90 % av befolkningen ska ha 400m eller 

närmare till en busshållsplats. Detta är någonting som kommunen överensstämmer i och det 

tillfogas till översiktsplanen. Centerpartiet vänder sig emot ett påstående som säger att det är 

krav på att bebyggelsen ska vara samlad i en tätortsinspirerad landsbygd. Kommunen håller 

med om att detta är alltför generellt och stryker den i texten.92   

I arbetsplatsområdet så har kommunen endast gjort ändringar i översiktsplanen efter två 

förslag, det ena förslaget kommer från länsstyrelsen och det andra från miljöpartiet. 

Länsstyrelsens förslag var att fokusera mer på vilka områden som var lämpliga för störande 

affärsverksamhet, detta ledde till en komplimentering under en egen rubrik. Frågan kommer 

att tas upp ytterligare i översiktsplanen för själva staden Linköping. Miljöpartiet ansåg att 

estetiken måste få en större fokus i arbetsplatsområden och inte bara i bostadsområden, detta 

ansågs av kommunen som en vettig idé och de valde därför att göra ett tillägg till den bit av 

översiktsplanen som handlar om arbetsplatsområden om just detta ämne.93    

Inom kommunikationsområdet så är den första ändringen i översiktsplanen efter 

räddningstjänstens rekommendation. Riksväg 35 ska i översiktsplanen benämnas som en väg 

som inte är lämplig för transporter av farligt gods då vägen går genom bostadsområden. 

Kommunen går på räddningstjänstens rekommendation och för in detta i planbeskrivningen.94 

Miljöpartiet har synpunkter på vilka banor för höghastighetståg som ska rustas upp, i den 

dåvarande översiktsplanen var endast Stångådalsbanan tänkt att rustas upp men efter 

miljöpartiets inlägg valde kommunen att också låta en upprustning av Västerviksbanan ingå i 

översiktsplanen.95 De synpunkter som presenterats tidigare i arbetet om att inte begränsa nya 

bostadsområden efter den nuvarande kollektivtrafik nätet presenteras även här.96 Detta 

eftersom att de är en lika stor del av kollektivtrafiken som de är av den fortsatta byggnationen 

av bostadsområden.   

Angående resecentrumet vill Östgötatrafiken att vissa funktioner som t.ex. 

fjärrbussterminalen ska ligga på den norra sidan av bangårdsområdet, denna uppfattning delas 
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även av hyresgästföreningen som vill ha en godtagbar hållplats. Kommunen väljer att ta upp 

ärendet om resecentrumet i översiktsplanen.97                              
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5 ANALYS OCH DISKUSSION   

5.1 Strängnäs kommun 

5.1.1 Politisk Jämlikhet 

I kapitel 4.1.1 besvaras frågorna kring de demokratiska kriterierna och utifrån detta kan 

följande sägas. Möjligheterna till deltagande i Strängnäs kommun är extremt goda, 

samrådstiden utannonserades i lokala tidningar samtidigt som materialet fanns på kommunens 

Internetsida och på diverse kommunala byggnader. Resurserna för att ta del av materialet var 

därmed inte speciellt stora, med tanke på att vi lever i ett I-land så borde inte kostnaden för en 

lokal tidning överskrida vad en medborgare har råd med. Att kunna ta del av materialet 

samtidigt som man har kunskapen om att det kan göras är grundförutsättningarna för att delta. 

Översiktsplan har härmed en viktig funktion att fylla då den talar om för medborgarna hur de 

ska gå vidare och berätta för medborgarna vad en översiktsplan verkligen innebär, ett kapitel 

om just detta borde vara obligatoriskt i varje översiktsplan. Då det tillför kunskap om 

kommunens praxis tar det även bort lite av den kunskapsresurs som krävs vid såna här 

processer.   

Frågan är vilka resurser som krävs för att komma vidare när man väl fått tag i materialet, 

det krävs det att man är engagerad för att man ska orka sätta sig in i allt material som finns 

kring översiktsplanen. Ändå känns denna resurs inte speciellt förödande för den politiska 

jämlikheten och någonting som skiljer vissa medborgare från andra. Om en medborgare har 

orkat engagera sig så långt att han införskaffat materialet så borde denna även ha tillräckligt 

med engagemang att sätta sig in i det. Slutsatsen blir med andra ord att Strängnäs kommun har 

mer än väl fyllt upp kraven på lika deltagande mellan medborgarna genom sin annons och 

uppvisning av översiktsplanen. Samtidigt har det förklarande kapitlet i översiktsplanen lett till 

att medborgarna får mer information om vad en översiktsplan är.  

De som har yttrat sig under samrådstiden är till största delen privatpersoner, detta är för 

deltagardemokratin ett bra resultat då det påvisar att det inte bara är kommersiella krafterna 

som är i spel när det gäller kommunens framtid. Även föreningarna är ett bra inslag då de 

representerar många medborgare.  



Statsvetenskap C Deltagardemokrati i de svenska kommunerna 2006-01-03 
Uppsats C Daniel Livendahl 36(50) 

5.1.2 Öppenhet och insyn 

Tidigare i arbetet presenterades layouten av Strängnäs översiktsplan. Det finns inte så mycket 

att säga förutom att den på ett bra sätt åskådliggjorde kommunens avsikter och de olika 

delarna vilket gjorde att man som medborgare knappast behövde sätta sig in i allt material. 

Detta är viktigt då dokument som kommer från kommuner, eller någon annan form av 

styrelseskicket för den delen, ofta förknippas med tröglästa tegelstensdokument. Med andra 

ord är det ett dokument som är skrivet med tanke på att det är allmänheten som ska läsa den 

och inte experter eller såna som är intresserade av just området. Översiktsplanen har även 

varit tillgänglig i över 2 månader vilket borde vara gott om tid för en medborgare att sätta sig 

in i materialet och forma en åsikt.  

5.1.3 Meningsfullt deltagande 

Ändringar i kommunens översiktsplan har skett men de förändringar som skedde kom inte på 

förslag från medborgare i kommunen utan den största delen kom från näringslivet och statliga 

eller kommunala enheter. Näringslivet får helt enkelt en större plats än vad medborgarna får i 

utvecklingen av Strängnäs.  Det som är intressanta med båda de fallen där medborgare har 

haft invändningar är att kommunen inte vill bevara Strängnäs som stad utan det är viktigare 

med inflyttningen till staden och utvecklingen av näringslivet där industrin spelar en stor roll. 

Strängnäs vill tack vare sina kommunikationer göra sig till en attraktiv plats för både individer 

som företag. De förslag till ändringar som har gjorts under samrådstiden har endast 7 av 43 

lett till att kommunen har infört några ändringar i översiktsplanen. Detta är inte ett bra resultat 

för deltagardemokratin inom kommunen.   

Strängnäs kommun är en relativt liten kommun så det kanske inte är så konstigt att de 

styrande i kommunen hellre lyssnar på näringslivet. Närheten till Stockholm och de goda 

möjligheterna till att pendla dit spelar också säkert in att man vill göra Strängnäs till en så 

attraktiv stad som möjligt att bo i för att locka folk till kommunen. Frågan är bara vad man ger 

upp för att nå detta mål. Fast å andra sidan så mättar inte demokrati tomma magar.        
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Tabell 1  

Strängnäs   
Positivt Negativt 

Politisk Jämlikhet   

Är möjligheterna för 
deltagande lika för alla 

medborgare eller har endast de 
medborgare som har resurser 

möjlighet att delta?  

X  

Om man bortser från 
kommersiella aktörer inom 

kommunen, t.ex. byggherrar, 
byggentreprenörer och 

markägare, vem är det som 
utnyttjar möjligheten att delta? 

X  

Öppenhet och insyn   

Vad är översiktsplanens layout?

 

X  

Är den svårläst eller lättläst? X  
Behövs det eller finns det en 

läsanvisning? 

  

Hur är översiktsplanen 
tillgänglig för allmänheten? X  

När är översiktsplanen 
tillgänglig för allmänheten? X  

Var är översiktsplanen 
tillgänglig för allmänheten? X   

Är den utformad för 
allmänheten och inte bara för 

de kunniga inom området? 
X  

Meningsfullt deltagande   

Finns det exempel på att 
ändringar har gjort i 

översiktsplanen efter förslag till 
sådana? 

X  

Vilka var det som lämnade in 
förslag till dessa ändringar?  X 

Vad innebar dessa 
förändringar?  X  
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5.2 Linköpings kommun  

5.2.1 Politisk Jämlikhet 

De resurser som krävs för att kunna delta i processen är en stor del kunskap om hur 

kommunala processer fungerar. Man måste ha kunskap om vart handlingen är utställd samt 

vilken tid det är. Resurserna är på så sätt inte lika för alla deltagare utan det är en 

snedvridning där den som har mest av resursen kunskap kan delta. Det är inte så konstigt 

kanske att det endast är ungefär 6 privatpersoner som har yttrat sig angående översiktsplanen. 

För att vara en stor kommun med många invånare är detta ett riktigt dåligt resultat vilket 

väldigt tydligt visar på hur mycket resurser som krävs för att tillgodogöra sig materialet. På så 

vis blir det de politiska partierna, nämnderna, utskotten, verken, grannkommunerna samt 

föreningarna som kan någonting om kommunens förehavanden är de som påverkar 

kommunens framtid genom att delta.  

5.2.2 Öppenhet och insyn 

Som jag sagt tidigare är layouten av översiktsplanen uppdelar på tre delar, skälen till detta är 

naturligtvis att man som läsare ska ha lättare att tillgodogöra sig materialet. Det är mycket 

motiverat med tanke på att det är ett stort dokument och de som vill läsa det kanske inte orkar 

sätta sig in i allting. Det finns dock en fara med att göra på detta vis då översiktsplanens 

huvuddrag presenteras relativt vagt i den första delen och kan vara missvisande för någon som 

inte orkar sätta sig in i resten av materialet. Det är dock inte av den grad att en djupare läsning 

inte klarar av att räta ut eventuella frågetecken vilket är varje enskild medborgares egna 

ansvar. Bra läsanvisningar finns med texter och bilder som förklarar de olika stegen och 

uppdelningarna inom översiktsplanen. Språket är acceptabelt även fast det vissa gånger höjs 

till en nivå som det krävs en fackman för att förstå. Detta är någonting som senare författare 

av översiktsplaner måste tänka på. Översiktsplanen överlag får ett svagt godkänt vad gäller 

layout och språk.    

Tillgängligheten av översiktsplanen uppfyller kraven på tillgänglighet även om den gör 

det på ett absolut minimum. När dokumentet är så stort att det kräver en uppdelning så borde 

man kanske få lite mer än två månader på sig att sätta sig igenom materialet. Speciellt med 

tanke på att man kanske inte får tag i det precis på samma dag som det blir tillgängligt. Att det 

existerar en översiktsplan har endast redovisats genom att de har ställts ut på stadsbiblioteket 
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eller stadshuset. Mer reklam för att den finns och att man kan ta del av den är fördelaktig för 

att det ska nå ut till alla medborgare.   

5.2.3 Meningsfullt deltagande 

Exempel på förändringar som har gjort existerar naturligtvis men det är inte en stor spridning 

mellan vilka det är som har föreslagit dem. Inga av de områden jag har tagit upp i arbetet har 

haft en ändring som kommer från privatpersoner, och endast en kommer från en ekonomisk 

förening. Istället är det partierna och länsstyrelsen som har fått flest ändringar igenom. Varför 

det är så här kan ha många orsaker, en kan vara att privatpersonerna kräver för mycket än vad 

de andra som lämnar yttranden gör. Annan vinkel är att dessa har mer att säga till om och om 

kommunen gick emot dem skulle det få mer konsekvenser än om de gick emot en 

privatperson.  

En sak som är slående är att de politiska partierna i kommunen har fått igenom fler 

yttranden än vad näringslivet och privatpersoner har tillsammans. Ett annat skäl till detta kan 

även vara att de politiska partierna kräver mindre ändringar som kanske inte kräver lika 

mycket av kommunen, kanske en annan formulering än den som fanns i översiktsplanen. 

Tänk om det vore så att de partier som har fått igenom sina yttranden har kontakter eller 

annan makt inom kommunen vilket de använder för att få igenom sina yttranden.                   
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Tabell 2   

Linköping  
Positivt Negativt 

Politisk Jämlikhet   

Är möjligheterna för 
deltagande lika för alla 

medborgare eller har endast de 
medborgare som har resurser 

möjlighet att delta?  

X  

Om man bortser från 
kommersiella aktörer inom 

kommunen, t.ex. byggherrar, 
byggentreprenörer och 

markägare, vem är det som 
utnyttjar möjligheten att delta?  

X 

Öppenhet och insyn   

Vad är översiktsplanens layout?

 

X  

Är den svårläst eller lättläst? X  
Behövs det eller finns det en 

läsanvisning? 

  

Hur är översiktsplanen 
tillgänglig för allmänheten? X  

När är översiktsplanen 
tillgänglig för allmänheten? X  

Var är översiktsplanen 
tillgänglig för allmänheten? X   

Är den utformad för 
allmänheten och inte bara för 

de kunniga inom området? 
X  

Meningsfullt deltagande   

Finns det exempel på att 
ändringar har gjort i 

översiktsplanen efter förslag till 
sådana? 

X  

Vilka var det som lämnade in 
förslag till dessa ändringar?  X 

Vad innebar dessa 
förändringar?  X     
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5.3 Linköping vs Strängnäs  

5.3.1 Likheter och Olikheter 

En jämförelse mellan de två kommunerna visar att de båda försöker göra översiktsplanen så 

lättläst och lättförståelig som möjligt. Det som skiljer dem åt angående översiktsplanen är 

sättet de försöker göra den synlig. Linköping har nöjt sig med att ställa ut planen på de olika 

byggnader de har tillgång till, Strängnäs däremot har annonserat i tidningen. Att inte 

Linköping har gjort samma sak som Strängnäs är minst sagt förvånande då det är ett bra och 

relativt enkelt sätt att göra medborgarna observanta på vad som händer.  

Det är på grund av detta som jag tror att Linköping har så mycket färre privatpersoner 

som gör yttranden under samrådstiden än vad Strängnäs har. Andra orsaker kan vara att det i 

en mindre kommun känns som att man får mer respons på det man tycker och kanske man 

känner att man har en verklig chans att påverka. Detta och en sak till är det som talar för att 

Linköpingsbornas dåliga engagemang kanske inte bara beror på hur synlig översiktsplanen är, 

att det i Linköpings kommun finns en stor mängd inlägg av de vanliga politiska partierna. Kan 

det vara så att den vanliga representativa demokratin har ett bättre fäste i Linköping och att 

folk väljer dessa att företräda dem. Kan det vara så att deltagardemokratin inte är speciellt 

nödvändig i Linköping då deras medborgare har lärt sig att använda sina ordinära möjligheter 

att påverka i det representativa systemet i fall utanför systemet? Det är en intressant fråga som 

kräver mera diskussion men som bäst sparas till senare eftersom att den är en så viktig bit av 

hela uppsatsens giltighet.   

Det som båda kommunerna har gemensamt är att de inte lyssnar speciellt mycket på 

medborgarna, även fast det är många som har yttrat sig i Strängnäs så verkar det inte vara 

kommunens linje att lyssna till folket i fall då deras intressen står mot näringslivet. Problemet 

med Linköping är som jag sagt förut att nästan ingen yttrar sig. Båda kommunerna borde sitta 

ner och verkligen titta utifrån ett statistiskt perspektiv och fråga sig vems intressen det 

egentligen är som man ska representera? Samtidigt är det nedslående att situationen ser ut så 

här på två kommuner som är så olika varandra på så många punkter.   

Strängnäs känns ändå som ett bättre exempel på hur en översiktsplanering ska gå till 

eftersom att ända fram till samrådet och avvägningen mellan medborgarna och näringslivet så 

hade de en väl godkänd öppenhet och insyn samt politisk jämlikhet. Det meningsfulla 

deltagandet däremot kräver mera arbete från kommunens sida.   

Linköpings kommun är svårare att bedöma, de hade en godkänd nivå på öppenhet och 

insyn samt den politiska jämlikheten. Men det meningsfulla deltagandet är svårt att bedöma 
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av det skäl som jag sa tidigare om att medborgarna kanske utnyttjar de etablerade politiska 

partierna. Linköping har dock överlag mer att lära sig av Strängnäs i hur man arbetar fram en 

översiktsplan.                                 
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Tabell 3  

Strängnäs Linköping  
Positivt Negativt Positivt Negativt 

Politisk Jämlikhet     

Är möjligheterna för 
deltagande lika för alla 

medborgare eller har endast de 
medborgare som har resurser 

möjlighet att delta?  

X  X  

Om man bortser från 
kommersiella aktörer inom 

kommunen, t.ex. byggherrar, 
byggentreprenörer och 

markägare, vem är det som 
utnyttjar möjligheten att delta? 

X   X 

Öppenhet och insyn     

Vad är översiktsplanens layout?

 

X  X  

Är den svårläst eller lättläst? X  X  
Behövs det eller finns det en 

läsanvisning? 

    

Hur är översiktsplanen 
tillgänglig för allmänheten? X  X  

När är översiktsplanen 
tillgänglig för allmänheten? X  X  

Var är översiktsplanen 
tillgänglig för allmänheten? X  X   

Är den utformad för 
allmänheten och inte bara för 

de kunniga inom området? 
X  X  

Meningsfullt deltagande     

Finns det exempel på att 
ändringar har gjort i 

översiktsplanen efter förslag till 
sådana? 

X  X  

Vilka var det som lämnade in 
förslag till dessa ändringar?  X  X 

Vad innebar dessa 
förändringar?  X  X  
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5.3.2 Validitet och reliabilitet 

Validitets och reliabilitets diskussionen återfinns även i ett föregående kapitel men en 

återknytning i slutet av uppsatsen är ändå en önskvärd sak eftersom att nu har de operationella 

indikatorerna prövats på de teoretiska definitionerna och det empiriska materialet undersökts. 

Vilket gör att vi kommer till frågorna, har vi mätt det vi har sagt att vi ska mäta? Finns det 

några systematiska fel? Undersöker vi det vi vill undersöka?   

Svaret på dessa frågor är definitivt ja, det som var tänkt att undersökas var 

deltagardemokratin och med hjälp av de frågor som ställdes från kriterierna har jag undersökt 

de kommunala dokumenten kring detta och kommit fram till ett svar på forskningsfrågorna. 

Dessa frågor bygger på en väl genomarbetad Demokratiteori vilket skänker dem ytterligare 

validitet.   

Frånvaron av systematiska fel är med andra ord obefintlig eftersom att inga fel kommer 

av att de operationella indikatorerna inte stämmer överens med de teoretiska definitionerna.   

Den tredje och sista frågan handlar om vilken reliabilitet uppsatsen har. Svaret på denna 

hänger helt och hållet på vilken tillförlitlighet som materialet har. Tidigare i uppsatsen om just 

reliabiliteten på materialet så gavs en hög tilltro till kommunala offentliga dokument. Denna 

har inte efter en genomgång av materialet ändrats. De fakta som behövts för att besvara 

forskningsfrågorna har funnits och inga oegentligheter i materialet har funnits. En sak som 

kan vara till reliabilitetens nackdel är att samrådsredogörelse dokumenten är sammanfattade i 

efterhand. Dock ska inte detta vara något större problem, då det fortfarande är et kommunalt 

dokument och hela handlingen finns hos respektive kommun för beskådning om någonting 

skulle misstänkas.   

Konstaterandet att uppsatsen har en god validitet och reliabilitet gör att den i sådana fall 

säger någonting om verkligheten. Även fast det är på ett litet urval så har den i alla fall en 

verklighetsförankring. De resultat eller likheter som återfinns i denna uppsats är alltså 

verkliga och kan återkopplas till andra kommuner.     

Mätverktyget som utgjordes av frågor kring kriterierna för deltagardemokratin var ett bra 

sätt att inte bara svara på forskningsfrågorna utan man lärde sig mycket om kommuners 

översiktsplaner samtidigt som man fick många uppslag på hur det skulle kunna förbättras.     
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5.3.3 Generaliserbarhet 

Innan de saker som framkommit i uppsatsen kan sägas gälla för andra kommuner kan vi 

konstatera att den interna validiteten i uppsatsen är god. Det som återstår innan vi kan 

generalisera och dra slutsatser kring resten av kommunerna är att bedöma den externa 

validiteten. I uppsatsen har det framkommit att båda kommuner på ett antal områden haft 

liknande problem med det meningsfulla deltagandet, alltså att medborgarna inte får sina röster 

hörda genom att ändringar i översiktsplanen görs efter deras yttranden. I tidigare 

generaliseringskapitel så hävdades det att den externa validiteten var god om två kommuner 

med olika geografiska storlekar och befolkningsmängd uppvisade samma saker. Detta gäller 

fortfarande för den externa validiteten.   

När båda kommuner uppvisar svårigheter att tillgodose det meningsfulla deltagandet så är 

det rimligt att tro att detta stämmer överens även i andra kommuner. Inte heller är det orimligt 

att tänka sig att andra kommuner försöker göra sina översiktsplaner så lättlästa och 

lättförståeliga som möjligt som Strängnäs och Linköping har gjort. Den påvisade spridningen 

mellan vem det är som får mest yttranden igenom har också visat att det inte alltid är 

självklart att det är näringslivet som är i åtanke då ändringar i översiktsplanen görs, även 

politiska partier har tyngd i dessa frågor.  

Kunde de presenterade resultaten ha blivit annorlunda om frågorna angående de 

demokratiska kriterierna var annorlunda är en fråga som vi måste ställa oss. Svaret blir att 

endast om dessa frågor valt att fokusera på någonting annat än de kriterier som ligger till 

grund för uppsatsen. Om man undersökt det meningsfulla deltagandet skulle man förr eller 

senare ha ställts inför frågan vem det egentligen är som ligger bakom de yttranden som går 

igenom. Då hade resultatet varit densamma fast ur en annan vinkel.   

Urvalet av endast två kommuner har inte bara nackdelar, ett större urval av låt oss säga 

fyra kommuner hade inneburit ett för stort material och uppsatsen hade då inte lyckats gå 

djupet och verkligen undersöka det som är uppsatsens uppgift att undersöka. Inte heller skulle 

det finnas tillräckligt med tid eller plats för ett sådant urval.       
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5.4 Deltagardemokratins roll 

Deltagardemokratins roll i relation till den representativa demokratin är en intressant 

diskussionspunkt, behovet av den existerar fast på olika grunder. Ett av skälen är att den 

fungerar som en säkerhetsventilation eller spärr som talar om när det representativa systemet 

har gjort något fel. Att den finns möjliggör även andra sätt att påverka, man blir inte fast i de 

vanliga hjulspåren och detta kanske lockar människor som har tröttnat på det representativa 

systemet. Den dagliga styrelsen av staten sker naturligtvis av det representativa systemet. Men 

denna påverkas inte på något sätt negativt av att deltagardemokratimodellens existerar vid 

sidan av den. Deltagardemokratin är med andra ord enligt mig en viktig del av det svenska 

styrelseskicket.    

Att dessa två modeller skulle vara oförenliga stämmer inte heller om man betänker att i 

Linköpings kommun gjorde de etablerade politiska partierna en mängd inlägg. Att även de 

utnyttjar denna möjlighet visar att behovet av deltagardemokratin existerar. Denna upptäckt 

leder in på en mängd olika intressanta tankegångar för hur modellerna antingen kan 

implementeras i varandra eller utvecklas.  

Denna uppsats är som nämnts tidigare en explorativ undersökning av deltagardemokratin 

på ett av den svenska demokratins områden. Vad har då denna uppsats gett för uppslag på hur 

en större undersökning skulle kunna se ut? En vidare undersökning av detta område skulle 

kunna göras genom enkäter eller intervjuer för att detta ger en mer realistisk bild av hur 

verkligheten ser ut än vad text undersökningar gör. Man får även tag på de medborgare som 

inte engagerar sig utan verkar i det tysta. Deltagardemokratin skulle kunna undersökas utifrån 

andra aspekter, den behöver inte utgå från kommunerna utan kanske från ett medborgerligt 

perspektiv. En möjlighet är att utforska demokratin ännu närmare medborgarna, en 

undersökning av arbetsplatser får fram maktstrukturer som man sedan kan analysera utifrån 

deltagardemokratin för att se vem det är som kan påverka och vilka möjligheter att påverka 

som existerar.          
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6 SLUTSATS 

De forskningsfrågor som ställdes tidigare i arbetet ska nu besvaras. Med hjälp av svaren på 

frågorna och de avgränsningar som gjordes tidigare kan vi först säga om de olika delarna av 

forskningsfrågorna fick ett positivt eller negativt svar. Dessa besvarar sedan den övergripande 

forskningsfrågan.   

Fungerar deltagardemokratin inom en större kommun inom ett centralt politiskt område?  

Svaret på denna fråga är att ja, deltagardemokratin fungerar på ett positivt sätt inom en 

större kommun inom ett centralt politiskt område. De frågor som använts till att 

operationalisera frågan har fått ett positivt svar i 7 av 10 fall vilket överstiger det krav som 

satts tidigare i uppsatsen angående om forskningsfrågan skulle få ett negativt eller positivt 

svar. 

Fungerar deltagardemokratin inom en mindre kommun inom ett centralt politiskt 

område?  

Även här blir svaret ett ja, deltagardemokratin fungerar på ett positivt sätt inom en större 

kommun inom ett centralt politiskt område. De frågor som använts till att operationalisera 

frågan har fått ett positivt svar i 8 av 10 fall vilket överstiger det krav som satts tidigare i 

uppsatsen angående om forskningsfrågan skulle få ett negativt eller positivt svar.   

Fungerar deltagardemokratin på kommunalnivå i Sverige på ett tillfredställande sätt?  

Deltagardemokratin på den kommunala nivån i Sverige fungerar på ett tillfredställande 

sätt.   

Finns det olikheter och likheter mellan kommunerna?    

Om så är fallet vad kan detta bero på?   

De likheter som finns mellan kommunerna anser jag ha sin grund i deras vilja att 

verkligen engagera medborgarna och att dessa ska ha möjlighet att sätta sig in i kommunens 

utveckling, dock finns skillnaderna i hur detta ska uppnås.          
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7 AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
Att detta ämne är ett viktigt område för den statsvetenskapliga forskningen är för mig en 

självklarhet. Den är den minsta byggstenen egentligen som det demokratiska systemet består 

av och jag har svårt att tänka mig att helheten ska fungera på ett tillfredställande sätt om inte 

dess byggstenar gör det.  

Decentralisering ses oftast som positivt eftersom att många förknippar det med 

medborgarnas chans att påverka blir större. Ju närmare folket desto bättre. I denna 

undersökning har det visats att medborgarna lyssnas till så länge som kommunens 

ekonomiska intressen inte hindras. Kan man därmed säga att decentralisering inte är någon 

garanti för att medborgarna röst blir hörd?  

Vad jag vill säga med dessa två stycken är att demokrati i teorin är mycket svår att 

förverkliga i praktiken på grund av hur verkligheten ser ut. Det är svårt att förespråka 

decentralisering gentemot centralisering utan att vara medveten om svårigheterna som t.ex. 

kommunerna har med att besvara medborgarnas intressen. Min fråga är då om de som 

förespråkar att kommuner och landsting ska ha mera inflytande och makt är medvetna om hur 

dessa fungerar eller hur väl dessa fungerar?    

Denna undersökning är endast en liten undersökning av Sveriges kommuner. Det skulle 

vara intressant att utveckla denna undersökning ytterligare genom att öka antalet kommuner 

och använda andra former av demokratimodeller på andra kommunala områden.                 
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