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Abstract 

      The essay evaluates Trelleborg´s attempt to enhance local democracy. The 

study first describes how the municipality has implemented the measures in 

developing democracy. Then, an assessment is made regarding if the measures 

have contributed to a strengthened local democracy. The result of the study 

indicates that some of the measures have helped to strengthen the local 

grassroots democracy, while others have not. The outcomes of the measures 

are then analyzed from different theoretical perspectives in order to get 

answers to what has affected the implementation of the measures of 

democratic development. The conclusion of the essay is that factors such as 

the resources of the municipality, political stability and the presence of real 

political enthusiasts impact on how well democracy-building measures are 

implemented. 
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1 Inledning 

I studien undersöks ett högaktuellt statsvetenskapligt problem. Ämnet 

”medborgardemokrati” har under 2000-talet varit en stor fråga inom den svenska 

politiska debatten. Inför 2000-talet genomförde staten en offentlig utredning där 

den demokratiska situationen i Sverige undersöktes (SOU 2000:1). Motiveringen 

till utredningen var att deltagandet i det politiska livet hade sjunkit under de 

senaste valen, och att medborgarna blivit alltmer apatiska inför den demokratiska 

processen. (SOU 2000:50–55, Gilljam & Jodal 2006:205).  

Under 2000-talet har flertalet svenska kommuner försökt genomföra 

demokratiutvecklande åtgärder för att stärka den lokala närdemokratin och den 

representativa demokratins funktionssätt. Allt från temamöten till 

internetdiskussioner har prövats. En del kommuner har haft större framgångar än 

andra(SCB 2008:18–24). Min undersökning ämnar närgranska en typisk svensk 

kommuns försök med att implementera demokratiutvecklande åtgärder. 

Kommunen som undersöks i uppsatsen är Trelleborgs kommun. Kommunen 

beslutade år 2004 att demokratiutvecklande åtgärder skulle implementeras. 

Målet med åtgärderna var att fördjupa demokratin inom kommunen och öka 

medborgarnas möjligheter till deltagande. Min intention är att granska och se hur 

dessa åtgärder har genomförts, om åtgärderna bidragit till en fördjupad demokrati; 

samt vad som har påverkat resultatet.  

1.1 Problem, syfte och avgränsningar 

Större kvantitativa undersökningar har genomförts som undersökt varför 

kommuner satsar på demokratiutvecklande åtgärder. En sådan undersökning 

genomfördes av Mikael Gilljam och Ola Jodal samt Oskar Cliffordson . 

Utgångspunkten för deras undersökning var att finna faktorer som förklarade vad 

som gjorde att vissa kommuner satsade mer på demokratiutvecklande åtgärder än 

andra(Gilljam & Jodal 2006:205–209). Min intention är att utgå från deras 

förklarande faktorer när jag granskar mitt fall. Genom att undersöka en kommuns 

arbete och se hur den har lyckats med sitt arbete med demokratiutvecklande 

åtgärder.    

Min förhoppning är att jag ska kunna förstärka någon förklaringsvariabel till 

vad som påverkar kommuners arbete med demokratiutvecklande åtgärder. Genom 

att utgå från en tidigare extensiv undersökning, är min ambition att pröva den 

extensiva undersökningens faktorer genom att följa ett fall på nära håll.   

Min frågeställning består av en beskrivande samt en förklarande del. Den 

beskrivande delen syftar till att kartlägga om Trelleborgs kommun har uppnått 
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målet om att förstärka den lokala demokratin. Detta sker genom att göra en 

utvärdering av det beslut Trelleborgs kommunfullmäktige fattade om att 

genomföra demokratiutvecklande åtgärder . Genom att granska om åtgärderna har 

genomförts, skapar jag en bild av om kommunen har uppnått målet. Detta är 

nödvändigt för att kunna kartlägga problem som är förknippat med 

implementeringen av demokratiutvecklande åtgärder.  

Min förklarande frågeställning ämnar förklara utfallet av den beskrivande 

delen. Om kommunen har lyckats med sin måluppsättning, alternativt inte lyckats, 

ska jag försöka finna orsaker till varför utfallet ser ut som det gör.  

 

Min frågeställning blir därmed: 

 

Hur har implementeringen av åtgärderna avsedda att stärka demokratin i 

Trelleborgs kommun genomförts och har dem bidragit till en stärkt närdemokrati?  

 

Vilka faktorer har påverkat implementeringen av demokratiutvecklande 

åtgärder i Trelleborgs kommun? 

 

Min studie undersöker en kommuns pågående arbete med 

demokratiutvecklande åtgärder. Avgränsningen för studien består i att jag utgår 

från fyra åtgärder som fanns med i det beslut som syftade till att skapa en stärkt 

närdemokrati i Trelleborg. Genom att granska hur dessa åtgärder har genomförts 

är min förhoppning att kunna identifiera vad som påverkar arbetet med 

demokratiutvecklande åtgärder. Vidare så har arbetet ett utpräglat 

politikerperspektiv, då det är dem som har ansvaret för genomförandet av 

åtgärderna. Medborgarnas perspektiv ryms inte inom studien.  

1.1.1 Disposition 

Uppsatsen inleder med en kort återgivning av tre olika deltagarideal som 

genomgående kommer att prägla undersökningens ämnesområde. Sedan följer 

bakgrunden till mitt undersökta problem. Avsnittet beskriver tillkomsten av de 

juridiska ramar som omgärdar kommuners arbete med de demokratiutvecklande 

åtgärder jag ämnar undersöka.   

I avsnittet som följer diskuterar jag min metod och mitt material samt 

presenterar min teori. Den metodologiska diskussionen fokuserar på mitt val av 

fall, införskaffandet av materialet till min studie samt hur det ska bedömas och 

värderas. Mina metodologiska överväganden avslutas med en redogörelse för hur 

utvärderingsmetodologin används i min studie. 

I teoridelen lyfter jag upp mina teoretiska utgångspunkter som kommer att 

styra min analys av det empiriska materialet. Där förklarar jag även hur teorin 

prövas på mitt material utifrån intervjuer och andra källor. 

Sedan följer studiens deskriptiva del . Först följer en beskrivning över vilka 

mål Trelleborgs kommun har med medborgardemokratin, och vilka åtgärder som 

syftar till att uppnå detta mål, samt vilka värden dessa ska bedömas utifrån. Sedan 
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följer även en kort redovisning över beslutets historiska process.  För att kunna 

operationalisera vad som har påverkat kommunens arbete med 

demokratiutvecklande åtgärder kartlägger jag sedan hur riktlinjerna för 

implementeringen av åtgärderna ser ut, och vilka som har ansvaret för att dem 

genomförs. 

I avsnittet målutvärdering lyfts studiens empiriska material fram. I denna del 

sker en beskrivning över hur kommunen implementerat de demokratiutvecklande 

åtgärderna, och hur utfallet sett ut. Här lyfts mina intervjusvar samt enkätsvar upp. 

Utifrån denna kartläggning görs sedan bedömningen om kommunen har lyckats 

nå det mål som de demokratiutvecklande åtgärderna syftade till. Värderingen görs 

utifrån vissa värden. Slutligen sker en analys över vad som har påverkat utfallet, 

detta sker utifrån mina teoretiska utgångspunkter. 

1.1.2 Begreppsdefinitioner 

Inom forskningen som berör deltagande och demokratiteori återfinns tre olika 

idealtyper, baserade på olika definitioner av begreppet ”demokrati”; valdemokrati, 

deltagardemokrati samt deliberativ demokrati. Dessa idealtyper preciserar vilken 

roll medborgarna har inom det demokratiska systemet utifrån skilda perspektiv, 

som baseras på olika värdeföreställningar och idéer om människans roll i den 

demokratiska processen(Bengtsson 2008:50–51).  

Nedan presenterar jag kortfattat synen på deltagande ur respektive perspektiv. 

Demokratiteori och deltagarteori är breda områden inom statsvetenskapen. Min 

genomgång av ideala deltagarideal nedan är på intet sätt allomfattande. De tre 

idealen som återges i min studie syftar till att sätta mitt falls arbete med att 

fördjupa demokratin i en teoretisk kontext. För att förstå detta skriver jag om de 

deltagarideal som präglar arbetet.  

 

1.1.3 Valdemokrati 

I västvärlden är valdemokratin den dominerande demokratiformen. Valdemokrati 

innebär att medborgarnas roll inom demokratin är att rösta när staten anordnar 

officiella val; alltså ett representativt styrelseskick(SOU 2000:1:21). 

Genom att rösta vid valdagen, och utse politiska representanter uppfyller 

medborgarna sin plikt betraktat ur en valdemokratisk synvinkel. Denna typ av syn 

på medborgarnas roll inom demokratin brukar benämnas som ”elitistisk” 

alternativt ”tunn demokrati”. En känd företrädare för denna elitistiska 

demokratisyn är Joseph Schumpeter, som hävdade att medborgarnas viktigaste 

roll var att legitimera politiska ledare via val, och sedan förbli passiva till nästa 

val och överlåta regerandet till politikerna (Held 2005:139–144). Tilltron till 

människors politiska kapacitet är väldigt låg ur ett elitdemokratiskt perspektiv. 

Detta innebär en ”tunn” demokratidefenition, där medborgarnas roll är begränsad 
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till valdagen. Idealet för en stark och dynamisk demokrati ur en valdemokratisk 

synvinkel är ett högt valdeltagande(Bengtsson 2008:46–48, 73). 

 

1.1.4 Deltagardemokrati 

Det deltagardemokratiska perspektivet förordar ett mer aktivt deltagande. Enligt 

deltagardemokraterna är själva deltagandet i sig något eftersträvansvärt, då det har 

en positiv inverkan på både individen och samhället som helhet(Westhoff 

1995:27ff, Held 2005:336). 

Distinktionen mellan system och individ är i sammanhanget viktig, då 

deltagardemokrater belyser den individuella nyttan av deltagandet (Bengtsson 

2008:56).  

Deltagardemokratin har en lång historia. Under antiken talade Aristoteles om 

människan som ett politiskt djur, och menade att deltagande i politiken var viktigt 

för människans personliga utveckling. En mer nutida förespråkare är John Dewey, 

som levde och verkade i USA. Dewey argumenterade för att deltagandet borde 

upphöjas till norm i samhället, och att medborgarna skulle ges mer chanser till att 

aktivt diskutera och påverka samhällets utformning(Held 2005:35).  

Definitionen på vad som är deltagande blir med deltagardemokraternas 

perspektiv vidgad i jämförelse med valdemokraternas definition. Carol Pateman, 

som är en modern förespråkare för deltagardemokrati menar att politiskt 

deltagande kan ske både på arbetet genom att påverka arbetsvillkoren, men även 

inom familjen och på lokal nivå(Bengtsson 2008:58–60).  

Idealet ur ett deltagardemokratiskt perspektiv är att människor aktiverar sig 

även mellan valdagarna. Medborgarna ska inte leva i ett vakuum under 

regeringsperioderna, utan aktivt påverka den förda politiken; främst via lokal nivå 

och det som berör dem i det dagliga livet Ett samhälle där människor är aktiva 

inom föreningar, på arbetsplatser, och andra institutioner är tecken på en stark och 

vital demokrati ur detta perspektiv. (Bengtsson 2008:58–60, Held 2005:326–327). 

1.1.5 Deliberativ demokrati 

Den deliberativa demokratiteorin benämns ofta som en modern utmanare till det 

valdemokratiska idealet. Deliberativ demokrati innebär att fokus läggs på 

processen som föregår beslutsfattandet. Det önskvärda är att beslut föregås av ”det 

upplysta samtalet”, i vardaglig mening innebär detta att människor diskuterar en 

fråga, för att slutligen nå konsensus och därför kunna enas om ett 

beslut(Bengtsson 2008:60–64). 

Denna syn är väldigt utmanande, då den inte sätter människors initiala åsikter i 

centrum; utan främst den åsikten som framkommer efter deliberationen. Tanken 

om det upplysta samtalet och möjligheten att nå konsensus grundar sig på en 

världsbild där människors åsikter anses vara formbara av omgivningen. Genom 
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upplyst diskussion kan människors åsikter omformas och exploateras inför 

varandra(Bengtsson 2008:61–62).  

Deliberativa förespråkare belyser ofta vikten av att argument måste möta 

varandra och tanken är att enbart de mest rationella och klarsynta åsikterna 

överlever en sådan prövning under ett öppet samtal. Alla åsikter genomgår en 

form av prövning under en deliberation, och slutligen leder detta till att en form av 

förädlade argument kvarstår. Genom denna process kan kollektiva beslut fattas 

och konsensus uppnås. Människosynen ur det deliberativa perspektivet är att 

medborgares åsikter inte är absoluta utan formbara. En stor tillit finns med andra 

ord till människors mottaglighet för argument och vilja till att förändra sig utifrån 

rationell argumentation(Smith & Wales 2000:51–65).  

1.1.6 Begreppsdiskussion 

Ovan beskrivna ideal är redovisade främst för att förankra mitt falls arbete i 

relevanta demokratitraditioner. Återgivningen av deltagaridealen syftar till att 

skapa förståelse inför de åtgärder som mitt fall försöker implementera, samt 

positionera Demokratiutredningens arbete i de demokratitraditioner den berör. 
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2 Bakgrund  

I detta kapitel kommer jag att presentera bakgrunden till svenska kommuners 

försök med att implementera demokratiutvecklande åtgärder med avsikt för att 

främja närdemokratin. Jag väljer att utgå från Demokratiutredningen, som 

genomfördes på uppdrag av den Svenska regeringen inför det nya millenniet. 

Utredningen kom att påverka statens arbete med demokrati och leda till flertalet 

lagförändringar. Utredningen är väldigt komplex och stor, då den involverade 

flertalet forskare och experter inom området. Min återgivning är därför främst 

inriktad på vilka åtgärder som presenterades i slutrapporten. 

Kommuners arbete med att aktivera medborgarna i olika demokratiska 

innovationer är inte unikt för 2000-talet. Däremot undersöker min studie främst 

åtgärder som är en följd av statens Demokratiutredning; öppnandet av 

demokratiska rum(Prop. 2001/02:80).  

Tidigare har ändringar i kommunallagen som syftar till att aktivera 

medborgarna skett både under 80 – samt 90 – talet. Då i form av brukarorgan, 

handikappsråd och lokala nämndsorgan(Wide & Gustafsson 2001:67–68, 79-80).  

2.1 Demokratiutredningen 

Demokratiutredningen är en omfattande undersökning, som sysselsatte flertalet 

forskare och andra ämneskunniga personer under flera år. Rapportens samtliga 

aspekter och analyser är därför inte möjliga att återge i denna studie, utan är ämne 

för en fristående undersökning. Min intention är att peka på den grundläggande 

problemuppfattning rapporten postulerar. 

År 1997 tillsatte regeringen en parlamentarisk kommitté, med uppdraget att 

utreda vilka problem som det svenska folkstyret skulle möta vid det nya 

millenniet. Efter 1998 års val, utvidgades kommitténs uppgifter. De skulle även 

utreda varför valdeltagandet sjunkit, samt hur man skulle kunna öka det 

medborgerliga deltagandet(SOU 2000:1:3).  

Flertalet volymer skrevs om frågan, och år 2000 publicerades slutbetänkandet 

”Demokratiutredningen – En uthållig demokrati! Politik för folkstyrelse på 2000-

talet”.  Utredningen tar tydligt ställning för vilken demokratiteori den förespråkar: 

 

 

 

Det är dock en deltagardemokrati med deliberativa kvaliteter som vi kommer att argumentera 

för i det följande. Detta utesluter inte att det finns värden i andra teorier som är viktiga, t.ex. i den 

mångkulturella demokratiteorin– (SOU 2001:1:23) 
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Vidare konstaterar undersökningen att medborgare deltar om de upplever det 

som meningsfullt. Det är först när medborgarna erhåller reellt inflytande som de 

vill fortsätta deltagandet i den demokratiska processen. Det sjunkande deltagandet 

i Sverige kan betraktas som en indikation på att människor inte längre ser 

meningsfullheten i att vara aktiv (SOU 2001:1:243).    

Problemförståelsen Demokratiutredningen ger uttryck för är att den 

representativa styrelseformen bör kompletteras för att skapa ett mer aktivt 

deltagande. Demokratiutredningen ger uttryck för att den vill fjärma Sverige från 

ett strikt representativt deltagarideal: 

 

”Vi vill samtidigt hejda en elitdemokratisk utveckling där politikerstyret fått ersätta 

medborgarstyrelsen och där den demokratiska aktiviteten koncentreras till valdagen” – (SOU 

2001:1:243). 

 

Demokratiutredningen presenterar ett åtgärdspaket ämnat för att återetablera 

den aktiva demokratin. Statens institutioner, som skolor och kommuner bör skapa 

utrymmen för medborgarna att utveckla denna medvetenhet. En särskilt viktig roll 

har skolan som genom utbildning fostrar demokratiska medborgare, men även 

kommunerna; då de tillhandahåller resurserna som möjliggör detta(SOU 

2001:1:240–245).  

Demokratisk medvetenhet skapas även genom diskussion och samtal. För att 

detta ska kunna ske krävs demokratiska rum, som bibliotek och internet där 

medborgare aktivt kan interagera med varandra.(SOU 2000:1:241–243).  

Genomgående för Demokratiutredningen är visionen om det öppna lokala 

närsamhället. I svensk kontext innebär detta kommunerna. Det är främst inom 

kommunen medborgarna har chans att påverka de händelser som berör deras 

vardag. På det lokala planet fattas beslut om skolans utformning, om 

äldreomsorgen, om medborgarnas närmiljöer; ämnen medborgarna tänks vara 

intresserade av och upplever som meningsfulla (SOU 2000:1:246).  

2.1.1 Juridiska ramar för närdemokratin 

De juridiska ramar för närdemokrati som nedan återges är ett urval av de lagrum 

som är relevanta för min undersökning. Detta innebär att jag presenterar de 

lagförändringar som påverkat Trelleborgs kommuns arbete med 

demokratiutvecklande åtgärder. 

År 2001 publicerades en offentlig utredning som specifikt behandlade frågan 

om närdemokrati på kommunal nivå. Utredningen, ” Att vara med på riktigt - 

demokratiutveckling i kommuner och landsting”(SOU 2001:48), låg till grund för 

propositionen ”Demokrati för det nya seklet”(Prop. 2001/02:80) och de förslag i 

den som behandlar deltagandet på kommunal nivå.  

I juli 2002 antogs flertalet lagförslag som presenterades i propositionen, och 

flera av dem var ändringar av kommunallagen. Av principiell karaktär var 

tillägget att demokrati som princip fastlogs i (KL 1 kap § 1). Övriga 
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lagförändringar främjar främst den kommunala öppenheten i den politiska 

processen. Tanken, som härstammar från Demokratiutredningen, är öppnandet av 

demokratiska rum. Ett karaktäristiskt exempel på sådana ändringar är att 

nämnderna ges rätt till att hålla öppna nämndssammanträden, om 

kommunfullmäktige medger detta(KL 6 kap 19 a §).  

Även kommunfullmäktiges beredningar samt beslut i fullmäktige som berör 

kommunala bolag förordas att hållas öppna eller delvis öppna(KL 3 kap 7 § & KL 

kap 3 17 §).  

En uppmärksammad förändring är även lagen om medborgarförslag, som ger 

varje folkbokförd medborgare rätten till att väcka ärende i kommunfullmäktige; 

om kommunfulläktige beslutat om att tillåta denna möjlighet(KL 5 kap 23 §). 

Sammanfattningsvis innebär ändringarna i kommunallagen att kommunerna 

uppmuntras till att öppna upp demokratiska rum för kommunmedborgarna, i 

enlighet med den deltagardemokratiska och den deliberativa demokratiteoriernas 

ideal. 
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3 Metod, material och teori 

Nedan kommer jag diskutera metodologiska övervägningar som är förknippade 

med min studie. Först en diskussion om varför mitt ämnesområde är relevant. 

Sedan följer en argumentation om mitt val av fall, slutligen reflekterar jag över 

mitt material och hur jag kommer att samla data till min studie. Metoddelen 

avslutas med en redogörelse för hur jag ämnar göra en målutvärdering i min 

studie.   

3.1.1 Metodval och val av fall 

Min uppsats är en enstaka fallstudie. Detta innebär att enbart ett fall närgranskas. 

Valet av denna intensiva metod, eller kvalitativa, beror på att den syftar till att 

pröva bäraktigheten av tidigare extensiva studier om ämnet(Teorell & Svensson 

2007:236, 264, 275).  

Anledningen till att jag väljer att granska enbart ett fall är för att kunna 

kartlägga den historiska processen, och på ett rigoröst sätt djupdyka ner i det 

studerade fallet. Detta innebär att validiteten blir hög, det som ämnas undersökas 

hamnar under lupp, och inte vid sidan om(Teorell & Svensson 2007:10, 58).  

Nackdelen är att reliabiliteten blir lidande. Närheten till fallet gör att jag inte 

kan isolera faktorer från varandra, utan resultatet riskerar att bli högst godtyckligt. 

Statistikens fördelar, såsom kontrafaktiska referenspunkter och 

sannolikhetskalkyler faller således bort(Teorell & Svensson 2007:64, 159), .  

För att undvika godtyckligheten, och ta till vara på fördelarna med den höga 

validiteten, utgår jag från tidigare teorier inom ämnet. Valet, att utgå från en 

extensiv studie gör att jag kan gå in och granska ett fall och beskriva en historisk 

process där orsak garanterat kommer före verkan(Teorell & Svensson 2007:275–

276).  

Enstaka fallstudie innehar nackdelen att generaliserande ambitioner får stå åt 

sidan. Däremot finns det goda skäl till att jag valt att studera Trelleborgs kommun. 

Valet har skett utifrån ett strategiskt urval, då ett slumpmässigt urval förlorar sin 

mening vid få fall(Teorell & Svensson 2007:150–151). 

Valet föll på Trelleborg främst för att kommunen innehar ett antal intressanta 

variabler för min studie.  

Kommunen har genomgått ett makskifte förra mandatperioden, efter ett 

obrutet maktinnehav sedan den allmänna rösträttens tid. Detta aktualiserar min 

prövning av teorin politisk stabilitet. Vidare så rör kommunen sig runt 

medelvärdet för befolkningsmängd samt skattekraft per invånare för Sveriges 

kommuner; vilket gör den ”typisk” vilket är bra för min teori om 

resurser(Kommundatabasen, 2009). Om den är ”typisk” ökar möjligheterna till att 
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min studie inte blir en undersökning av något helt unikt(Teorell & Svensson 

2007:150–151).  

Givetvis finns det mängder av övriga variabler som hade varit värda att 

kontrollera för vid valet av kommun; socioekonomisk fördelning, geografiska 

nätverk, arbetslöshet, m.m. Jag är medveten om att mitt val inte är representativt 

för Sverige som helhet, däremot försöker jag kompensera det med min 

teorianknytning (Teorell & Svensson 2007:44–47). 

Slutligen är valet av Trelleborgs kommun ett resultat av ett praktiskt 

övervägande, och att jag har varit i kontakt med kommunens 

utredningssekreterare som önskat en uppföljande utvärdering av deras försök med 

att fördjupa närdemokratin. Detta kan ha inverkat på min studie, då jag fått 

balansera mellan externa samt akademiska krav på uppsatsen. Men detta har 

funnits i tankarna under studiens gång. 

 

3.1.2 Intervjuer 

I studien kommer flertalet samtalsintervjuer att genomföras. Fördelen med 

kvalitativa samtalsintervjuer är att svar som man inte förväntat sig registreras, och 

att sökandet efter information kan styras under intervjun(Esaiasson & Gilljam 

2007:258,284). 

I metodlitteraturen görs en distinktion mellan respondent- och 

informantundersökningar. En respondentundersökning innebär att man är 

intresserad av intervjupersonens tankar om det som studeras. Vid en 

informantundersökning är man som forskare intresserad av intervjupersonernas 

information om ett visst händelseförlopp; de blir en källa till 

historieskrivning(Esaiasson & Gilljam 257-258, Teorell & Svensson 2007:89). 

Distinktionen är svår att upprätthålla i den praktiska intervjusituationen, och mina 

intervjupersoner fungerar som både och. 

Vid urvalet av intervjupersonerna har jag utgått från urvalskriteriet centralitet. 

Det är de centrala aktörerna vid genomförandet av de demokratiutvecklande 

åtgärderna som har den relevanta informationen för min studie. För min studie 

innebär detta att politiker med betydande förtroendeuppdrag inom de olika 

kommunala verksamheterna har valts ut. Jag har även sökt variation i 

partitillhörighet, för att kunna väga mina källor mot varandra och undvika 

information som är utfall av partipolitik (Esaiasson & Gilljam 2007:291–292).  

Intervjupersonerna är politiker, då de ansvarar för genomförandet av de 

demokratiutvecklande åtgärderna. Jag har valt politiker från; den arbetsgrupp som 

arbetade fram underlaget till beslutet, representanter ur kommunfullmäktige, 

representanter för nämnder som haft öppna nämndsammanträden, representanter 

för nämnder som inte haft öppna nämndsammanträden, samt representanter ur 

kommunstyrelsen. Detta operationaliserar de instanser som är av betydelse för 

implementeringen av demokratiutvecklande åtgärder. Min tanke har varit att 

operationalisera ”ansvar” samt centralitet vid urvalet. 
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Urvalsprincipen variation av partipolitisk tillhörighet är viktig för min studie, 

men även medvetenheten om att politikerna, som har ansvaret för 

implementeringen, troligen vill ge en tillrättalagd bild av händelseförloppet. För 

att undkomma detta väger jag mina källor, samt kompletterar intervjuer med 

dokument och mötesprotokoll. Källkritiken kommer att genomsyra min analys, 

och källkriterier som oberoende, samtidighet och tendens kommer att styra mitt 

värderande av källor (Esaiasson & Gilljam 2007:314–318). 

Intervjuerna i studien är halvstrukturerade. Mina intervjuer inleder med några 

enkla ”uppvärmningsfrågor”, där intervjupersonen får bekräfta sina uppdrag samt 

berätta om tidigare förtroendeuppdrag. Sedan följer ett antal frågor som är 

kategoriserade under vissa teman, vilka redovisas i Bilaga 2. Principen för 

intervjuerna är ”teoretisk mättnad”; när jag fyllt mina tankekategorier, samt att 

inget nytt tillförs av intervjupersonerna, anses arbetet med intervjuerna färdigt. 

3.1.3 Enkät 

I studien genomförs en enkätundersökning med standardiserade frågor. En fråga 

kommer att lämnas öppen för reflektioner. Syftet med enkätundersökningen är att 

ta reda på vad populationen ”politiker i Trelleborgs kommunfullmäktige” anser 

om olika aspekter angående implementeringen av demokratiutvecklande åtgärder. 

Enkätundersökningens funktion i min studie är att den ska kartlägga hur vanligt 

förekommande vissa uppfattningar är inom det undersökta ämnet(Esaiasson & 

Gilljam 2007:259).   

Kombinationen med kvalitativa samtalsintervjuer och kvantitativa 

enkätundersökningar ger studien fler möjligheter till att generalisera om den 

undersökta populationen. En uppfattning som förekommer i samtalsintervjuerna 

kan sedan bekräftas med enkätundersökningens resultat.  

Målet med en enkätundersökning är givetvis en hög svarsfrekvens (Esaiasson 

& Gilljam 2007:267). Därför delas min enkätundersökning ut innan ett 

kommunfullmäktigemöte startar. Fördelen med det förfarandet är att den tilltänkta 

svarspopulationen är samlad rent fysiskt på samma ställe. Jag har även då viss 

kontroll över situationen, och kan uppmuntra svarspersonerna till att fylla i 

enkäten. Nackdelarna med detta sätt är att enkätundersökningarna måste fyllas i 

under viss tidspress.  

För att kompensera tidspressen innehåller min enkätundersökning enbart sju 

standardiserade svar samt en öppen fråga. Fördelen med få frågor är att 

svarsfrekvensen blir högre, och att koncentrationen bibehålls(Esaiasson & Gilljam 

2007:269).  

Frågeformuläret utformas på ett systematiskt sätt, där frågorna följer i en 

logisk ordningsföljd (Esaiasson & Gilljam 2007:271). Men även om alla estetiska 

samt systematiska tricks används blir en enkätundersökning meningslös om 

frågorna inte är relevanta för studien. Formuleringen av frågorna är av stor 

betydelse. Innan min enkätundersökning lämnas ut kommer andra att få granska 

och lämna synpunkter på den. Tanken är att direkta obegripligheter ska bli 

identifierade på ett tidigt stadium(Esaiasson & Gilljam 2007:272–273). 
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Samtliga av de frågor som kommer att ingå i mitt frågeformulär är av den 

naturen att de berör politikernas direkta verksamhet. Frågorna berör det politiska 

arbetet och politikernas uppfattningar om processer de arbetar med. Frågorna bör 

således inte vara ”svåra” att besvara, samtidigt som resultatet borde bli 

tillförlitligt.  Även om nivåskattningar alltid är riskabelt inom 

samhällsvetenskapen, kommer förhoppningsvis vissa slutsatser kunna förstärkas i 

kombination med kvalitativa samtalsintervjuer samt dokumentstudier (Esaiasson 

& Gilljam 2007:274–275). 

3.1.4 Målutvärdering 

För att besvara mitt första problem ämnar jag att göra en form av målutvärdering. 

Evert Vedung definierar en utvärdering enligt följande:  

 

”noggrann efterhandsbedömning av utfall, slutprestationer eller förvaltning i 

politisk verksamhet, vilken avses spela en roll i praktiska 

beslutssituationer”(Vedung 1998:20)” 

 

Metoden passar min studie väl, då det är politisk verksamhet studien 

undersöker. Den undersökta implementeringen sker som en kedja från nationell 

nivå ned till kommunal nivå.  

Utvärdering baseras på David Eastons klassiska systemmodell, som beskriver 

politiken i ”input-output” termer. Inflöde är politiken, output utfallet av politiken; 

enkelt beskrivet(Vedung 1998:24).  

Utifrån denna till synes simpla modellen finns sedan mer sofistikerade 

systemmodeller och interventionsprocesser utformade. Modellerna ska inte 

betraktas som empiriska avbilder, eller som en bild av verkligheten; utan snarare 

som heuristiska hjälpredskap(Vedung 1998:25).  

Med heuristiska hjälpredskap menas för min studie att modellen över en 

interventionsprocess hjälpt mig att granska viktiga processer i hur beslutet om 

demokratiutvecklande åtgärder föreberetts, beslutas, genomförts samt hur utfallet 

sett ut. Detta har medfört att jag har kunnat skapa tankereda i min utvärdering, och 

haft en viss systematik när jag betraktat det historiska skeendet samt den pågående 

processen med frågan.  

Den systemmodell jag har använt mig av som analytiskt hjälpredskap i min 

utvärdering består av sex processer: 

Under initierings-fasen identifieras ett problem, och ett initiativ till åtgärd tas. 

I min studie innebär det att någon lyfte upp frågan på den kommunala agendan. I 

berednings-fasen förebereds ett beslut, underlag samlas in och ett potentiellt 

förslag skickas på remiss. I denna studie är denna fas Trelleborgs 

”Demokratigrupp” som arbetade med underlaget för beslutet. Besluts-fasen är när 

det legitimerande organet fattar beslut efter det underlag som byggts upp i 

beredningsfasen. I denna studie innebär det när Trelleborgs kommunfullmäktige 

beslutade att genomföra insatser ämnade att stärka den lokala demokratin. 

Förvaltnings-fasen innebär att förvaltningen administrerar det fattade beslutet; 
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arbetsordningar skrivs om, nya riktlinjer skapas, nyanställningar m.m. beroende 

på beslutets karaktär. I min utvärdering innebär detta omskrivningar av 

kommunfullmäktiges och nämnders samt styrelsers arbetsordningar.   

Slutprestations-fasen är slutprodukten av det politiska arbetet. I denna studie 

innebär det införandet av diskussionskvällar, öppna nämndssammanträden och 

möjlighet till att lägga medborgarförslag samt att se om kommunpolitikerna 

tillhandahåller dessa möjligheter. Den slutliga fasen är utfalls-fasen, här möter 

adressaterna eller samhället de konsekvenser beslutet har medfört, i detta fall ges 

de chansen att besöka öppna nämndssammanträden, diskussionskvällar samt lägga 

medborgarförslag(Vedung 1998:38).  

En målutvärdering erbjuder en objektiv måttstock vid bedömningen av utfall. 

Detta innebär att det är organisationens egna mål som är grunden till värderingen 

av utfallet, och att undersökningen utgår från objektiva mål och även bedöms via 

empiriska observationer(Vedung 1998:52,55). I bedömningen av utredningen 

kommer jag att använda mig av referensdata från andra kommuner, samt två 

metafysiska värden som presenteras senare i studien. 

Kortfattat, innebär måluppfyllelsemetoden att man först fastställer vilka mål 

organisationen satt. Sedan kontrolleras utfallet och bedöms, för att i andra steget 

försöka se vad som påverkat måluppfyllelsen (Vedung 1998:52, Teorell & 

Svensson 2007:27).  

Slutligen kommer jag att använda mig av Evert Vedungs åtta frågor som han 

presenterar som hjälp till en utvärderare. Frågorna skapar en tydlighet i arbetet för 

utvärderaren, även om frågorna kanske inte syns i det skrivna materialet, så utgör 

dem en central punkt under utvärderingen, vilket är viktigt för att inte tappa fokus 

på vad man faktiskt undersöker.  

 

 

1. Syftesfrågan  Det övergripande motivet bakom utvärderingen?  

2. Organisationsfrågan  Vem skall utföra utvärderingen?  

3. Instatsfrågan  Hur beskriva den insats som utvärderas? Medel eller mål?  

4. Förvaltningsfrågan  Hur ser de administrativa processerna ut?  

5. Resultatfrågan  Hur ser slutprestationer och utfall ut?  

6. Effektfråga  Vilka faktorer - insklusive insatsen - förklarar resultaten?  

7. Bedömningsfråga  Med vilka måttstockar ska resultaten bedömas?  

8. Användningsfrågan  Hur ska utvärderingen användas?  

Figur 1: Frågor att ställa vid utvärdering (Vedung 1998:93)  
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3.2 Teori 

 

Min teori baserar sig främst på en tidigare extensiv undersökning genomförd av 

Mikael Gilljam, Ola Jodal samt Oskar Cliffordson; publikationen 

”Demokratiutveckling i Svenska Kommuner Del II – Förklaringar till skillnader 

mellan kommunerna”. Undersökningen genomfördes under 2003. Utgångspunkten 

för undersökningen var att förklara varför vissa kommuner satsade på 

demokratiutvecklande åtgärder. Min infallsvinkel syftar inte till att jämföra 

kommuner utan studera en kommuns pågående arbete med demokratiutvecklande 

åtgärder.  

Med utgångspunkt från kommunens beslut om hur de ska stärka den 

kommunala närdemokratin kommer jag att granska hur de olika åtgärderna 

genomförts, och vad som kan förklara resultatet. Detta görs i ljuset av Gilljams, 

Jodals samt Cliffordsons hypoteser om vad som påverkar arbetet med 

demokratiutvecklande åtgärder. Deras hypoteser kombineras med Evert Vedungs 

generella teorier om vad som påverkar offentliga organisationers 

implementeringar av fattade beslut(Vedung: 1998:168). 

3.2.1 Resurser 

Resurser är ett stort begrepp som kan definieras på en mängd olika sätt. I Gilljam, 

Jodal och Cliffordsons undersökning ”Demokratiutveckling i Svenska kommuner 

– Del II” definierar de resurser som; tid, pengar och färdigheter.  Dessa tre 

resurser visar sig ha betydelse för hur benägna kommuner är att satsa på 

demokratiutvecklande åtgärder.  

Tidsresursen, innebär att det krävs politiker och tjänstemän som har tid för att 

genomföra de antagna åtgärderna. Pengaresursen innebär att kommunen måste ha 

pengar för att kunna genomföra de antagna åtgärderna. Detta kan innebära att 

kommunen behöver kapital till särskilda lokaler, utbildningar och övriga 

extrakostnader åtgärderna medför. Färdigheterresursen innebär att kommunen 

måste inneha kunskaper om hur åtgärderna ska hanteras, och vad dem innebär, 

exempelvis via särskilt avsatta tjänstemän som arbetar med frågan (Gilljam & 

Jodal & Cliffordson 2005:8-9).  

Vedung menar att avsaknaden av resurser innebär att aktörerna saknar 

förmåga till att vidta önskade åtgärder för att kunna genomföra insatserna så som 

det var tänkt. Detta innebär att genomförandet av en viss åtgärd blir lidande om 

aktörerna inte har tillräckligt med resurser för att genomföra dem på önskvärt 

sätt(Vedung 1998:180). 

Även Vedung framför att konkreta implikationer av resursbrist är att fysiska 

utrymmen som lokaler saknas för ändamålen som önskas genomföras och att 

organisationen inte har råd att utbilda de involverade aktörerna.(Vedung 

1998:181). 
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3.2.2 Motivation  

För att kunna genomföra beslutade åtgärder krävs det motiverade politiker och 

tjänstemän. I Gilljam, Jodal och Cliffordsons undersökning framkommer att 

motiverade politiker och tjänstemän är av betydelse för genomförandet av 

demokratiutvecklande åtgärder. (Gilljam & Jodal 2006:209).  

Det krävs att dem som ska genomföra åtgärderna är motiverade till att lägga 

ner arbete och verkligen är intresserade av frågan. Både Vedung och Gilljam m.fl. 

beskriver denna faktor som förekomsten av eldsjälar, det vill säga att där finns 

människor med ett starkt engagemang för den företeelse det politiska beslutet 

handlar om. Förekomsten av eldsjälar förenklar styrningen av själva förslaget 

(Vedung:1998:188, Gilljam & Jodal & Cliffordson 2005:12). 

Detta kan ta sig i uttryck genom att de involverade tar initiativ till att 

genomföra de åtgärder som har blivit antagna och uttalar stöd för dem. Tecken på 

sådant stöd är att organisationen gör uppföljningar och fortsätter att stödja beslutet 

även efter att det är fattat(Vedung 1998:191).  

Observerbara implikationer för eldsjälar i min studie är de politiker som anges 

tagit initiativ samt varit pådrivare av att genomföra någon demokratiåtgärd.  

3.2.3 Politisk stabilitet 

Stabilt styre och vilja till förnyelse hade betydelse för kommuners benägenhet till 

att implementera demokratiutvecklande åtgärder enligt Gilljam, Jodals och 

Cliffordsons undersökning(Gilljam & Jodal 2006:209). Gilljam m.fl. väljer att 

definiera denna hypotes som vanehypotesen. Tesens utsaga är att stabilt styre och 

ovilja till förändring påverkar kommuners benägenhet till satsningar på 

demokratiutvecklande åtgärder. Stabilt styre enligt deras tes har en negativ 

inverkan på kommuners benägenhet till att satsa på demokratiutvecklande 

åtgärder (Gilljam & Jodal & Cliffordson 2005:12) 

Vedung menar att en åtgärd påverkas med stor sannolikhet av hur stort 

politiskt stöd den har vid beslutsfattandet samt under implementeringsprocessen. 

Den politiska atmosfären förslaget kommer till i inverkar alltså på utfallet 

(Vedung 1998:171). Om ett politiskt beslut kommer till under konfliktartade 

omständigheter är det troligt att arbetet med underlaget har påverkats. Den 

politiska kraften bakom förslaget förmodas att bli svagare om konflikter och 

partipolitisk konflikt föreligger under implementeringen(Vedung 1998:171).   

Denna teori har alltså två olika betraktelsesätt på ”politiskt stabilitet”. Gilljam 

m.fl. belyser hur politisk stabilitet kan ha en bromsande effekt och skapa en ovilja 

till förnyelse. Vedung belyser däremot den politiska konfliktens inverkan på 

genomförandekraften utav beslut, alltså hur politisk instabilitet kan påverka 

utfallet av ett beslut. Jag väljer att foga samman dessa två perspektiv i min teori, 

för att se om ”politisk stabilitet alternativt instabilitet” inverkat på Trelleborgs 

kommuns arbete med demokratiutvecklande åtgärder. 
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Observerbara implikationer för ”politisk stabilitet” är de intervjuades 

upplevelser av den politiska situationen och deras historiska uppfattning. Men 

även den historiebild som skapas genom dokumentgranskning.   

3.2.4  Teoridiskussion 

Min teoretiska förståelse kombinerar Gilljams m.fl. hypoteser om kommuners 

benägenhet till att satsa på demokratiutvecklande åtgärder med Evert Vedungs 

mer generella teorier över vad som påverkar ett politiskt beslut.  Gilljams m.fl. 

hypoteser förankrar min studie i det specifika ämnesområdet 

demokratiutvecklande åtgärder. Vedungs förankrar studien i den generella 

problematiken med att genomföra offentliga åtgärder. Min tanke är att 

kombinationen lämpar sig väl, då det undersökta fallet är både ett utslag av 

administrering från ovan (Demokratiutredningen SOU:2000:1) samt ett fall av en 

mer demokratiteoretisk karaktär.   
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4 Beskrivning och analys 

I denna avdelning följer presentationen av mitt empiriska material samt min 

analys. Först följer en återgivning av det beslut som fattades av Trelleborgs 

kommun som syftade till att stärka närdemokratin. Detta för att sedan kunna 

bedöma om kommunen uppfyllt målet om en stärkt närdemokrati.  

I avsnittet lyfts data från enkätundersökningen och intervjuerna upp. Den 

fullständiga enkäten presenteras som bilaga, jag väljer att enbart lyfta upp de svar 

som är relevanta för studien i texten.  

Efter kartläggningen av beslutet följer en bedömning av om Trelleborgs 

kommun har uppnått en stärkt närdemokrati. Slutligen följer min analys, där min 

presenterade empiri, från den historiska processen till intervjusvaren, möter mina 

teoretiska utgångspunkter. 

Jag har valt att strukturera min empiriåtergivning efter de 

demokratiutvecklande åtgärder Trelleborgs kommun beslutade att genomföra. 

Detta för att skapa en struktur över empiriåtergivningen, samt för att skapa en 

klarare bild över vad som påverkat genomförandet av respektive åtgärd. Utöver 

intervjusvaren om åtgärderna följer en avslutande återgivning av intervjusvaren, 

detta för att lyfta upp generell problematik som kommit fram under intervjuerna. 

 

4.1 Trelleborgs Kommun 

Trelleborgs kommun ligger i Skåne Län och har ungefär 42 000 invånare. Under 

flera decennier har kommunen styrts av Socialdemokraterna. Men vid valet 2006 

skapades ”Trelleborgs Alliansen”, bestående av sex olika partier som numera är 

den politiska gruppering som har flest mandat i Trelleborgs kommunfullmäktige. 

Gruppen består av Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Folkpartiet, 

Miljöpartiet och Sveriges pensionärers intresseparti. 

Alliansen besitter dock inte majoritet i kommunfullmäktige, utan där har 

Sverigedemokraterna en vågmästarroll. Sammanlagt har ”Alliansen” 23 mandat, 

Socialdemokraterna har 20 mandat, Sverigedemokraterna har sju mandat och det 

lokala partiet Trelleborgs Skolparti har ett mandat; fördelat är alltså 51 

mandat(Valmyndigheten, 2006). 
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4.1.1 Beslutets historia 

I juni 2003 tillsattes en arbetsgrupp i Trelleborgs kommun med uppgiften att 

arbeta fram ett förslag med åtgärder som syftade till att fördjupa den lokala 

närdemokratin. Arbetsgruppen, som kom att kallas ”Demokratigruppen”, var en 

tvärpolitisk sammansättning (DGrapport, 2004).  

I oktober 2004 presenterade ”Demokratigruppen” ett beslutsunderlag för 

kommunfullmäktige; som antog förslaget. Vid beslutet stadgades det att förslagets 

åtgärder skulle träda i kraft 1 januari 2005. Beslutet kommer framöver i uppsatsen 

att benämnas som ”Demokratibeslutet”. 

4.1.2 Målbeskrivning 

 

I detta kapitel ämnar jag att beskriva de mål Trelleborgs kommun satte upp för 

den lokala demokratin. Den stora målbilden var att förstärka närdemokratin inom 

kommunen.  

Utvärderingsterminologin för detta stadium är att insatserna klarläggs 

(Vedung 1998:52). Detta innebär att de insatser som blivit institutionaliserade av 

organisationen via ett legitimerande beslut förtydligas för att sedan kunna följas 

upp och bedömas i efterhand(Vedung 1998:51–54). Insatserna är i detta fall 

följande åtgärder, som antogs i ”Demokratibeslutet”: 

 

Figur 2: Trelleborgs Kommuns antagna insatser ämnade stärka 

närdemokratin. 

 

Medborgarförslag 

 

 

Medborgarförslag innebär att varje 

inskriven kommunmedborgare har 

rätt till att lyfta ett ärende till 

kommunfullmäktige. Här är det 

medborgarna som tar initiativet till 

att lyfta en fråga och även 

bestämma ämnesområdet.  

Öppna nämndsammanträden Öppna nämndsammanträden 

innebär att alla medborgare bereds 

möjlighet till att delta under 

kommunala nämndsammanträden. 

Legitima inskränkningar i 

tillgänglighet föreligger. 

Temakvällar/Diskussionskvällar 

 

Temakvällar och öppna 

diskussionskvällar syftar till att 

bereda medborgarna möjlighet till 

att diskutera stora och viktiga 

beslut som ska fattas av politikerna. 

Under mötena ska medborgarna få 
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information om ett aktuellt ämne, 

och sedan ges möjlighet till att 

diskutera och ställa frågor till 

politikerna. 

Demokratigrupp Den tillsatta arbetsgruppen 

(Demokratigruppen) skulle 

fortsätta att arbeta fram förslag till 

fullmäktige om hur demokratin i 

Trelleborg kan fördjupas via olika 

insatser.  

  

(Källa: DGrapport 2004, SpKf 2004 

4.1.3 Reflektion över insatser och målet 

De redovisade insatserna i 4.1.2  har beskrivits med utgångspunkt från 

kommunens egna beslut som fattades under år 2004. De redovisade åtgärderna, 

medborgarförslag, öppna nämndssammanträden, temakvällar samt fortsatt arbete 

av demokratigruppen är kommunens konkreta insatser för att nå målet om en 

stärkt närdemokrati.  

Åtgärderna är ett utslag av nya demokratiska innovationer. Liknande 

innovationer har genomförts i en mängd västländer; med syftet att vitalisera 

demokratin (Fischer, 2009:89ff). Enligt den brittiska forskaren Graham Smiths 

kategorisering av demokratiska innovationer består Trelleborgs åtgärder främst av 

rådgivande samt deliberativ karaktär (Bengtsson 2008:171–172).  

Utifrån att granska hur ovan beskrivna insatser har implementerats och hur 

utfallet ser ut, ämnar jag sedan kunna göra en värdering utifrån organisationens 

egna insatsmål om man är nära måluppfyllelse. Detta betyder att det är 

Trelleborgs Kommuns egna uttryckliga mål som institutionaliserats genom 

kommunfullmäktige som undersöks(Vedung 1998:52–53).  

Målen i sig kan vara problematiska att ”värdera” vid en bedömning, då de inte 

är av ”kvantitativ” karaktär; de är svåra att ”mäta”. Organisationen har heller inte 

satt upp någon kvantitativ referenspunkt. För att kunna genomföra en bedömning 

kommer jag att lyfta upp vissa kvantitativa referenspunkter från andra kommuner 

i min värdering av kommunens ”måluppfyllelse”, utöver deras egna mål om 

”stärkt närdemokrati”. Jag kommer även att beakta värdena som presenteras i 

tabellen nedan, för att kunna förstå och bedöma insatserna: 

 

Tillgång Effektivitet 

Vilka har tillgång till forumet, gäller 

det alla kommunmedborgare eller ett 

selektivt urval, samt tillhandahålls 

forumen. 

Spelar deltagandet någon roll? Kan 

medborgarna få ett reellt inflytande 

över beslutsprocessen? Finns en 

koppling mellan deltagande och 

beslut? 



 

 20 

 

 

Figur 3: Värden för bedömning av insatser (Bengtsson 2008:179). 

 

Värdena tillgång samt effektivitet används för att det är vedertagna värden 

inom deltagarteorin. Min tanke är att de berikar bedömningen och inbjuder till en 

mer reflekterande bedömning (Bengtsson 2008:171–172). 

4.2 Ansvarskedjan 

Vedung kallar denna del av en undersökning för ”förvaltningsfrågan”. Här är det 

tänkt att de administrativa processerna för hur insatserna ska omsättas i praktiken 

skall klargöras (Vedung, 1998 s.93). Denna kartläggning av ansvar är nödvändig 

för att kunna operationalisera ansvar, och eventuella brister i den administrativa 

processen som ska omsätta organisationens beslut i praktiken. Under mina 

intervjuer samt vid läsning av dokument framkom det att ansvaret för 

implementeringen av de ovan redovisade åtgärderna främst är politikernas (Kf.2 

v.ordf, DGrapport 2004). Här sker även en kort kartläggning över hur riktlinjerna 

för administreringen implementerades, då det kan ha betydelse för hur beslutet 

genomförs i utfalls-fasen. 

4.2.1 Kommunfullmäktige 

I detta avsnitt presenterar jag vilket administrativt ansvar kommunfullmäktige fick 

för att genomföra demokratiåtgärderna i och med demokratibeslutet. 

Ansvaret för att initiera temakvällar vilar på varje ledamot samt ersättare inom 

kommunfullmäktige. Beslut om genomförandet av temakvällar tas av Ordförande 

i samråd med vice. Ordförande. Dessa har även ansvar för inbjudningar samt 

kallelser till temakvällarna. (SpKf 2004-10-18, Bilaga 1 – Reglementen § 34 A).  

När medborgarförslaget infördes år 2005 behandlades alla förslag i 

kommunfullmäktige. Den gamla arbetsordningen innebar även att 

kommunstyrelsen beredde förslaget och lämnade ett rekommenderat beslut till 

kommunfullmäktige (Bilaga 1 – Reglemente § 31 A). År 2007 skedde en 

lagändring som även gav nämnderna beslutanderätt av medborgarförslag. 

Ärenden bereds inte heller längre av kommunstyrelsen, utan av 

kommunfullmäktiges presidium som föreslår om förslaget ska behandlas i 

kommunfullmäktige eller inom styrelse alternativt nämnder (SKL 2007, RfM 

2008). 
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4.2.2 Styrelser och nämnder 

I detta avsnitt presenterar jag vilket administrativt ansvar styrelserna samt 

nämnderna inom kommunen fick för att genomföra demokratiåtgärderna i och 

med demokratibeslutet.   

Ansvaret för att genomföra öppna nämndssammanträden ligger på politikerna, 

och främst på nämndsledamöterna. För att få hålla öppna nämndssammanträden 

krävs medgivande från kommunfullmäktige. Initiativet väcks dock av 

nämnderna(KL 6 kap 19 a §).  

Vid demokratibeslutet i Trelleborg stadgades det att styrelsernas samt 

nämndernas arbetsordning skulle kompletteras med nya riktlinjer över hur arbetet 

med demokratiutvecklande åtgärder skulle ske utifrån deras verksamheter (Bilaga 

1 – Reglementen). De nya riktlinjerna reglerar när nämnderna har legitim rätt att 

hålla öppna möten, samt hur kallelsen till dessa skall genomföras (Bilaga – 1 

Reglementen, §8, §2 st 7). 

Samtliga nämndsledamöter äger även rätt till att initiera temakvällar, när 

ämnets natur faller under nämndens ansvarsområde. Ordföranden för respektive 

nämnd tar i samråd med vice. Ordf. sedan beslut om temakvällen skall 

genomföras. Dessa ansvarar även för dess praktiska genomförande (Bilaga 1 – 

Reglementen, § 13 A). 

4.2.3 Demokratigruppen 

I demokratibeslutet som fattades av Trelleborgs Kommun fullmäktige, stadgades 

det även att den utsedda ”Demokratigruppen” skulle fortsätta sitt arbete under 

kommunstyrelsens försorg. Detta var ett uppdrag kommunfullmäktige gav 

kommunstyrelsen. Tanken var att ”Demokratigruppen” skulle fortsätta arbeta med 

materialet som inkommit under remissrundan för beslutet, och fortsätta presentera 

underlag till kommunfullmäktige om nya demokratiförslag (SpKf, 2004-10-18).  

 

4.2.4  Implementering av riktlinjer 

I detta avsnitt återger jag om hur ovan beskrivna riktlinjer implementerades inom 

verksamhetsområdena.  

 

Kommunfullmäktiges arbetsordning förändrades i enlighet med beslutet, och 

paragrafer om medborgarförslag samt temakvällar infördes i beskrivningen över 

hur kommunfullmäktige skall sköta det politiska arbetet(Bilaga 1- Reglementen ). 

Däremot har ingen ändring skett i kommunfullmäktiges arbetsordning i och 

med lagändringen om förenklad hantering av medborgarförslag som infördes 

2007, utan i maj månad 2010 är det fortfarande den gamla arbetsordningen som 

står beskriven(AfK, 2007).  
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Arbetsordningen för styrelser och nämnder som beskrev hur öppna 

nämndssammanträden samt temakvällar skulle initieras (Bilaga 1 – Reglementen 

§ 8, § 2 st 7 och § 13 A) har inte skrivits in i nuvarande arbetsordning(AfSN, 

2007) .  

Den senaste arbetsordningen är från 2007 och den beskriver enbart hur 

styrelser och nämnder ska behandla medborgarförslag, och inte övriga åtgärder. 

Den nuvarande arbetsordningen som finns idag finns att läsa på Trelleborgs 

hemsida(AfSN, 2007). Riktlinjerna som antogs i demokratibeslutet (SpKf, 2010-

08-18) för styrelser och nämnder om öppna nämndssammanträden samt 

temakvällar finns i (Bilaga 1 – Reglemente).   

4.3 Målutvärdering 

I denna avdelning presenterar jag empirin från mitt undersökta fall. Det är här jag 

undersöker om de resultat som insatserna producerat motsvarar de 

institutionaliserade insatsmålen som beskrevs i avsnitt 4.1.2 (Vedung 1998:51). 

Detta innebär att jag undersöker hur Trelleborgs Kommun har genomfört de 

demokratiutvecklande åtgärderna. Här lyfter jag även upp politikernas reflektioner 

över vad som har påverkat genomförandet. Min intention är att även presentera 

referensalternativ från andra undersökningar när sådana data finns tillgänglig. 

 

Måluppfyllelsen innebär att utvärderaren granskar hur det faktiska beslutet har 

genomförts (Vedung 1998:52–53). Först presenterar jag information om utfallet 

baserat på protokoll, sedan lyfter jag upp politikernas reflektioner. 

4.3.1 Medborgarförslagen  

Möjligheten till att lämna medborgarförslag i Trelleborg infördes 1 januari 2005. 

Enligt SCB:s demokratidatabas erbjöd 66 % av Sveriges kommuner denna 

möjlighet under år 2008 (SCB 1998-2008:39). Mellan perioden 1 januari 2005 till 

maj 2010 har 218 stycken medborgarförslag lämnats in i Trelleborg (Mbf 2005-

2010). Detta ger ett snitt på ungefär 41 inlämnade förslag per år.  

Inlämningsfrekvensen av medborgarförslag i Trelleborg är klart över 

genomsnittet i Sverige. Sveriges kommuner och landsting genomförde under 2007 

en undersökning där det undersöktes hur frekvent medborgarförslaget utnyttjas i 

kommunerna. Resultatet visade att genomsnittet var 26 inlämnade 

medborgarförslag per år i kommunerna. I samma undersökning konstaterades det 

att 64 % av medborgarförslagen handlade om trafik, kollektivtrafik, miljö och 

kultur (SKL, 2007:2f). En liknande fördelning kan identifieras i Trelleborg, där 53 

% av förslagen kan sorteras under dessa kategorier(Åstrand, 2010 s.2).   

Utredningssekreteraren Mats Åstrand på Trelleborgs kommun genomförde vid 

årsskiftet 2009/2010 en utredning om medborgarförslagen. I utredningen går 

Åstrand igenom samtliga inkomna medborgarförslag från 1 januari 2005 till 31 
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december 2009. Sammanlagt behandlas 198 medborgarförslag i 

utredningen(Åstrand 2010:1-4). Utredningen gör en uppföljning av alla 

medborgarförslag, och genomsnittslängden för ett förslags handläggningstid fram 

till beslut räknas ut samt hur många som har resulterat i någon konkret eller delvis 

konkret åtgärd. 

Utredningen visar att den genomsnittliga handläggningstiden för ett förslag är 

7-8 månader, men om förslag som tagit mer än ett år att behandlas räknas bort är 

den genomsnittliga handläggningstiden 5-6 månader från inlämning till beslut. 

Sammanlagt har minst 37 eller högst 55 förslag lett till någon konkret åtgärd, 

beroende på om förslag som lagts 2008 och 2009 som har beslut på vidare 

hantering men inte lett till resultat ännu räknas. Vidare påvisar inte resultatet i 

utredningen att handläggningstiden har blivit snabbare efter lagändringen(KL 

2007:68) som gav kommunfullmäktige möjlighet till att delegera 

medborgarförslagen ut till nämnderna för beslut(Åstrand 2010, s. 1-4).  

I studien SKL genomförde om medborgarförslag framkom det att ungefär 30 

% av medborgarförslagen i Sveriges kommuner leder till åtgärd. Siffran är dock 

osäker, då alla kommuner inte hade genomfört en sådan uppföljning(SKL 2007: 

2f). Beroende på hur man räknar, utifrån Mats Åstrands utredning av Trelleborgs 

medborgarförslag, är motsvarande siffra för tidsperioden 2005-2009 i Trelleborg 

mellan 17-28 % (Åstrand 2010, s. 3-4). Dessa siffror är inte säkra, och därför får 

resultatet ses som en intressant indikation.  

Kommunens målsättning för behandlingen av medborgarförslagen är om 

möjligt sex månader, och högst ett år (RfM, 2008).  

 

4.3.2 Intervjusvar om medborgarförslag 

Det samlade intrycket jag får under intervjuerna är att medborgarförslagen är 

det som gärna framhålls som det främsta exemplet på att Trelleborgs kommun har 

öppnat upp medborgarnas möjligheter till inflytande och deltagande. 

Intrycket att medborgarförslagen uppfattas som en väl fungerande åtgärd 

förstärks av resultatet från enkätundersökningen som visar att 85 % av 

fullmäktigeledamöterna i Trelleborgs kommun anser att medborgarförslagen 

genomförts på ett lyckat sätt (Bilaga 3 – Enkätundersökning).  

Samtidigt belyser flera av intervjupersonerna vissa problem med 

medborgarförslagen. Exempel på negativa aspekter av medborgarförslagen som 

uppkommer är att en del ärenden ständigt återkommer.  

Vidare sträcker sig en del förslag utanför kommunens befogenheter, och kan 

därför inte åtgärdas utifrån kommunens initiativ(Ks. 2 v. Ordf). Denna 

problematik identifierar även Stig Montin i sin rapport till Justitiedepartementet 

(2004:8-9). Montin anför att faktorer som förklarar detta är att medborgarna inte 

är medvetna om vilka befogenheter kommunen de facto har, men även att det är 

ett sätt att skapa uppmärksamhet för en fråga och föra upp den på agendan, vilket 

även en del intervjupersoner menar; en del förslag sätter fokus på frågor som inte 

har varit uppe (Kf. Ordf, Ks. 2 v. Ordf)   
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När medborgarförslagen behandlas i kommunfullmäktige eller ute i 

nämnderna ges förslagsställaren möjlighet till att argumentera för sitt förslag 

innan beslut. Under intervjuerna uppgavs att denna möjlighet inte har utnyttjats i 

särskilt stor grad utan endast ett fåtal har tagit vara på den möjligheten. Den 

intervjuade menar att detta är synd då förslaget får en helt annan tyngd om 

medborgaren som lagt det argumenterar för sitt förslag(Kf. 2  v.ordf).  

En intervjuperson menar att anledningen till att medborgarförslag hur fungerat 

väl är att förslagsställaren kan skriva sitt förslag och inte behöver framföra det 

muntligt. Alla är inte vana vid muntlig argumentation, därför fyller 

medborgarförslagens utformning en funktion (Tn. Ordf.). 

 

4.3.3 Öppna nämndsammanträden 

Trelleborgs kommun har 13 nämnder (Nämnderna, 2007 ). Av de 13 nämnderna 

har Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd samt Tekniska nämnden haft öppna 

nämndsammanträden sedan Demokratibeslutet 2004. Under tekniska nämndens 

sammanträde den 3 juni 2009 beslutade dem att det skulle hållas öppna 

nämndsammanträden på prov från och med den 19 augusti 2009 till och med den 

31 december 2009(SpTn, 2009-06-03).  

I samband med Tekniska nämndens beslut om öppna nämndsammanträden 

stadgades det även att en större lokal skulle hyras under en period så att 

potentiella besökare skulle få plats, de öppna nämndssammanträdena lades sedan 

ned vid årsskiftet 2009 (SpTn, 2009-12-02).  Tekniska nämnden genomförde fyra 

öppna nämndsammanträden under denna period.  

Under ett Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndsmöte i februari 2009 beslöt 

nämnden att öppna nämndssammanträden skulle hållas från och med september 

2009. (SpGvn, 2009-02-11). Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har fram 

till maj 2010 genomfört åtta stycken.  

År 2008 hade 8 % av Sveriges kommuners öppna nämndssammanträden i 

samtliga nämnder.  37 % av kommunerna hade öppna möten i vissa nämnder(SCB 

2008:22) 

4.3.4 Intervjusvar om öppna nämndssammanträden 

Nämndsammanträdena har inte uppfyllt önskad funktion enligt flera av 

intervjupersonerna. Främst beror svårigheterna med att genomföra öppna 

nämndssammanträden på praktiska problem som brist på lokaler. Men även den 

låga besöksfrekvensen uppges vara ett problem för de nämnder som har försökt ha 

öppna nämndsammanträden. 

Enligt intervjupersonerna så lockade Tekniska nämndens försök med öppna 

nämndsammanträden i princip inga besökare. Detta föranledde nämndens beslut 

om att överge den hyrda större lokalen. Kostnaden var svår att motivera när i 

princip ingen dök upp. Nämnden önskade dock fortsätta med öppna möten i den 
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mindre gamla lokalen, men av säkerhetsskäl fick inte besökare vistas där. (Tn. 

Ordf.) . 

Gymnasie – och Vuxenutbildningsnämnden upplevde samma problematik som 

Tekniska nämnden; besökarna har varit ytterst få till antalet, troligen runt en eller 

två peronser; inklusive en journalist vid första öppna sammanträdet(Gvn. 2 

v.ordf).  

Informationen om att nämnderna hade öppna nämndssammanträden gick ut på 

hemsidor, och även i vissa tidningar. I något fall lanserades nyheten i samband 

med beslutet, det finns dock en tveksamhet över omfattningen av informationen 

(Tn Ordf, Tn. 2 v.ordf). Vidare menar en intervjuperson att erfarenheter från andra 

kommuner är att det krävs stor publicitet för att locka folk(Gvn. 2 v.ordf). 

Företrädare för de båda nämnder som har haft öppna möten uppger att 

initiativet till beslutet berodde på att någon tyckte att frågan var viktig, i båda 

fallen var det ordföranden för nämnderna som lyfte frågan och tog initiativet till 

beslutet (Tn. Ordf, Gvn. 1 v.ordf).  

Av politikerna i kommunfullmäktige anser 30 % att öppna 

nämndssammanträden har genomförts på ett lyckat sätt (Bilaga 3 – 

Enkätundersökning). Resultatet indikerar att åtgärden inte fått samma genomslag 

som exempelvis medborgarförslagen 

Av de nämnder som inte har haft öppna nämndsammanträden framkommer 

det att frågan sällan har varit uppe för diskussion. Någon gång har den varit uppe 

på diskussion utanför dagordningen men främst har inga åtgärder vidtagits på 

grund av lokalproblem (Kn. 2 v.ordf). Att frågan inte har varit uppe särskilt 

mycket på agendan inom nämnderna bekräftas även av andra intervjupersoner. 

(Kn. Ordf, Fn. 2 v.ordf).  

4.3.5 Temakvällar 

Kartläggningen angående temakvällar och öppna möten har varit svår att 

genomföra. Det råder en viss osäkerhet över vad som ska klassificeras som 

temakvällar eller öppna möten. I beslutet anges det att temakvällar ska 

genomföras i samband med större kommunala frågor.  

På Trelleborgs kommuns hemsida informeras det om två temakvällar som 

genomfördes år 2005. Därefter rapporteras det inte om några specifika 

temakvällar på hemsidan (Temakväll 2005-03-01, Temakväll 2005-09-22).  

Vid kontakt med kommunsekreteraren angavs det att fem temakvällar hade ägt 

rum, dessa temakvällar har skett under mandatperioden 2006-2010.  

Av de fem temakvällar som redovisas av kommunsekreteraren har de alla skett 

i samband med kommunfullmäktiges sammanträde. Oftast har det handlat om ett 

kommunalts bolags verksamhetsberättelse, eller information från andra 

myndigheter(KaKf 2009-10-20, KaKf 2009-02-23). Informationen om dessa 

tillställningar presenteras i kallelsen till kommunfullmäktiges sammanträden, och 

där betecknas dem inte som temakvällar.  

Jag vill dock reservera mig för att det kan vara så att jag har förbisett någon 

temaliknande kvällsaktivitet. Min kartläggning har skett genom kommunens 
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hemsida samt under intervjuerna med politikerna och via mailkontakt med 

kommunsekreteraren.  

4.3.6 Intervjusvar temakvällar 

Kommunstyrelsens ordförande menar att konceptet med nuvarande 

temakvällar och bolagens föredrag inte är ett färdigutvecklat koncept, men dock 

en början. Upplägget har varit bristande, då det inte har givits utrymme för 

publiken att ställa frågor. Samtidigt har informationen haft en tydlig avsändare 

och det har främst varit politikerna i kommunfullmäktige och inte medborgarna. 

De ”temakvällar” som har varit definieras av kommunstyrelsens ordförande mer 

som informationstillställningar än temakvällar(Ks. Ordf).  

Vidare menar även kommunfullmäktiges ordförande att just temakvällar inte 

fått något större genomslag(Kf.Ordf).  

I övrigt har temakvällar anordnats men i partipolitisk regi. Socialdemokraterna 

anordnade ett möte om hamnen som riktade sig mot allmänheten. Nackdelen med 

sådana tillställningar uttrycks av intervjupersonen är att tillställningen upplevs 

som en partiaktivitet även om den riktar sig mot allmänheten och behandlar ett 

neutralt ämne. Om en temakväll ska anordnas ska det ske i kommunfullmäktiges 

regi för att locka folk(Kf. 2  v.ordf.)  

Enligt enkätundersökningen(Bilaga 3 - Enkätundersökningen) anser 20 % av 

kommunfullmäktiges ledamöter att temakvällar eller liknande har genomförts på 

ett lyckat sätt. Endast en ledamot som tillhör oppositionen anser att detta är en 

åtgärd som lyckats, resterande tillhör alliansen.  

4.3.7 Demokratigruppen 

Vid demokratibeslutet som fattades av Trelleborgs kommun var en uttalad 

ambition att Demokratigruppen skulle fortsätta sitt arbete. Tanken var att 

arbetsgruppen skulle rapportera nya förslag till kommunfullmäktige om hur 

demokratin i Trelleborg skulle kunna utvecklas och stärkas(SpKf, 2010-10-18). 

Demokratigruppen är inte längre verksam.  

 

4.3.8 Intervjusvar om Demokratigruppen 

Under intervjuerna framkommer det att tillsättandet av Demokratigruppen 

resulterade i konflikt. Konflikten berodde på könsfördelningen av gruppen, då den 

nästan enbart bestod av män. En kvinnogrupp skapades då som protest (Kf.Ordf). 

Anledningen till varför gruppen upplöstes är oklar. En intervjuperson menar 

att det kan bero på att det stundade en valrörelse inför valet 2006 och att tankarna 

då var på den (Kf. 2  v.ordf). Även fler intervjupersoner har uppfattningen att 

Demokratigruppen ”självdog” eller helt enkelt mynnade ut.( Ks.2.Vice. Ordf). 
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Demokratigruppen har inte diskuterats i kommunstyrelsen, utan det har varit 

fokus på mycket annat sedan valet 2006. (Ks. Ordf  Gvn. 1 v.ordf).  

 

4.3.9 Generella intryck av intervjuer och enkätsvar 

En ständigt återkommande faktor under intervjuerna är den nya politiska 

situationen. Oberoende av vilket förtroendeuppdrag intervjupersonerna innehar 

har dem upplevt att maktskiftet medförde radikala förändringar som har varit 

omtumlande. Socialdemokraterna framhåller att de är ovana vid att hantera 

oppositionsrollen, och Alliansen att de är ovana vid makten.  

Enkätundersökningens resultat visade på att uppfattningen över den nuvarande 

mandatperiodens arbete är starkt skiftande beroende på om ledamoten satt i 

opposition eller tillhörde Alliansen.  

Den politiska situationen beskrivs även som besvärlig, då ingen gruppering 

besitter majoritet; vilket även förstärks av flertalet kommentarer från den 

anonyma enkätundersökningen.  

I de anonyma enkätsvaren framhåller flera, i likhet med de intervjuade 

nämndsledamöterna, att öppna nämndssammanträden har hållits men att ingen 

besöker dem, samt svårigheterna med att finna lokaler.  

Övriga intryck från intervjuerna är att flera politiker framhåller tidsbristen det 

innebär att vara fritidspolitiker, och att uppdragen tar mycket tid. Samtidigt tyder 

resultaten på att viljan till att öppna upp det offentliga rummet i Trelleborg är stor. 

En stor majoritet av ledamöterna anser att frågan är viktig eller mycket viktig 

enligt enkätundersökningen. Detta intryck framkommer även under intervjuerna, 

och en medvetenhet uttrycks över de problem som föreligger vid implementering 

av demokratiutvecklande åtgärder. 

Frågan upplevs även som stor. Intervjupersoner uppger att den är 

svårthanterlig då ansvaret är spritt över hela verksamheten.  

4.3.10 Måluppfyllelse 

Jag har ovan återgivit svaret på hur implementeringen av demokratiutvecklande 

åtgärder skett i Trelleborgs Kommun, genom att ha beskrivit utfallet. Detta avsnitt 

ämnar värdera om det uppsatta målet om en stärkt närdemokrati har uppnåtts. För 

att återknyta till Vedungs terminologi så ska jag nu bedöma verksamheten efter 

dess egna måttstockar, men även utifrån de värden som presenterades tidigare i 

studien. 

I demokratibeslutet stadgades det att främst tre åtgärder för att stärka 

närdemokratin skulle genomföras, samt att en arbetsgrupp kontinuerligt skulle 

arbeta med frågan. Under min kartläggning över hur utfallet har sett ut 

framkommer det att en viss variation råder mellan åtgärdernas utfall.  

Medborgarförslagen har fått ett genomslag, där konkreta resultat har uppmätts. 

Flera av förslagen har resulterat i åtgärder, och behandlingstiden för dem rör sig 
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inom målramen. Även i jämförelse med andra kommuner har Trelleborg uppnått 

ett gott resultat med medborgarförslagen; sett till kvantitet samt uppföljning och 

åtgärder. Med hänseende till värden som effektivitet vid beredning av ärenden, 

antal inlämnade förslag samt alla medborgares chans till att initiera ett 

medborgarförslag har denna insats resulterat i ett nytt demokratiskt rum där reellt 

inflytande är möjligt; vilket även uppfyller värdena tillgång och effektivitet. 

Öppna nämndsammanträden har enbart genomförts av två nämnder. Dock bör 

det beaktas att vissa av nämnderna utövar myndighetsutövning samt handhar 

sekretessbelagda ärenden vilket innebär en juridisk inskränkning av möjligheten 

att möjliggöra tillgänglighet. Av de nämnder som dessa hinder inte föreligger 

inför, har dock inte alla haft öppna möten (Kulturnämnden, Fritidsnämnden 

m.m.). En distinktion kan göras mellan kommunens arbete med att hålla 

innovationen tillgänglig för tillgänglighet samt potentiell tillgänglighet. Utifrån 

värdet tillgänglighet har alla medborgare potentiell chans att närvara under öppna 

nämndssammanträden. Men om nämnderna inte håller möjligheten till 

tillgänglighet öppen, kan inte värdet realiseras.  Då kvantiteten på antalet öppna 

nämndssammanträden varit låg, uppfylls därmed inte kravet på tillgänglighet om 

medborgarna inte får möjligheten. Rent kvantitativt i jämförelse med andra 

kommuner skiljer sig dock inte Trelleborg ur mängden, även om SCB:s siffror är 

otydliga. Ur effektivitetssynpunkt uppfyller inte insatsen öppna 

nämndssammanträden kriteriet, då medborgarna inte ges en reell möjlighet till att 

påverka besluten, utan de kan enbart hörsamma den institutionella politiska 

processen.  

Oklarheten över temakvällarnas frekvens och utformning försvårar 

bedömningen av insatsen. Alla har potentiell tillgänglighet att närvara på 

temakvällarna, men det kräver att kommunen tillhandahåller möjligheten till 

tillgängligheten. Under intervjuerna framkom det att nuvarande utformning av 

temakvällarna är främst till för politikerna. Medborgarna hade inte heller 

möjlighet till att ställa frågor eller diskutera under temakvällarna som föregick 

fullmäktigemöten. Detta innebär att effektivitetsvärdet blir lidande, då 

medborgarnas närvaro inte hörsammas eller påverkar. I övrigt saknas kvantitativ 

referenspunkt för insatsen därav blir en sådan jämförelse omöjlig. Men med 

hänvisning till refererade värden och den nuvarande utformningen är insatsen ej 

fulländad. 

Kommunens mål med Demokratigruppen var att den skulle fortleva och 

kontinuerligt presentera förslag om demokratiutvecklande åtgärder till 

fullmäktige. Detta mål fullföljdes ej.  

Sammanfattningsvis är en bedömning av ett mål som ”förstärkt närdemokrati” 

svårbedömt. Beroende på vilket deltagarideal som anläggs. Utifrån en 

deltagardemokratisk synvinkel som insatserna främst är ett utslag av, så har 

demokratin förstärkts; då nya möjligheter blivit tillgängliga. Ur ett deliberativ 

idealperspektiv är inte samtalets kvalité tillräckligt. Ur ett representativt 

perspektiv kan kritik riktas mot vilka som utnyttjar de nya demokratiska 

innovationerna.  

Min slutbedömning är att Trelleborg i vissa hänseenden hamnar innanför 

målområdet en stärkt närdemokrati. Betraktat ur ett deltagardemokratiskt 
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perspektiv; har kommunen vitaliserat demokratin men inte lyckats helt då alla 

insatser inte genomförts fulländat. 

 

 

4.4 Analys  

Detta avsnitt syftar till att svara på min andra fråga i uppsatsen; vilka faktorer har 

påverkat implementeringen av demokratiutvecklande åtgärder i Trelleborgs 

Kommun? Här låter jag mina teoretiska utgångspunkter möta min empiri som 

presenterats ovan.  

4.4.1 Resurser 

Förklaringsfaktorn resurser i form av tid, pengar och kunskap framträder tydligt i 

min studie. Rent konkret framträder teorin som väldigt talande när det gäller 

åtgärden öppna nämndssammanträden. Den ständigt återkommande 

problematiken med att anordna öppna nämndssammanträden är att det saknas 

lämpliga lokaler, vilket enligt teorin är implikationer på avsaknad av fysiska 

resurser(Vedung 1998:180). 

Brist på resurser framträder även över att ingen tjänsteman är tillsatt för att 

hantera åtgärderna, vilket indikerar att åtgärderna inte har fått de resurser 

tilldelade som krävs för att kunna genomföras fullt ut i enlighet med Gilljams 

m.fl. teori. 

Även tidsaspekten av resursteorin framträder i materialet. Fritidspolitikernas 

pressade scheman gör att initiativ som sträcker sig utom själva uppdraget blir 

svåra att genomföra, även om viljan till det finns. 

4.4.2 Motivation 

Motivationsfaktorn framträder relativt tydligt i detta fall. Sett till personliga 

initiativ har den en avsevärd förklaringskraft. Båda nämnder som har haft öppna 

nämndssammanträden hänvisar till att någon enskild person var pådrivande för att 

genomföra åtgärden, samtidigt som detta inte uppges av de nämnder som inte har 

genomfört öppna nämndssammanträden. Detta indikerar att för att en fråga ska 

lyftas krävs en pådrivande eldsjäl (Vedung:1998:188, Gilljam & Jodal & 

Cliffordson 2005:12.)  
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4.4.3 Politisk stabilitet 

Politisk stabilitet är den förklaringsfaktor som framträder tydligast i mitt fall. 

Implementeringen av de demokratiutvecklande åtgärderna har hamnat i 

skymundan för att klimatet varit väldigt ”politiserat”.   

Maktskiftet innebar att gamla roller bröts och att nya instiftades. Denna 

invänjningsprocess vid de nya rollerna har påverkat det politiska klimatet, och 

tagit mycket fokus från det övriga arbetet.  

Även den faktorn att det rådde en konflikt när beslutsunderlaget arbetades 

fram har troligen påverkat utfallet av åtgärderna i enlighet med Vedungs teori. 

Den konfliktartade politiska atmosfären har inneburit att kraften bakom 

genomförandet har försvagats (Vedung 1998:171), vilket resulterat i att ingen 

samlad kraft finns att genomföra de demokratiutvecklande åtgärderna fullt ut. 
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5 Slutsats och diskussion 

Min slutsats för studien är att ämnet har varit oerhört komplext att undersöka, och 

detta har också påverkat resultatet. Ämnet inbegriper både demokratiteoretiska 

aspekter samt implementeringsaspekter.  

Min reflektion är att utfallet till stor del beror på själva utformningen av de 

demokratiutvecklande åtgärder som kommunen har försökt att implementera. Vid 

värderingen av kommunens insatser framkom det tydligt att det var den åtgärd 

som erbjöd mest reellt inflytande som hade genomförts på ett ”lyckat sätt. 

Gemensamt för de åtgärder som inte fallit så väl ut enligt värderingen är att 

initiativet till dess genomförande ligger på politikerna. Den politiska atmosfären 

har gjort att frågan har försvunnit till viss del, och att kraften har fokuserats på att 

positionera sig i sina nya politiska roller. Signifikant för åtgärden 

medborgarförslag är att medborgarna tar initiativ till åtgärden. Jag tror att detta 

har haft betydelse, med hänvisning till det politiska klimatet.  

Samtidigt har de öppna nämndssammanträdena som genomförts inte resulterat 

i något särskilt stort intresse från medborgarnas sida. Detta kan bero på 

informationsaspekten, men utifrån värderingens slutsatser tror jag det beror mer 

på själva utformningen av åtgärden. Det intresserar helt enkelt inte medborgarna 

att ”lyssna” till den institutionaliserade verksamheten. Jag tror inte att den dåliga 

uppslutningen på de öppna nämndssammanträdena som har varit beror på 

bristande information, utan på åtgärdens karaktär – medborgarna får bara lyssna. 

Den dåliga uppslutningen resulterar sedan i en besvikelse över att ingen kommer. 

Jag tror att åtgärder som inte ger medborgarna möjligheten till att sätta agendan 

eller delta i samtalet, utan enbart syftar till att öka transparensen till det 

institutionaliserade arbetet alltid kommer att vara svåra att få ett lyckat utfall på.   

En avslutande tanke om resultatet är att när de demokratiutvecklande 

åtgärderna försöks utvecklas i en väldigt ”politiserad miljö” är det risk att de faller 

mellan stolarna, på grund av karaktären av åtgärden; ansvaret är utspritt på alla 

enskilda ledamöter. Att vid dessa tillfällen ha en neutral tjänsteman som arbetar 

med frågorna skulle innebära att dess aktualitet inte skulle vara så beroende av 

politikernas uppmärksamhet. 
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5.1 Avslutande diskussion 

Studien hade kunnat genomföras på en mängd olika sätt. Det medborgerliga 

perspektivet har inte beaktats i studien. Infallsvinkeln har varit hur kommunerna 

hanterar genomförandet av de demokratiutvecklande åtgärderna, samt vilka 

faktorer som kan förklara hanteringen.  

Studiens resultat hade även kunnat bli betydligt annorlunda om 

utgångspunkten hade varit ett breddat perspektiv av kommunens 

demokratiåtgärder. Jag valde att utgå från ett beslut och följa dess process och de 

åtgärder det innehöll; vilket var en avgränsning som gjorde mitt perspektiv relativt 

snävt. Om utgångspunkten för studien hade varit mer breddat kanske en annan 

bild av kommunens demokratiarbete vuxit fram.  

Min förhoppning är att den generella problematiken som flertalet svenska 

kommuner står inför vid implementering av demokratiutvecklande åtgärder har 

blivit belyst, och att studien bidragit till en utökad förståelse inför denna 

problematik. 
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Hämtdatum: [2010-04-23].  

SpKF 2004-10-18 = Sammanträdesprotokoll, Kommunfullmäktige, 2004-10-18. 

§ 97 Remiss – Demokratiutredningens delrapport maj 2004 [Elektronisk]  

http://www.trelleborg.se/Demokrati/namnderna/kommunfullmaktige/protokoll

/Protokoll-2004/Kommunfullmaktige-041018/ [Hämtdatum 2010-04-12]. 

SpGvn 2009-02-11 = Sammanträdesprotokoll, Gymnasie – 

vuxenutbildningsnämnden 2009-02-11. § 4 Öppna Sammanträden. 

[Elektronisk]  http://www.trelleborg.se/Demokrati/namnderna/gymn-o-

vuxenutb/protokoll/Protokoll-gymnasie--och-vuxenutbildningsnamnden-

2009/protokoll-/ Hämtdatum: [2010-05-06] 

SpTn 2009-06-03 =  Sammanträdesprotokoll, Tekinska Nämnden. 2009-06-03.  

 §69 – Öppna sammanträden. [Elektronisk] 

http://www.trelleborg.se/Demokrati/namnderna/tekniska-

namnden/protokoll/protokoll-tekniska-namnden-2009/Tekniska-namnden-

2009-06-03/#69 Hämtdatum: [2010-05-04] 

SpTn 2009-12-02 = Sammanträdesprotokoll, Tekniska Nämnden. 2009-12-02. § 

137 Öppna Sammanträden [Elektronisk] 

http://www.trelleborg.se/Demokrati/namnderna/tekniska-

namnden/protokoll/protokoll-tekniska-namnden-2009/tekniska-namnden-

2009-12-02/#137 Hämtdatum: [2010-05-12] 

Temakväll 2005-03-01 = Temakväll Björn Fries, 2005-03-01. Trelleborgs 

Kommuns Hemsida. [Elektronisk] 

http://www.trelleborg.se/aktuellt/Nyheter/Nyhetsarkiv/Nyheter-2005/Nyheter-

mars-2005/Bjorn-Fries-talade-pa-temakvall/ Hämtdatum: [2010-05-12] 

Temakväll 2005-09-22 = Temakväll Närsjukvård 2005-09-22. Trelleborgs 

Kommuns Hemsida. [Elektronisk] 

http://www.trelleborg.se/aktuellt/Nyheter/Nyhetsarkiv/Nyheter-2005/Nyheter-

september-2005/Temakvall-om-narsjukvard/ Hämtdatum: [2010-05-11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trelleborg.se/Demokrati/Medborgarforslag/Forslag-2005/
http://www.trelleborg.se/Demokrati/Medborgarforslag/Forslag-2005/
http://www.trelleborg.se/Demokrati/Medborgarforslag/
http://www.trelleborg.se/Demokrati/namnderna/kommunfullmaktige/protokoll/Protokoll-2004/Kommunfullmaktige-041018/#97
http://www.trelleborg.se/Demokrati/namnderna/kommunfullmaktige/protokoll/Protokoll-2004/Kommunfullmaktige-041018/
http://www.trelleborg.se/Demokrati/namnderna/kommunfullmaktige/protokoll/Protokoll-2004/Kommunfullmaktige-041018/
http://www.trelleborg.se/Demokrati/namnderna/gymn-o-vuxenutb/protokoll/Protokoll-gymnasie--och-vuxenutbildningsnamnden-2009/protokoll-/
http://www.trelleborg.se/Demokrati/namnderna/gymn-o-vuxenutb/protokoll/Protokoll-gymnasie--och-vuxenutbildningsnamnden-2009/protokoll-/
http://www.trelleborg.se/Demokrati/namnderna/gymn-o-vuxenutb/protokoll/Protokoll-gymnasie--och-vuxenutbildningsnamnden-2009/protokoll-/
http://www.trelleborg.se/Demokrati/namnderna/tekniska-namnden/protokoll/protokoll-tekniska-namnden-2009/Tekniska-namnden-2009-06-03/#69
http://www.trelleborg.se/Demokrati/namnderna/tekniska-namnden/protokoll/protokoll-tekniska-namnden-2009/Tekniska-namnden-2009-06-03/#69
http://www.trelleborg.se/Demokrati/namnderna/tekniska-namnden/protokoll/protokoll-tekniska-namnden-2009/Tekniska-namnden-2009-06-03/#69
http://www.trelleborg.se/Demokrati/namnderna/tekniska-namnden/protokoll/protokoll-tekniska-namnden-2009/tekniska-namnden-2009-12-02/#137
http://www.trelleborg.se/Demokrati/namnderna/tekniska-namnden/protokoll/protokoll-tekniska-namnden-2009/tekniska-namnden-2009-12-02/#137
http://www.trelleborg.se/Demokrati/namnderna/tekniska-namnden/protokoll/protokoll-tekniska-namnden-2009/tekniska-namnden-2009-12-02/#137
http://www.trelleborg.se/aktuellt/Nyheter/Nyhetsarkiv/Nyheter-2005/Nyheter-mars-2005/Bjorn-Fries-talade-pa-temakvall/
http://www.trelleborg.se/aktuellt/Nyheter/Nyhetsarkiv/Nyheter-2005/Nyheter-mars-2005/Bjorn-Fries-talade-pa-temakvall/
http://www.trelleborg.se/aktuellt/Nyheter/Nyhetsarkiv/Nyheter-2005/Nyheter-september-2005/Temakvall-om-narsjukvard/
http://www.trelleborg.se/aktuellt/Nyheter/Nyhetsarkiv/Nyheter-2005/Nyheter-september-2005/Temakvall-om-narsjukvard/
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6.3 Samtalsintervjuer 

Finns tillgängliga på ljudfil vid förfrågan. 

 

Ks. Ordf = Bingsgård, Ulf. Kommunstyrelsens ordförande. Moderaterna. 

Intervjudatum: 2010-04-30 

Ks. 2 v.ordf = Persson, Catherine. Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande. 

Socialdemokraterna. Intervjudatum: 2010-04-30 

Kf. Ordf = Hansson, Inger. Kommunfullmäktiges ordförande. Medlem i 

Demokratigruppen. Intervjudatum: 2010-04-19 

Kf. 2 v.ordf = Snygg, Nils-Gunnar. 2:e Vice ordförande kommunfullmäktige. 

Medlem i Demokratigruppen. Socialdemokraterna. Intervjudatum: 2010-04-19 

Tn. Ordf. = Samuelsson, Eric. Ordförande Tekniska nämnden. Moderaterna.  

Intervjudatum: 2010-04-22 

Tn. 2 v.ordf = Hannson, Alf. 2:e vice ordförande Tekniska nämnden. 

Socialdemokraterna. Intervjudatum:  

Gvn. 1 v.ordf = Mikkelä, Lars. 1:e vice ordförande Gymnasie – 

Vuxenutbildningsnämnden. Led. Kommunstyrelse. Led. Kommunfullmäktige. 

Moderaterna. Intervjudatum 2010-04-29 

Gvn. 2 v.ordf = Nilsson, Johnny. 2:e vice ordförande Gymnasie -

Vuxentubildningsnämnden. Socialdemokraterna. Intervjudatum: 2010-04-29 

 

6.4 Telefonintervjuer 

Finns tillgängliga som anteckningar vid förfrågan. 

 

Kn. Ordf = Persson, Rolf. Ordförande Kulturnämnden. Sveriges Pensionärers 

Intresseparti. Intervjudatum: 2010-05-21 

Kn. 2 v.ordf = Lundgren, Solveig. 2:e vice ordförande Kulturnämnden. 

Socialdemokraterna. Intervjudatum: 2010-05-21 

Fn. Ordf. = Svensson, Mats-Åke. Ordförande Fritidsnämnden. 

Kristdemokraterna. Intervjudatum: 2010-05-21 

Fn. 2 v.ordf = Näslund, Lena. 2:e vice ordförande Fritidsnämnden. 

Intervjudatum: 2010-05-21  
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7 Bilaga 1 – Reglementen 

7.1 Antagna arbetsordningar 

Nedan följer de förslag på nya arbetsordningar som skulle införas enligt beslutet. 

Först följer de paragraferna för styrelser och nämnder. Under rubriken 

”Kommunfullmäktiges reglementen” redovisas de nya arbetsordningar som skulle 

införas av kommunfullmäktige enligt demokratibeslutet. 

 

7.1.1 Antagna arbetsordningar för styrelser och nämnder (2004-10-

18) 

 

 

Reglemente med gemensamma bestämmelser för styrelsen och nämnderna i 

Trelleborgs kommun 

 

§ 8 Närvarorätt  

”Styrelsen eller nämndens sammanträden får vara offentliga utom i ärenden 

som avser myndighetsutövning eller i ärenden där sekretessbelagda uppgifter 

förekommer. Oavsett om styrelsens eller nämndens sammanträde är offentliga 

eller ej äger  – i den mån ej för särskilt fall annat beslutats av styrelsen eller 

nämnden – dess chefstjänsteman närvara och har rätt att deltaga i 

överläggningarna. 

 

§ 2 st 7 Kallelse 

”Om styrelsen eller nämnd beslutat att dess sammanträden skall vara 

offentliga skall allmänheten informeras om tid och plats för sammanträdena på 

sätt som nämnden beslutar.” 

 

 

§ 13 A Temakvällar 

 

Fråga om genomförande av temakväll för allmänheten i anledning av större 

kommunal fråga inom styrelsen eller nämndens ansvarsområde, för vilken inte 

temakväll bör genomföras av fullmäktige, får initieras av styrelsens eller 

nämndens ledamöter och ersättare. Initiativ med förslag på temakväll skall inges 

skriftligen till styrelsens eller nämndens ordföranden.  
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Ordföranden, efter samråd med vice ordföranden, beslutar om styrelsen eller 

nämnden skall genomföra temakväll för allmänheten.  

 

Styrelsen eller nämnden beslutar om att hos fullmäktige initiera fråga om 

fullmäktiges genomförande av temakväll. 

 

Ordföranden ansvarar för och beslutar om utfärdande i inbjudan/kallelse till 

styrelsen eller nämndens temakväll samt dess innehåll. 

 

Ordföranden, eller den ordföranden utser, leder styrelsens eller nämndens 

temakvällen och ansvarar för ordningen under temakvällen. 

7.1.2 Antagna arbetsordningar för kommunfullmäktige (2004-10-18) 

Medborgarförslag 

 

§ 31 A 

 

Den som är folkbokförd i kommunen har rätt att väcka ett ärende i fullmäktige, 

medborgarförslag. 

 

Ett medborgarförslag skall vara skriftligt och ha beteckningen ”medborgarförslag”, innehålla 

uppgift om förslagsställarens eller förslagsställarnas namn, adress och telefonnummer samt 

vara egenhändigt undertecknad(e). 

 

Ett medborgarförslag skall avse ämne som tillhör fullmäktiges eller en nämnds 

befogenhetsområde. Det får inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild eller 

ha en odemokratisk innebörd eller vara diskriminerande ur politiskt, religiöst, kulturellt, 

sexuellt eller annat sådant hänseende.  

 

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag. 

 

Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas till eller skickas in till 

kommunledningskontoret. Det får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige. 

 

Innan ett medborgarförslaget avgörs av fullmäktige, skall det ha beretts genom 

kommunstyrelsens försorg. Ett medborgarförslag skall beredas och behandlas som en motion. 

 

När medborgarförslaget beretts färdigt och kommunstyrelsen beslutat om förslag till 

kommunfullmäktigebeslut på medborgarförslaget, skall kommunstyrelsens förslag inklusive 

eventuellt beslutsunderlag, sändas till förslagsställaren som därvid skall beredas tillfälle att 

skriftligen yttra sig över beslutsförslaget. Förslagsställaren skall samtidigt meddelas dagen för 

kommunfullmäktiges sammanträde där förslaget kommer att behandlas. 

 

Förslagsställaren skall ges yttranderätt genom ett (1) muntligt inledande inlägg i samband 

med fullmäktiges behandling av medborgarförslaget. Då flera medborgare ingett samma 
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medborgarförslag beslutar fullmäktiges ordförande i samråd med förslagsställarna vem som 

skall avge det inledande inlägget. 

 

Ett medborgarförslag skall, när ärendets karaktär så medger, beredas så att fullmäktige kan 

fatta beslut inom sex månader från det att medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte 

kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som framkommit vid beredningen redovisas 

till kommunfullmäktige vid dess ordinarie sammanträde i april respektive i oktober. Om 

beredningen inte avslutats inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes får fullmäktige 

avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning. 

 

 

 

Temakvällar 

 

§ 34 A 

 

Fråga om genomförande av temakväll för allmänheten i anledning av större kommunal fråga 

får initieras av kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare, styrelsen eller nämnderna. 

Initiativ med förslag på temakväll skall inges skriftligen till fullmäktiges ordföranden. 

 

Ordföranden, efter samråd med vice ordföranden, beslutar om temakväll för allmänheten skall 

genomföras. 

 

Ordföranden ansvarar för och beslutar om utfärdande i inbjudan/kallelse samt dess innehåll. 

 

Ordföranden, eller den ordföranden utser, leder temakvällen och ansvarar för ordningen under 

temakvällen. 
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8 Bilaga 2 – Intervjufrågor och 

struktur 

Mina intervjuer var av halvstrukturerad karaktär. Jag hade inte skrivit ned en 

mängd frågor innan intervjuerna, utan hade snarare ett fåtal frågor placerade under 

vissa tankekategorier. Under dessa tankekategorier hade jag inkluderat vissa 

stödpunkter som berörde det undersökta ämnet. Nedan följer en mall över mina 

tankekategorier, samt vilka frågor och stödpunkter som fanns med under 

intervjuerna.  

Mallen är inte en identisk spegelbild av samtliga intervjusituationer, då varje 

intervjusituation var unik och ordningen följdes inte alltid strikt. Däremot är 

mallen en avbild av den grund jag utgick från, och när jag ansåg att mina 

intervjupersoner hade uppfyllt mina tankekategorier avslutades intervjun.  

Kategoriseringen av frågor och stödpunkter skedde utifrån demokratibeslutets 

process. Först frågor om demokratigruppens arbete och om tiden då. Sedan om 

själva underlaget för beslutet. Fortsättningen av frågorna skifta lite beroende på 

vilken förtroendepost intervjupersonen innehade. Men grunden utgick från nedan 

mall. När ”tankekategorierna” var uppfyllda avslutades intervjun. Intervjuerna tog 

mellan 20-60 minuter. 

Intervjuerna finns vid förfrågan tillgängliga på ljudfil. 

 

Nuvarande uppdrag (Uppvärmningsfrågor) 

 

Vilka nuvarande förtroendeuppdrag har du just nu? 

Vilka hade du under mandatperioden 2002-2006? 

Historiska processen 

 

Minns du demokratigruppens arbete? 

 

 Förankring av beslutet 

 Konflikt 

 Kvinnogrupp 

 Beslutets kvalité 

 Frågans inträde på agendan  

 Medborgarnas medverkan 

Nuvarande process 

Vilken av åtgärderna; medborgarförslag, öppna nämndssammanträden samt 

temakvällar tycker du fungerar bäst? 
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 Besökare på nämndssammanträden 

 Vad beror skillnaden på införandet av åtgärderna 

 Egna tankar 

 Ansvarslinjer 

 Medborgarförslag 

 Diskuteras frågorna inom (nämnd/styrelse/fullmäktige) 
 

Politiska situationen 

Hur upplever du den nuvarande politiska situationen? 

 Ovana? 

 Turbulent? 

 Hur har det påverkat 

Övrigt 

Intervjupersonens egna reflektioner 
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9 Bilaga 3 – Enkätundersökningen 

Svarsfrekvens: 40 av 51. ~78% 

 

Vilken politisk gruppering tillhör du i Trelleborgs kommunfullmäktige? 

 Antal Procent 

Alliansen 16 st. 40 % 

Övriga partier 24 st. 60 % 

2. Är du väl insatt i Trelleborgs arbete med att stärka närdemokratin? 

 Mycket väl insatt Mycket insatt Insatt Lite insatt Inte 

insatt 

alls 

Alliansen 12,5 %  

(2 st.) 

50 %  

(8 st.) 

37,5 %  

(6 st.) 

0 %  

(0 st.) 

0 %  

(0 st.) 

Övriga  12,5 %  

(3 st.) 

37, 5 %  

(9 st.) 

33,3 %  

(8 st.) 

16,7 %  

(4 st.) 

0 %  

(0 st.) 

Totalt 12,5 %  

(5 st.) 

42,5 %  

(17 st.) 

35 %  

(14 st.) 

10 %  

(4 st.) 

0 %  

(0 st.) 

3. Vilka/vilken av följande åtgärder anser du att Trelleborgs kommun har genomfört på ett lyckat sätt? 

 Medborgarförslag Temakvällar/ 

Diskussionskvällar/ 

Öppna möten 

Utlokaliserade 

kommunfullmäktige 

sammanträden 

Öppna 

nämndssamm

anträden 

Ingen 

alls 

Alliansen 93,8 %  

(15 st.) 

43,8 %  

(7 st.) 

43,8 %  

(7 st.) 

37,5 %  

(6 st.) 

0 %  

(0 st.) 

Övriga 79,2 %  

(19 st.) 

4,2 %  

(1 st.) 

8,3 %  

(2 st.) 

25 %  

(6 st.) 

12,5 % 

(3 st.) 

Totalt 85 %  

(34 st.) 

20 %  

(8 st.) 

22,5 %  

(9 st.) 

 30 % 

 (12 st.) 

7,5 % 

(3 st.) 

4. På en skala 1-6, där 1 är mycket otydliga och 6 mycket tydliga; anser du att riktlinjerna för 

implementeringen av åtgärderna för en stärkt närdemokrati är? 

 1 (Mycket 

otydliga) 

2 3 4 5 6 (Mycket 

tydliga) 

Alliansen 6,3 % 

(1 st.) 

6,3 % 

(1 st.) 

25 % 

(4 st.) 

43,8 % 

(7 st.) 

18,8 % 

(3 st.) 

0 % 

(0 st.) 

Övriga * 17,4 % 

(4 st.) 

30,4 % 

(7 st.) 

26,1 %  

(6 st.) 

17,4 % 

(4 st.) 

8,7 % 

(2 st.) 

0 % 

(0 st.) 

Totalt 12,8 % 

(5 st.) 

20,5 % 

(8 st.) 

25,6 % 

(10 st.) 

28,2 % 

(11 st.) 

12,8 % 

(5 st.) 

0 % 

(0 st.) 

5. Anser du, att frågan och arbetet med stärkt närdemokrati var mer aktuell under år 2005 när frågan och 

beslutet var nytt? 

 Ja Nej Vet ej 

Alliansen 43,75 % (7 st.) 56,25 % (9 st.) 0 % (0 st.) 

Övriga 50 % (12 st.) 37,5 % (9 st.) 12,5 % (3 st.) 

Totalt 47,5 % (19 st.) 45 % (18 st.) 7,5 % (3 st.) 
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6. På en skala 1-6, där 1 är mycket dåligt, och 6 mycket bra; hur upplever du att det politiska arbetet 

fungerat under den gångna mandatperioden i Trelleborgs kommun (2006-2010)? 

 1 (Mycket 

dåligt) 

2 3 4 5 6 (Mycket 

bra) 

Alliansen 0 % 

(0 st.) 

6,3 % 

(1 st.) 

6,3 % 

(1 st.) 

18,8 % 

(3 st.) 

50 % 

(8 st.) 

18,8 % 

(3 st.) 

Övriga 25 % 

(6 st.) 

45,8 % 

(11 st.) 

8,3 % 

(2 st.) 

8,3 % 

(2 st.) 

12,5 % 

(3 st.) 

0 % 

(0 st.) 

Totalt 15 % (6 st.) 30 % (12 st.) 7,5 % (3 st.) 12,5 % (5 st.) 27,5 % (11 st.) 7,5 % (3 st.) 

7. Hur viktig, anser du på en skala 1-6, där 1 är inte alls viktig, och 6 mycket viktig, är frågan om stärkt 

närdemokrati? 

 1 (Inte alls 

viktig) 

2 3 4 5 6 (Mycket 

viktigt) 

Alliansen 0 % 

(0 st.) 

0 % 

(0 st.) 

6,25 % 

(1 st.) 

18,75% 

(3 st.) 

43,75 % 

(7 st.) 

31,25 % 

(5 st.) 

Övriga 0 % 

(0 st.) 

0 % 

(0 st.) 

4,2 % 

(1 st.) 

4,2 % 

(1 st.) 

25 % 

(6 st.) 

66,7 % 

(16 st.) 

Totalt 0 % 

(0 st.) 

0 % 

(0 st.) 

5 % 

(2 st.) 

10 % 

(4 st.) 

32,5 % 

(13 st.) 

52,5 % 

(21 st.) 

*Bortfall 1 person 
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