
 

HT 2007 

Statsvetenskapliga institutionen 

Magisteruppsats 

Handledare: Jessica Lindvert 

Betyg: VG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgör deltagardemokrati ett hot eller 

komplement till den representativa 

demokratin? 

 

En kvalitativ jämförande fallstudie av boenderådet i Hovsjö och 

ungdomsrådet i Västra-Skogås inom ramen för storstadssatsningen 

 

 

Medya Hajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

Abstract 

 

TITLE 

Utgör deltagardemokrati ett hot eller komplement till den representativa demokratin? 

Subject: polictial science 

Author: Medya Hajo 

The aim of this study is to investigate wether the participatory democracy is a threat or a 

complement to the representative democracy. To achieve my purpose I will focus on two 

different lokal councils, the civil council in Hovsjö and the youth council in Västra Skogås, 

which have been objects of the urban policy in 1998. The theoretical framework on which this 

study is based consists of the participation democratic theory, representative democratic theory 

and implementation theory. By problemizing these theoretical frameworks in comparison with 

eachother I will mapp how these two lokal councils were implemented. The research question is: 

In what way was the civil council and the youth council a complement or threat to the 

representative democracy? In which way was it difficult to implement them? 

 

The method used for this purpose is a qualitative comparative case study. In this study I derive an 

ideal type to be able to compare the participatory and the representative democratic theory. Four 

contrasts between the theoretical frameworks are being studied to investigate whether the two 

councils has functioned as threats or complements to the representative democracy. The main 

result of the study is that these two councils met several problems in the implementationprocess. 

The participation democracy were not able to function as a complement to the representative 

democracy. In many ways it was a threat but also the actors in the representative democracy were 

not willing to delegate power and decisions to the citicenz.  

 

Keywords: Urban policy, participatory democratic theory, representative democratic theory, 

idealtypes 



2 

 

 

Innehållsförteckning 

Abstract ............................................................................................................................................ 1 
1. Inledning ....................................................................................................................................... 3 

1.1. Syfte och frågeställningar ...................................................................................................... 6 
2. Tidigare forskning ........................................................................................................................ 7 
3. Metod ......................................................................................................................................... 11 

3.1 Reliabilitet och Validitet ...................................................................................................... 11 
3.2 Idealtypsanalys ..................................................................................................................... 13 

3.3 Jämförande fallstudie ........................................................................................................... 14 
3.4 Avgränsning och val av fall ................................................................................................. 15 
3.5 Material ................................................................................................................................ 16 

3.6 Informationsundersökning ................................................................................................... 17 
4. Teori ........................................................................................................................................... 20 

4.1 Representativ demokrati ....................................................................................................... 20 
4.2 Deltagardemokrati ................................................................................................................ 22 

4.3 Idealtypsmodell .................................................................................................................... 25 
4.3.1 Människosyn ................................................................................................................. 25 

4.3.1.1 Operationalisering ...................................................................................................... 27 
4.3.2 Styrelseskickets effektivitet ........................................................................................... 28 
4.3.2.1 Operationalisering ...................................................................................................... 29 

4.3.3 Politisk jämlikhet ........................................................................................................... 29 
4.3.3.1 Operationalisering ...................................................................................................... 30 

4.4 Implementering .................................................................................................................... 31 

4.4.1 Top-down ...................................................................................................................... 32 

4.4.2  Bottom-up ..................................................................................................................... 33 
4.4.3 Operationalisering ......................................................................................................... 33 

5. Empirisk analys .......................................................................................................................... 35 
5.1 Hovsjö föreningsråd/boenderåd ........................................................................................... 35 

5.1.1 Människosyn ................................................................................................................. 35 

5.1.2 Styrelseskickets effektivitet ........................................................................................... 39 
5.1.3 Politisk jämlikhet ........................................................................................................... 41 
5.1.4 Imlpementeringsprocessen ............................................................................................ 45 

5.2 Trångsund – Skogås ungdomsråd ........................................................................................ 52 
5.2.1 Människosyn ................................................................................................................. 52 
5.2.2 Styrelseskickets effektivitet ........................................................................................... 57 
5.2.3 Politisk jämlikhet ........................................................................................................... 59 

5.2.4 Implementeringsprocessen ............................................................................................ 61 
6. Slutsats och diskussion ............................................................................................................... 65 
7. Förslag på vidare forskning ........................................................................................................ 73 

8. Käll – och litteraturförteckning .................................................................................................. 75 
Källor från Södertälje kommun ...................................................................................................... 78 
Bilaga 1 .......................................................................................................................................... 81 

 



3 

 

1. Inledning  

Demokrati betyder folkstyre som innebär att medborgarna har rätten att styra sig själva. All 

myndighetsutövning får sin legitimitet i den vilja som folket uttrycker. Det finns dock många 

olika demokratiteorier och därmed en mängd skilda perspektiv på hur folkviljan ska 

förverkligas.
1
 I moderna demokratier är den representativa demokratin den mest spridda metoden 

för att auktoritativt och legitimt utöva makt i enlighet med folkviljan. Den representativa 

demokratin går huvudsakligen ut på att medborgarna röstar på politiska företrädare som sedan 

representerar medborgarna och fattar politiska beslut åt dem. Det grundläggande argumentet för 

en representativ demokrati är att politiska företrädare kan väga samman olika oförenliga krav till 

ett helhetsperspektiv.
2
 Det svenska styrelseskicket som bygger på den representativa demokratin 

har dock utsatts för en mängd kritik under de senaste åren. Kritiken går ut på att modellen är 

otillräcklig utifrån medborgarnas möjligheter till reellt inflytande. Det sägs att offentlig 

verksamhet i högre grad formas av professionella förvaltningar och att beslutsfattandet många 

gånger placeras på högre nivåer och koncentreras till färre människor. Dessutom visar flera 

undersökningar att medborgarna är missnöjda med sina möjligheter att påverka det politiska 

beslutsfattandet och de offentliga verksamheter som de berörs av i sin vardag.
3
   

 

Denna problematik har lett till att det under 1990-talet har tillkommit en mängd olika 

demokratiutredningar och demokratiprojekt. Den politiska såväl som den akademiska 

demokratidebatten domineras av tankegången att ett ökat folkligt deltagande är nödvändigt. Från 

politiskt håll har det besetts som allt viktigare att öka medborgarna delaktighet i politiken för att 

på så sätt vitalisera den svenska demokratin.
4
 I de senaste årens statliga utredningar hoppas man 

på att kunna utveckla den svenska demokratin genom att föra Sverige i en mer 

deltagardemokratisk riktning. I demokratipropositionen ”Demokrati för det nya seklet” är målet 

att ge medborgarna bättre möjligheter att delta och påverka den politiska processen där 

deltagardemokrati med deliberativa kvaliteter förespråkas. Regeringen vill värna om den 

representativa demokratin men samtidigt garantera medborgarenas deltagande i den offentliga 

politiken för att medborgarna ska kunna avgöra vad som är rätt för dom själva.
 
Regeringen 

                                                 
1
 Hadenius 2006:10 

2
 SOU 2000:1 En uthållig demokrati, s. 28 

3 Se SOU1998:155 Lokala demokratiexperiment, SOU1999:93 Det unga folkstyret s 153, Nilsson 2005  
4
 Se Nilsson 2005,  SOU 1998:155 Lokala demokratiexperiment, s.8 samt SOU 1999:93 Det unga folkstyret s.153 
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betonar att ”… deltagandet bör ske både via traditionella kanaler för inflytande och via nya 

kanaler”.
5
  För att förnya och göra de traditionella parlamentariska kanalerna mer lättillgängliga 

sker idag många olika försök och insatser i syfte att öka medborgarnas demokratiska deltagande i 

lokalsamhället, exempelvis genom förnyelse av fullmäktige, stadsdelsnämnder, brukarinflytande, 

lokala utvecklingsgrupper och medborgarkontor m.m. Deltagardemokratiska former har till syfte 

att lösa de problem som förekommer i den representativa demokratin, bl.a. minskat valdeltagande 

och ökat missnöje med de politiska institutionerna.
6
  

 

Det är dock inte självklart att olika demokratiförsök leder till förnyad eller förbättrad demokrati. 

Grundtanken att komplettera den representativa demokratin med direktdemokratiska 

deltagarformer har i sin tur ifrågasatts.
7
 En deltagardemokrati antas leda till negativa 

konsekvenser för den representativa demokratin då bland annat den politiska jämlikheten och 

legitimiteten anses bli försvagad. Det tyngsta argumentet mot deltagardemokrati är att det finns 

risk att inflytande ges till de resursstarka medborgarna. Ett ökat medborgerligt deltagande kan 

förstärka särintressen på bekostnad av allmänintresset både mellan medborgarna och i relation till 

den representativa demokratin. Ett ojämlikhetsproblem kan riskera till en sämre avspegling av 

folkviljan. I den representativa demokratin däremot anses olika grupper av medborgare få sina 

intressen tillgodosedda genom att politiska företrädare väger samman medborgarnas preferenser 

till helhetens behov. Ytterligare ett argument är att folket får möjlighet att ställa de folkvalda till 

svars, däremot är det mer problematiskt att ställa medborgare som inte är politiskt valda till svars. 

Därmed uppstår det en del problem när den representativa demokratin ska kompletteras med 

olika demokratisatsningar med direktdemokratiska inslag.
8
 Kravet på mer direktdemokrati i 

praktiken ställer alltså det representativa demokratiska systemet och dess aktörer inför en 

utmaning som kan medföra problem då det finns inneboende motsättningar mellan 

deltagardemokrati och representativ demokrati. Det är genom att sätta dessa två 

demokratimodeller i praktisk form som vi kan förstå hur de förhåller sig till varandra och 

huruvida ett deltagardemokratiskt ideal utgör ett hot eller komplement till den representativa 

demokratin.  Demokratiutredningen konstaterar att de olika demokratisatsningarna ”inte alltid 

                                                 
5
 Prop. 2001/02:80 s 27 min kursivering 

6
 SOU1998:155 Lokala demokratiexperiment s 10 samt SOU 1999:93 Det unga folkstyret s 153 

7
 SOU 2001:1 En uthållig demokrati – Politik för folkstyrelse på 2000-talet, s.58 

8
 Nilsson 2005, Gilljam & Hermansson 2003 och SOU 1998:155 Lokala demokratiexperiment – exempel och 

analyser s, 48 
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har föregåtts av djupgående analyser av t.ex. följderna för den representativa demokratin.” 

Vidare hävdas att konflikter mellan olika demokratiideal inte heller har uppmärksammats.
9
 

 

Utifrån ovanstående bakgrund kommer denna studie att kartlägga huruvida denna problematik 

kan uppstå när den representativa demokratin ska kompletteras med deltagardemokratiska 

former. I den här studien kommer jag att studera boenderådet i Hovsjö i Södertälje kommun samt 

ungdomsrådet i Västra Skogås i Huddinge kommun inom ramen för storstadssatsningen. 

Storstadssatsningen syftade bland annat till att öka det demokratiska deltagandet och 

delaktigheten i socioekonomiskt utsatta stadsdelar..
10

 Arbetet med de lokala utvecklingsavtalen 

som slöts mellan staten och olika kommuner i landet i maj 1998 förutsatte ett 

underifrånperspektiv. Underifrånperspektivet handlar om att de boendes direkta medverkan i 

insatserna spelar en viktig roll. En bärande tanke är att ständigt stämma av arbetet mot de 

boendes intressen och behov.
11

 Storstadspropositionen betonar särskilt kommunens ansvar för att 

stärka den demokratiska delaktigheten som kräver en decentralisering av makt och 

befogenheter.
12

 Underifrånperspektivet skulle kunna ses som ett förhållningssätt och riktlinje för 

lokala beslutsfattare och tjänstemän att arbeta med. En vitalisering av den representativa 

demokratin åstadkommer inte genom att ge medborgarna inflytande enbart på papper. En 

förutsättning för att deltagardemokrati ska kunna förverkligas och utgöra ett komplement till den 

representativa demokratin är att lokala politiker och tjänstemän skapar bättre förutsättningar för 

medborgarinflytande och delar med sig av makten och beslutanderätten till medborgarna. Hur 

boenderådet och ungdomsrådet har implementerats beror alltså bland annat på uppfattningen och 

ambitionen hos politiker och tjänstemän om hur det ska genomföras. 

                                                 
9
 SOU 2001:1 En uthållig demokrati – Politik för folkstyrelse på 2000-talet, s.58 

10
 Prop.1997/98:165 s 23 

11
 Storstadsdelegationen 2002 Storstad och framtid – metoder s.17 

12
 Prop.1997/98:165 s 34 och 118 
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1.1. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka om boenderådet i Hovsjö och ungdomsrådet i Västra 

Skogås har utgjort hot eller komplement till den representativa demokratin. Genom att 

problematisera deltagardemokratins förhållande till den representativa demokratin kartlägger jag 

vilken väg man valde att gå med råden. Eftersom fokus ligger på implementeringsfasen av råden 

blir det även relevant att undersöka de medverkande aktörernas, dvs. politiker och tjänstemäns 

roll och förhållningssätt i implementeringsprocessen. Genomförandet och resultatet av råden 

beror mycket på olika aktörers medverkan i implementeringen av råden. Syftet med att undersöka 

aktörernas roll och agerande i implementeringsprocessen är att få en reell bild av huruvida 

politiker och tjänstemän har skapat möjligheter och förutsättningar för ett medborgerligt 

inflytande i implementeringen av råden. För att uppnå syftet med studien skall två 

frågeställningar besvaras:  

 

1. Har boenderådet och ungdomsrådet utgjort ett hot eller komplement till den 

representativa demokratin?  

2.  Fanns det svårigheter med att implementera råden? Vari bestod svårigheterna?  
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2. Tidigare forskning   

Avsnittet om tidigare forskning delas in i två huvudkategorier. Den första delen består av tidigare 

forskning om deltagardemokrati och lokala demokratiexperiment etc. Den andra delen berör 

tidigare forskning kring storstadssatsningens demokratiinsatser. Detta för att belysa i vilken mån 

den deltagardemokratiska aspekten studerats men inte att för att för den skull fokusera för mycket 

vid storstadssatsningen som helhet. 

 

Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet har på regeringens uppdrag utvärderat 

möjligheterna för brukarinflytande i de svenska kommunerna och landstingen. Utvärderingen 

visar att över 90 procent av kommunerna har någon form av brukarinflytande och kommunernas 

egna erfarenheter av brukarinflytande visar sig vara positivt. Analysen visar att deltagande i olika 

brukarråd medför ett ökat inflytande för medborgarna samtidigt som det uppstår ett 

ojämlikhetsproblem mellan de resursstarka medborgarna och de mindre starka.
13

 I Lokala 

demokratiexperiment (1998) vill Demokratiutredningen lyfta fram ett antal olika 

demokratiexperiment på kommunal och lokal nivå som handlar om förnyelse av fullmäktige, 

stadsdelsnämnder, brukarinflytande och lokala utvecklingsgrupper. Studien visar att det under 

senare år har uppstått en rad nya former för lokal demokrati där den partibaserade representativa 

demokratin utmanas och kompletteras. De olika demokratiexperimenten kan ses som en 

utbredning av makt där alltfler människor engageras och utövar inflytande. Samtidigt innebär 

denna maktspridning att nya lokala eliter träder fram.
14

  

 

Tom Nilsson (2005) undersöker i sin avhandling det politiska deltagandet karaktär, komplexitet 

och konsekvenser. Utifrån två dimensioner, konflikt och institutionalisering visar författaren 

vilka effekter som följer på olika former av deltagande. Författaren gör en djup granskning av 

vad det är för idéer, föreställningar och inarbetade praktiker som ligger till grund för den svenska 

demokratin och vad detta har inneburit för det politiska deltagandet på lokal nivå. Resultatet visar 

att det finns offentligt förankrade normativa föreställningar som legitimerar den rådande 

ordningen och marginaliserar andra föreställningar. Olika deltagarformer och lokala aktörer 

                                                 
13

 Ökade möjligheter till brukarinflytande. DS 2001:34. Elanders Gotab AB S 2001 
14

 Lokala demokratiexperiment -exempel och analyser  SOU:1998:155 Demokratiutredningens skrift nr 9 
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begränsas av diskurser och projekt som avviker från den diskursiva praktiken och stöter på 

problem.
15

  

 

Målområdet demokrati och delaktighet som står i fokus för denna uppsats var också ett av de 

områden som lockade flest utvärderare av storstadssatsningen.
16

 Anna Karlsson (2003) granskar 

boenderådens utveckling och utformning i Södertälje från storstadssatsningens början 1999 och 

fram till 2003. Av materialet framgår bl.a. att det råder vissa problem gällande boenderådens 

kontakt med kommun, tjänstemän, politiker och kontakten mellan råden och medborgarna.
17

 Ett 

annat arbete på området har Teresa Lindholm (2005) gjort om boenderåden i Södertälje med 

fokus på underifrånperspektivet och diskuterar utifrån representativ och deltagardemokrati. 

Lindholm kommer fram till tre faktorer som var avgörande för boenderådens utveckling: 

bristande folklig mobilisering, bristen på partipolitisk konsensus och de kommunala 

tjänstemännens motstånd. Råden blev aldrig det lokala forum för medborgarinflytande, samtidigt 

visar studien att råden till en viss del hade positiva effekter
18

 Jonas Lindström (2004), sociolog på 

Södertörn högskola har bl.a. utvärderat hur Södertälje förhållit sig till de statliga direktiven om 

underifrånperspektiv, processtänkande och de boendes delaktighet och vilka följder detta fått för 

storstadsarbetets aktörer. Den slutsats som dras är att omorganiseringen som skedde 2000 gav 

mindre utrymme för det lokala perspektivet. Underifrånperspektiv fick ge vika för 

tillväxtperspektivet.
19

   

 

Ytterligare en studie görs av Susanne Urban (2003) som studerar olika insatser i Huddinge 

kommun som skapades i syfte att bygga arenor för dialog. Rapporten undersöker om dessa 

dialoger kan bidra till legitimeringen av den kommunala verksamheten och om lokala politiker 

och tjänstemän har kunnat ta tillvara de boendes perspektiv. Urban ställer sig frågan om det finns 

ett ömsesidigt utbyte av kunskap. Urban kommer fram till slutsatsen att det både finns insatser 

som innehåller former av ömsesidig kommunikation och insatser med envägskommunikation. 

                                                 
15

 Nilsson 2005 Till vilken nytta? Om det lokala politiska deltagandets karaktär, komplexitet och konsekvenser. Lund 

2005 
16

 SOU: 2005:29:177 Storstad i rörelse 
17

 Karlsson, Anna 2003. Boenderåden i Södertälje kommun-Idag och i framtiden. Södertörns högskola, Huddinge 
18

 Lindholm, Teresa 2005. Boenderådens uppgång och fall. En insats för ökad deltagande i Södertälje kommun. 

Utvärdering av den nya storstadspolitiken: Storstadsarbetet/Storstadssatsningen. Nr20. Södertörns högskola 
19

 Lindström, Jonas 2004. Organisation och styrformer mellan praktik och retorik – storstadsarbetet i Södertälje 

kommun 1999-2004. Södertörns högskola, Huddinge 
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Tjänstemännen har haft ambitioner om ömsesidigt kommunikation men så blev ofta inte fallet. 

Istället var det fråga om att överföra kommunikation från kommunen till de boende.
20

 Jenny 

Nilsson (2003) undersöker hur tre olika insatser i tre bostadsområden i Huddinge implementerat 

storstadssatsningen. Fallstudien visar att insatserna mer eller mindre skapade plattformer för ett 

långsiktigt arbete. Flera faktorer påverkar för att insatserna ska kunna implementeras och nå de 

resultat som eftersträvas. Det beror bland annat på vilket syfte insatserna har och vilka medel de 

har till sitt förfogande. Studien framhåller att det behövs starkare uppsökande verksamhet för att 

förmedla insatsernas funktion, en större förankring hos målgruppen samt tydligare riktlinjer.
21

 I 

Tre bostäder mor segregation (2005) studeras storstadsarbetet i Huddinge. I ett särskilt kapitel 

synliggörs det demokratiska deltagandet. Resultatet visar att dialog med invånarna dessvärre  inte 

resulterar i konkret inflytande. Å andra sidan blir tjänstemännen mer medvetna om fördelarna 

med att föra en dialog med de boende innan beslut fattas.
22

 Adolphe Lawson (2002) har studerat 

demokratiutvecklingen Södertälje och Huddinge utifrån några statsvetenskapliga 

demokratiteorier för att ta reda på hur de olika målen uppfyllts samt i vilken mån brukarnas 

önskemål har iakttagits. Lawson kommer fram till att brukarorienteringen står starkare i 

Södertälje och professionalismen starkare i Huddinge. Insatserna i båda kommunerna tolkas som 

ett försök att stärka det sociala kapitalet i syfte att utveckla invånarnas medborgaranda.
23

 I 

Experiment, motstånd, makt (2006) granskar en grupp sociologer och etnologer 

utvecklingsarbetet i Södertälje kommun. Den tar också upp det s.k. underifrånperspektivet och 

den experimentanda som genomsyrat arbetet med att få med olika grupper i 

områdesutvecklingens praktiska genomförande. Att skapa dialog mellan olika aktörer och att 

organisera de medverkande för en bättre framtid för de boende visade sig vara en mycket svår 

uppgift.
24

  

 

                                                 
20

 Urban, Susanne 2003. Om konsten att skapa arenor för dialog, inflytande och lokala nätverk. Storstadsarbetet i 

Huddinge. Södertörn högskola, Huddinge 
21

 Nilsson, Jenny 2003. Reultat, resurser och riktlinjer i Storstadssatsningen. Om implementering av 

storstadspolitiken i Huddinge kommun. Södertörn högskola, Huddinge 
22

 Urban, Susanne m.fl. 2005. Tre bostadsområden mot segregation – En ojämn match i Huddinge. Södertörns 

högskola, Huddinge 2005. 
23

 Lawson, Adolphe 2002. Storstadssatsningen i Södertälje och Huddinge. En process för demokratiutveckling och 

förvaltningsförnyelse. Södertörns högskola, Huddinge 
24

 Hajighasemi, Ali m.fl. 2006. Experiment, motstånd, makt. Det kommunala integrationsarbetet och 

storstadssatsningen i Södertälje. Södertörn högskola, Huddinge. 
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I En känsla för delaktighet (2005) redovisas hur underifrånperspektivet praktiseras i de sju 

kommuner som ingick i storstadssatsningen. Rapporten teoretiska utgångspunkter är 

deltagardemokrati, direktdemokrati och deliberativ demokrati. Författarna kommer fram till att 

oklarheten kring underifrånperspektivet innebörd utgör ett hinder och problem för de boendes 

reella inflytande. Problemet med att öka det medborgerliga inflytandet handlar om att 

kommunerna är ovilliga att låta representativ och direktdemokrati utvecklas parallellt. I en 

rapport från 2002 som integrationsverket fick i uppdrag av regeringen att göra ges en aktuell 

lägesbeskrivning av utvecklingen i de berörda kommunerna. I de kapitel som behandlar 

demokratiskt deltagande och underifrånperspektiv framgår att de lokala insatserna för demokrati 

och delaktighet har ofta karaktären av experiment. De boendes incitament för att aktivt delta är 

inte tillräckligt tydliga. Huvuddelen av de 24 bostadsområdena arbetar med att förstärka och 

fördjupa den demokratiska dialogen genom det representativa systemet dels genom större 

öppenhet hos politikerna och dels genom mera organiserade områdesgrupper.
25

 

                                                 
25

 På rätt väg? Slutrapport från den nationella utvärderingen av storstadssatsningen. Integrationsverkets 

rapportserie 2002:05  
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3. Metod 

Den teoretiska grunden som uppsatsen vilar på är representativ demokrati, deltagardemokrati, 

samt två olika perspektiv inom implementeringsteorin. Från dessa teorier och perspektiv härleder 

jag en idealtypsmodell för studiens specifika problem, med vars hjälp jag ska analysera 

implementeringen av de för uppsatsen valda fallen. Idealtypsmodellen visar teoriernas 

jämförelsepunkter som ställs mot varandra för att hitta relevanta motpoler. (Mer beskrivning av 

idealtyper finns längre ned). Det är dessa centrala motsättningar mellan representativ 

demokratiteori och deltagardemokratiteori som den empiriska analysen grundas på. Top-down 

(uppifrån-ned perspektivet) och bottom-up (nedifrån-upp perspektivet) i sin tur infogas som delar 

i idealtypsmodellen där även de utgör varandras motpoler.  

 

Implementeringsperspektiven tas med i studien eftersom demokratiteorierna inte är tillräckliga 

redskap för att uppnå mitt syfte. Demokratiteorierna hjälper mig endast att förstå innehållet i 

råden. Då fokus i studien även ligger på implementeringen av råden kommer 

implementeringsperspektiven att hjälpa mig att förstå implementeringsprocessen och aktörernas 

medverkan och förhållningssätt i processen. Den empiriska analysen delas in i två delar, den 

första tar utgångspunkt i boenderådet i Hovsjö och den andra delen handlar om ungdomsrådet i 

Västra Skogås. Analysen utgår ifrån idealtypsmodellen. Delar av de för studien valda teorierna 

har operationaliserats i syfte att göra mätningen genomförbar i verkligheten. Operationaliseringar 

av begrepp används för att definiera en problemställning så att den blir praktisk utförbar. En 

operationalisering anger vilka procedurer som ska genomföras eller vilka kriterier som ska vara 

uppfyllda när forskaren ska tolka ett empiriskt fenomen.
26

 I denna studie har delar av idealtyperna 

operationaliserats på ett mätbart sätt. Under operationaliseringen redovisas på ett tydligt sätt hur 

jag kommer att gå tillväga i min empiriska analysdel. 

3.1 Reliabilitet och Validitet 

Inom den vetenskapliga forskningen har begreppen validitet och reliabilitet en viktig betydelse.   

Enligt Esaiasson et al. uppfattas validitet som det svåraste och mest centrala problemet för den 

empiriska samhällsvetenskapen eftersom det förutsätter att forskaren arbetar med både ett 

teoretiskt och ett operationellt språk. Validitet betyder enkelt uttryckt att vi empiriskt sätt 

                                                 
26

 Bjereld, Demker & Hinnfors 1999:101 



12 

 

verkligen undersöker det som vi på den teoretiska nivån avser att undersöka, dvs. att 

operationaliseringen överensstämmer med teorin.  Validitetsproblemet ökar om avståndet mellan 

den teoretiska definitionen och de operationella faktorerna är stor. Problemet mildras när det 

handlar om enkla och okomplicerade teoretiska begrepp som ligger nära det som ska mätas på 

den operationella nivån.
27

 Jag kan inte påstå att de teoretiska begreppen i min studie är enkla och 

okomplicerade. Begrepp som direkt deltagande, vilja, kunskap, passivitet etc. må låta enkelt i det 

vardagliga språket men att mäta det i verkligheten är dessvärre mer komplicerat än så. Jag har 

ändock inte operationaliserat varje begrepp på djupet, dvs. direkt deltagande har exempelvis inte 

operationaliserats genom huruvida medborgarna själva fattade beslut. Skälet till att jag inte har 

gått in så mycket på djupet är för att syftet med studien är att få en helhetsbild av 

undersökningsobjekten genom att fånga in så många begrepp som möjligt. Detta innebär inte att 

jag har använt mig av omedelbar validitet som i litteraturen definieras som spontana 

operationaliseringar. Operationalisering av begrepp har gjorts medvetet där relevanta delar av 

teorierna har valts för studiens syfte. Mångtydiga begrepp som ”Alla” har uteslutits så att de inte 

saknar relevans för verkligheten eller hamnar alltför långt ifrån verklighetens ramar. 

  

Reliabilitet är ett begrepp som är viktigt att belysa inom samhällsvetenskaplig forskning enligt 

Esaiasson. Reliabiliteten är hög om det finns frånvaro av slumpmässiga och osystematiska fel. 

Problem med reliabilitet orsakas av att det finns slump - och slarvfel under datainsamlingen. För 

att undvika detta är det möjligt att genomföra exakt samma undersökning med samma 

analysenheter vid två tillfällen. Reliabiliteten är låg när två olika forskare som genomför samma 

undersökning kommer fram till olika resultat. Detta innebär inte att undersökningen har 

genomförts på ett felaktigt sätt utan forskarna kan ha tolkat undersökningen på olika sätt.
28

 

Reliabiliteten i min studie blir låg om operationaliseringen genomförs av olika forskare. Detta 

skulle kunna leda till olika resultat. Om begrepp som politisk kunskap hade operationaliserats 

exempelvis som kunskaper i mötesteknik eller kunskaper om EU-valet så hade jag ha fått en 

annorlunda resultat. För övrigt har jag för att undvika slumpmässiga fel varit lyhört och noggrann 

inför det insamlade materialet. I efterhand tycker jag mig inte finna någon slump - och slarvfel.  
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3.2 Idealtypsanalys 

Beskrivande analyser handlar om att klassificera verkligheten och använda sig av teoretiska 

konstruktioner för att jämföra olika företeelser. Hur man alltså definierar/klassificerar 

verkligheten styr själva undersökningen. När man använder sig av en beskrivande analys så ska 

man försöka tillämpa ett analysverktyg som fångar in viktiga aspekter av undersökningsobjektet. 

Det finns två typer av beskrivande analyser; bokstavliga klassindelningar respektive 

idealtypsbaserade karaktäriseringar. Jag ska använda mig av den senare.
29

  Idealtypsanalyser går 

ut på att samhällsfenomenet ifråga jämförs med tänkta idealtyper. Idealtyperna finns alltså inte i 

verkligheten utan utgör en förenklad beskrivning av verkligheten. Därför kan inte idealtypen 

förkastas av empirin eftersom den inte är en direkt avspegling av verkligheten.
30

 När det däremot 

handlar om kravet på operationaliserbarhet måste idealtyper innehålla element som kan vara 

jämförbara med verkligheten, idelatyper får inte sakna relevans för verkligheten. Jag har på bästa 

möjliga sätt försökt att operationalisera centrala elementen från de valda teorierna så att de inte 

hamnar långt ifrån verklighetens ramar.
31

 

 

I idealtypsanalyser är det praktiskt att använda sig av polära idealtypsanalyser som innebär att två 

idealtypers jämförelsepunkter ställs mot varandra. En vanlig tumregel är att en egenskap i den 

ena polen motsvaras av den motsatta egenskapen hos den andra polen. Frågan här blir var 

någonstans på linjen fenomenet ifråga hamnar.
32

 I detta fall utgör de två idealtyperna den 

representativa demokratin och deltagardemokratiteorin som studeras genom att deras motsatta 

drag ställs mot varandra. Samhällsfenomenet ifråga är boenderådet och ungdomsrådet. 

Ambitionen är att studera huruvida och i så fall var någonstans på linjen och på vilket sätt råden 

hamnar mellan den representativa och deltagardemokratiska modellen. Detta för att komma fram 

till om råden utgör komplement eller hot mot den representativa demokratin. Top-down och 

bottom-up perspektiven som har infogats som delar i idealtypsmodellen kan också sägas utgöra 

varandras motpoler där det i det första fallet är beslutsfattaren som utformar politiken medan i det 

andra fallet handlar om tillämparens roll. Genom att jämföra teoriernas och perspektivens olika 

kontraster kan innehållet och implementeringen av råden studeras. Med top-down och bottom-up 
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perspektiven undersöker jag implementeringsprocessen och aktörernas förhållningssätt och 

inverkan i processen av råden.  

3.3 Jämförande fallstudie 

Då studien syftar till att undersöka implementeringen av boenderådet samt ungdomsrådet 

kommer jag att utföra en kvalitativ jämförande fallstudie. Enligt Yin skiljer sig en fallstudie från 

andra undersökningar på flera sätt. En fallstudie undersöker rådande fenomen i sin verkliga 

kontext, särskilt då gränsen mellan fenomenet och kontexten är oklar. Insamlad information 

består av olika källor såsom arkiverat material, dokument, direkt observation, deltagande 

observation och intervjuer. I mitt fall har jag använt mig av rapporter och utvärderingar, arkiverat 

material samt intervjuer. Fallstudier används vid behov av djupare förståelse för ett fenomen och 

där forskaren har liten kontroll över fenomenet ifråga.
33

 Det finns olika typer av undersökningar. 

Förklarande studier svarar på frågorna hur och varför, beskrivande studier svarar på vad och hur 

och explorativa/utforskande studier svarar på vad frågan. Denna studie har en beskrivande och 

förklarande karaktär då den försöker beskriva hur implementeringen av råden gick till. ”Hur” 

frågan svarar på hur råden implementerades samt hur de medverkande aktörernas roll påverkade 

implementeringsprocessen. ”Vad” frågan handlar om innehållet i råden där jag med hjälp av 

demokratiteorierna försöker ta reda på vad råden karaktäriseras av. 

 

En fallstudie kan inkludera både ett enfalls – eller flerfallsstudie. I flerfallsstudier sker en analys 

av samma fenomen i olika fall men nackdelen är att den ger mindre djup i varje studie. I denna 

studie då det endast är två fall som står i centrum är sannolikhet större att få en större djup och 

förståelse av boenderådet och ungdomsrådet.
34

 Hague och Harrop skriver att jämförande studier 

används för att göra en intensiv undersökning av en politisk aspekt av få valda fall. Tonvikten i 

min studie ligger på jämförandet såväl som på de aktuella fallen. Aspekterna av de jämförande 

fallen enligt Hague & Harrop måste framhävas och likheter och skillnader måste sorteras ut. Det 

handlar om att undersöka hur fallen skiljer sig åt i förhållande till problemet i fråga.
35

 I mitt fall 

analyseras fallen var för sig för att få en djupare förståelse och för att framhäva skillnader och 

likheter för att förstå hur respektive fall skiljer sig åt i förhållande till problemformuleringen. 
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Mina fall är vidare inte generaliserbara för andra liknande fall även om möjligheten för 

generaliserbarhet är större vid flerfallsstudier än enfallsstudier.
 
Det är heller inte studiens syfte. 

Mina fall är typiska för undersökningsproblemet eftersom jag vill undersöka 

implementeringsprocessen enbart av dessa fall.
36

 

3.4 Avgränsning och val av fall 

I början var det tänkt att undersöka tre fall men då detta skulle ha blivit alltför stort stannade jag 

istället vid två fall och bestämde mig istället att göra en mer djupgående studie. Tanken med tre 

fall var för att få en variation av olika demokratiinsatser inom ramen för storstadssatsningen. 

Likväl kan jag genom att studera ett boenderåd och ett ungdomsråd få en någorlunda reell bild av 

hur storstadssatsningen implementerade olika demokratiinsatser. Dessa är två olika former av råd 

i två olika bostadsområden vilket ger en variation i urvalet. Skälet till valet av fallen grundade sig 

i att jag redan hade ett insamlat material samt att jag hade en förkunskap om fallen, vilket föreföll 

naturligt att välja dessa som mina undersökningsobjekt. Anledningen till att jag valde att 

undersöka demokratiinsatser inom ramen för storstadssatsningen hade att göra med mitt intresse 

för storstadssatsningen som sådan. Det var en omfattande satsning som regeringen finansierade 

med 2 miljarder kronor i syfte att råda bot på den fördjupade sociala och etniska segregationen i 

storstädernas utsatta stadsdelar. Det är dock inte storstadssatsningen som helhet som studeras 

utan det är målområdet demokrati/delaktighet. I storstädernas socioekonomiskt utsatta stadsdelar 

är det låga demokratiska deltagandet och delaktigheten allra tydligast, samtidigt som 

medborgarnas krav på inflytande och delaktighet är stor.
37

 Det blir därmed intressant att 

undersöka huruvida man inom ramen för storstadssatsningen gick tillväga med boenderådet och 

ungdomsrådet som två direktdemokratiska deltagarformer.  

 

Ytterligare en avgränsning görs beträffande studieobjekten. Eftersom jag undersöker råden inom 

ramen för storstadssatsningen kommer jag därför att avgränsa mig till den period som råden 

existerade inom ramen för storstadssatsningen. Om dessa råd fortsatte i någon mening med sin 

verksamhet efter storstadssatsningen slut är det inte relevant för denna studie.  
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3.5 Material   

Det material som ligger till grund för den empiriska analysen utgörs dels av material i form av 

åtgärdsplaner, oktoberrapporter, lokala utvecklingsavtal samt arkiverat material och tidigare 

publicerade rapporter och utvärderingar som gjorts om boenderådet och ungdomsrådet inom 

ramen för storstadssatsningen. Huvudmaterialet för den teoretiska diskussionen vad gäller 

deltagardemokratiteori och representativ demokratiteori är främst hämtade från Gilljam & 

Hermansson (2003). Det kan tyckas begränsad men boken rymmer en bred och djup teoretisk 

diskussion om teorierna och motsättningen mellan dem som är studiens syfte. Likväl har även 

annan litteratur använts i syfte att få ett bredare litteraturunderlag. Jag har inte bara fokuserat på 

skriftligt material utan även på muntligt material i form av kvalitativa djupintervjuer. Jag 

intervjuade många personer för att få ett brett och djupt informationsunderlag. (En utförligare 

beskrivning om intervjuundersökningar finns längre ned). Det arkiverade materialet hade jag stor 

användning av, dessvärre fick jag enbart tag i arkivmaterial för boenderådet. Under hela 

uppsatsens gång hade jag svårt att få tag i material för ungdomsrådet. I kommunarkivet fanns det 

inget material som var relevant för mitt syfte. Slutligen fick jag tag i en pärm med b.la. 

dagordningar för ungdomsrådet. Detta var heller inte tillräckligt. Därför består underlaget till 

ungdomsrådet i huvudsak av intervjuer, vilket jag anser är en brist i förhållande till 

materialunderlaget för boenderådet. Jag anser att det är ett problem och en nackdel för en 

kommun som saknar eller kanske makulerat arkiverat material. Konsekvensen av detta blir att 

forskarens eller utredarens empiriska material blir begränsad och man måste då förlita sig på 

intervjuer. Det kan dock vara problematiskt att intervjua personer långt efter en politisk insats 

eller åtgärd p.g.a. minnesluckor.   

 

För att bedöma de källor som studien använder sig av utgår jag ifrån Thorsten Thuréns fyra 

källkritiska regler. Med hjälp av dessa kan man bedöma sanningshalten och trovärdigheten i både 

påståenden om historiska händelseförlopp och omständigheter som aktuella uppgifter.
38

 Kriteriet 

äkthet handlar om att källan ska vara det den utger sig för att vara.
39

 Detta kriterium är uppfyllt då 

flera oberoende källor använts för att kontrollera att källan inte är förfalskad. Det rör sig om 

arkiverat material, utvärderingar, rapporter och intervjuer som vägts samman för att göra en 
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samlad värdering av informationen. Kriteriet oberoende går ut på att källan ska ”stå för sig själv” 

och inte vara exempelvis en kopia av en annan källa. Därmed uppfyller både de skriftliga och 

muntliga källorna kriteriet oberoende då ingen av intervjupersonerna har refererat till något annat 

utan var opåverkade av yttre omständigheter.  Personerna har svarat utifrån sina egna 

uppfattningar och kunskaper. De skriftliga materialen har också varit oberoende av andra källor 

då informationen om råden ifrån olika dokument kunde bekräftas av varandra.  

 

Intervjupersonerna har intervjuats flera år efter att storstadssatsningen och insatserna var 

avslutade och detta kan vara problematiskt utifrån kriteriet tidssamband. Ju längre tid som har 

gått mellan en händelse och källans berättelse desto större anledning finns det att tvivla på källan. 

Dessutom var en del av de intervjuade personerna bara delaktiga under de första åren av 

storstadssatsningen och vissa av de uttryckte till och med själva att detta kunde påverka deras 

minnesbilder. I synnerhet för ungdomsrådets fall var de intervjuade personernas minnesluckor 

påtaglig. Men eftersom personernas berättelser har ställts mot skrivna dokument och utredningar 

finns det inget skäl att tvivla på källan. Tendenskriteriet handlar om att källan inte ger en falsk 

bild av verkligheten på grund av att personliga, ekonomiska och politiska intressen förvränger 

verklighetsbilden. Huvudregeln är att aldrig tro på en ensam tendentiös källa utan måste 

kompletteras med en oberoende källa.
40

 Detta kriterium kan sägas vara uppfyllt då ett flertal 

personer intervjuades om samma ämne och ibland ställdes samma frågor till samtliga 

intervjupersoner för att bekräfta att svaren stämde.   

3.6 Informationsundersökning 

Jag valde att göra kvalitativa djupintervjuer dels som ett komplement till det skriftliga 

insamlingsmaterialet och dels för att få en djupgående förståelse av råden. Dels användes 

djupintervjuer för att bedöma sanningshalten och validiteten i de skriftliga källorna. Jag har alltså 

inte enbart förlitat mig på utvärderingar, rapporter och dylikt.  

 

Esaiasson m.fl. skiljer mellan två typer av frågemetoder; respondentundersökningar och 

informationsundersökningar.
41 

Vid respondentundersökningar är det svarspersonernas egna 

tankar och reflektioner som är det centrala. Vid informationsundersökning ska svarspersonen 
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bidra med information om hur världen är beskaffad i något visst avseende. I det här fallet handlar 

det om att få information om boenderådet i Hovsjö och ungdomsrådet i Västra Skogås och därför 

är informationsundersökning av relevans i denna studie. De olika informanterna kan bidra med 

delvis olika bitar till händelseförloppet i fråga och det som svarspersonerna säger används som 

källor.
42 

Uurvalet av intervjupersonerna grundade sig på en förhand uppfattning om vilka de 

viktigaste personerna var. Urvalet av intervjupersonerna för min studie var noggrant utvalda och 

vissa var även förberedda inför intervjufrågorna då frågorna i förhand skickades till dem. Syftet 

med urvalet av intervjupersonerna var att få största möjliga kvalitativa innehåll i informationen 

samt att få en variation i urvalet. Jag valde intervjupersoner som kunde antas ha goda kunskaper 

om råden. Det handlar alltså främst om politiker och tjänstemän då de arbetade med frågor kring 

råden och dessa två grupper har skilda roller och kan därmed ha olika tolkningar kring 

implementeringen av råden. Politiker har mera en helhetsbild över verksamheter och därmed en 

större insyn i politiska beslut medan tjänstemän implementerar de politiska besluten och har 

större insyn i det praktiska arbetet med råden.  

 

En viktig grupp som hade varit intressant att intervjua är medborgarna som kunde ha bidragit 

med sin upplevelse och erfarenhet. Detta skulle dock ha blivit tids – och resurskrävande. 

Dessutom syftar inte undersökningen till att undersöka medborgarnas upplevelser. Genom 

intervjuer med politiker och tjänstemän får jag en någorlunda bild av de boende och deras 

uppfattning om råden. Ursprungsvalet av intervjupersonerna förändrades eftersom det behövde 

kompletteras och då användes ett så kallat snöbollsurval, dvs. en informatör pekade vidare på 

nästa informant som pekade vidare på nästa och så vidare. Det fanns ingen given gräns för hur 

många personer som skulle vara med i urvalet. Intervjuandet upphörde när jag på ett källkritiskt 

trovärdigt sätt bekräftade det händelseförlopp jag ville skildra.
43

  

 

Det är inte ovanligt att informationsundersökningar kompletteras med 

respondentundersökningar.
44

 Frågeundersökningar och samtalsintervjuundersökningar som är två 

huvudtyper av respondentundersökningar har också använts i studien.
45

 Den frågeundersökning 
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som genomfördes bestod av personliga intervjuer med olika nyckelpersoner. Personliga intervjuer 

kan hålla på upp till en timme och är därför en bra metod när man vill ställa många frågor som 

eventuellt behöver förklaras och diskuteras, men även för att undvika missförstånd och för att 

kunna hantera språksvårigheter.
46

 Innan jag påbörjade intervjuerna skaffade jag mig en 

förförståelse av råden. Intervjufrågorna formulerades utifrån idealtyperna. (Intervjuguide finns 

som bilaga). Intervjusamtalen kännetecknades av korta frågor och långa intervjusvar. Jag 

använde mig av tolkande frågor för att stämma av om jag hade uppfattat ett svar som 

intervjupersonerna själv menat det.
47

 Bandspelare användes men även anteckningar fördes. 

Analysen av intervjumaterialet började med att intervjusvaren skrevs ner direkt från bandspelaren 

där ingenting utelämnades. Intervjuerna lästes grundligt igenom och sedan ställdes svaren mot 

frågorna. En negativ aspekt var att flera av de intervjuade personerna som inte kunde besvara en 

viss fråga hänvisade till en annan informant. Det hände att även den hänvisade personen inte 

kunde svara på vissa frågor. Detta berodde inte på att frågorna på något sätt var svåra eller oklara 

utan orsaken låg i personernas minnesluckor och bristande okunskap. De personer som 

intervjuades var Susanne Bergström, Kommunalråd, ansvarig politiker för storstadssatsningen i 

Södertälje, Jonas Frykman, utredare för demokratiutveckling i Södertälje samt Kenan Yuksel, 

processledare för boenderådet i Hovsjö. För ungdomsrådet utgjorde de intervjuade personerna av 

Emil Högberg, Kommunalråd med ansvar för demokrati och integration inklusive 

storstadssatsningen i Huddinge kommun, Siv Ekberg, processledare för ungdomsrådet i Västra 

Skogås, Marcel Moritz, samordnare för storstadssatsningen i Huddinge kommun samt Karin 

Zetterwall, verksamhetschef för ungdomsverksamheten i Huddinge kommun. 
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4. Teori 

I detta kapitel redovisas de teoretiska utgångspunkterna: dessa är representativ demokrati och 

deltagardemokrati samt två perspektiv inom implementeringsteorin; top-down och bottom-up. 

Till att börja med motiveras valet av representativ demokratiteori och deltagardemokratiteori och 

sedan beskrivs teorierna. Efteråt presenteras idealtyperna som sedan diskuteras mer ingående där 

teorierna sätts i förhållande till varandra. Till slut introduceras även 

implementeringsperspektiven. Studien ämnar ta reda på om och i sådana fall på vilket sätt råden 

har utgjort hot eller komplement till den representativa demokratin. Därför kommer 

deltagardemokratiteori och representativdemokratiteori att användas som utvärderingsinstrument 

för att orientera mig i hur dessa teorier krockar eftersom det finns en spänning mellan dessa 

teorier i flera avseenden. Den representativa demokratimodellen utgör dessutom den modell som 

det svenska statsskicket kan sägas vara uppbyggd kring
48

, vilket gör den till en intressant 

referenspunkt att utgå ifrån. Ambitionen är att titta på var teorierna skiljer sig på avgörande 

punkter för att se hur de krockar med varandra.  

4.1 Representativ demokrati 

Från antiken fram till 1600-talet var demokrati i huvudsak något som handlade om att 

medborgare samlades i folkförsamlingar. Vid slutet av 1700-talet började demokrati uppfattas 

som medborgarnas rätt att delta i en kollektiv vilja genom valda representanter.
49

 Det 

representativa styrelseskicket har kommit att bli en av den moderna politikens centrala 

framgångar. Den representativa demokratin framstår både som något negativt och positivt 

beroende på hur den betraktas. I förhållande till den direkta demokratin framstår den som en 

skugga av den direkta demokratin. Om man betraktar den mer positivt representerar det en 

kompromiss mellan elitstyre och folkmakt. Den representativa demokratins centrala styrka är att 

den funkar för stora stater och löser stordriftsproblem som den direkta demokratin har problem 

med. I en direkt demokrati är det endast en avgränsad grupp av människor som kan delta och 

komma till tals. Förespråkare för den representativa demokratin ser många fördelar med 

representativ demokrati. Den representativa demokratin löser det demokratiska dilemmat, dvs. 

hur preferenser ska kombineras med expertomdömen.  
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I en direkt demokrati löser man det genom att människor sätter sig in i frågorna genom öppen 

debatt och diskussion. I en representativ demokrati begränsas istället medborgarnas röst till att 

bestämma vem som ska styra och låter expertpolitiker att besluta om vilka handlingsprogram som 

ska följas. Representanterna besitter en politisk kompetens som medborgarna inte har.
50

 En av de 

mest framträdande förespråkarna för det representativa styrelseskicket är ekonomen Joseph 

Schumpeter, som vill begränsa medborgarnas politiska deltagande på grund av deras politiska 

oförmåga. Enligt Schumpeter är väljarens enda roll att ge sin röst åt politiska företrädare snarare 

än att själva fatta politiska beslut.
51

 Den representativa demokratin går i korthet ut på att 

medborgarna röstar fram politiska partier i allmänna val. Dessa representanter ska därefter 

representera folket i riksdag och kommunfullmäktige och handla i deras intressen och föra över 

medborgarnas preferenser till den politiska dagordningen.
52

 Den politiska filosofen Hanna Pitkin 

ger en utmärkande definition av representativ demokrati: 

 

”Att representera innebär att agera i enlighet med de representerades intressen, att på sätt och vis stå till 

svars för dem”
53

   

 

Med detta menas alltså att de folkvalda representanterna ska agera i enlighet med de 

representerades intressen, dvs. medborgarna. Tre grundläggande kriterier som är centrala inom 

den representativa demokratin är politisk jämlikhet, folkviljan och ansvarsutkrävande. Kravet på 

ett jämlikt medborgerligt inflytande tillgodoses av allmän och lika rösträtt samt att alla 

medborgares preferenser bör väga lika tungt.
54

 De folkvalda har till uppgift att se till att helhetens 

behov och intressen tillgodoses och att aggregera medborgarnas preferenser till den helhet som 

bör vara styrande för beslutsfattandet.
55

 Ett grundläggande kriterium för att folkviljan 

(folkintresset) ska anses vara förvekligad är att majoriteten av medborgarna i efterhand är överens 

om de beslut som fattats överensstämmer med deras intressen.
56

 Även om medborgarnas 
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bedömningar av samhällsfrågor är oriktig är det ändå folkets dom som gäller.
57

 Den metod som 

används mest i praktiken inom den representativa demokratin när det gäller att väga samman 

medborgarnas preferenser till enskilda beslut är majoritetsmetoden.
58

 Ansvarsutkrävande går ut 

på att politiska representanter som röstas fram har ansvarskyldighet och kan avsättas.
 
Om den 

politik som först inte stämmer överens med folkmajoritetens vilja, kan medborgarna ställa de 

folkvalda till svars som sedan kan bytas ut vid nästa val.
59

  

4.2 Deltagardemokrati 

Det deltagardemokratiska idealet har sina rötter i det gamla Greklands klassiska demokratiideal 

med dess direktdemokratiska styrelseskick. Den direktdemokratiska styrelseformen 

karakteriserades av begränsade geografiska områden med begränsat invånarantal som gjorde det 

möjligt att samla medborgarna till diskussioner och beslut om offentliga angelägenheter, där 

medborgarna själva framförde sina synpunkter ansikte mot ansikte.
60

 Synen på deltagande som 

något som har utbildande effekter härstammar i synnerhet från 1700 – 1800 talen med Jean 

Jacques Rousseau och John Stuart Mill.
61

 I modern tid förknippas det deltagardemokratiska 

tänkandet med Jean-Jacques Rousseau och John Stuart Mill. Teorin fick dock sin moderna 

utformning först på 1960 - och 1970 talen med dels Carol Pateman, en av deltagardemokratins 

främsta förespråkare främst med sitt kända verk (Participation and Democratic Theory 1970) och 

Benjamin Barber med (strong Democracy 1984).
62

 Teorins uppgång kom som en motreaktion till 

den representativa demokratin och de politiska institutionerna som kännetecknade dåtidens 

västerländska demokratier.
63

 Deltagardemokratin är ett ideal som står för önskvärda egenskaper i 

ett demokratiskt styrelseskick.  Den är också en idealisering som beskriver en icke-existerande 

demokrati för att identifiera önskvärda egenskaper.
64

 Deltagarmodellen utgår inte enbart från 

centrala kärnvärden som folkstyrelse, politisk jämlikhet och folkviljans förverkligande utan 

kräver också politiskt aktiva och engagerade medborgare som bör vara aktiva i politiska frågor på 
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andra sätt än att enbart välja sina representanter.
65

  Målsättningen är att så många som möjligt ska 

vara med och påverka politikens utformning. När möjligheten finns ska medborgarna även vara 

med och fatta över beslut, via såväl formella som informella kanaler vid sidan av allmänna val.
66

 

Carol Gould ger en utmärkande beskrivning av politiskt deltagande:
 
 

 

de berörda medborgarnas direkta och omedelbara delaktighet i beslutsprocessen. Det vill säga att medborgarnas makt 

i denna process inte är delegerad till en representant, utan utövas av dem själva. (1988:259).
67

  

 

Deltagardemokratin innehåller två typer av aktiviteter: deltagande som påverkansförsök och 

direktdemokratiskt deltagande. Den första handlar om att medborgarna levererar sina åsikter till 

beslutsfattarna genom exempelvis namninsamlingar, aktioner och demonstrationer. 

Direktdemokratiskt deltagande innebär att medborgarna själva fattar politiska beslut genom 

grannskapssammanslutningar, medbestämmande på arbetsplatserna, lokala brukarstyrelser och 

folkomröstningar etc.
68

 För deltagardemokrater är inte deltagande ett påverkansförsök, utan 

snarare ett direkt beslutsfattande. Det förutsätter alltså att människor själva får bestämma över 

sina gemensamma angelägenheter.
69

 Carol Pateman menar att om medborgarna i dagens moderna 

samhälle ska kunna uppnå någon reell kontroll över den egna situationen måste de själva få delta 

direkt i beslutsfattandet på lokal nivå. Lokala frågor har stor betydelse för individen där han eller 

hon känner sig hemma. I den lokala demokratin där invånarantalet är begränsat är 

förutsättningarna större för att alla deltagare får möjlighet att delta i beslut.
70

 

 

Deltagardemokratin är önskvärd av flera skäl, dels på sina egna villkor men även för att den ger 

förslag om hur den representativa demokratins inneboende problem ska lösas. Den representativa 

demokratin står själv inför många obesvarade frågor såsom sjunkande valdeltagande och växande 

social skiktning m.m. Genom folkbildning och deltagande skapas de medborgardygder och 

färdigheter som kan förstärka medborgarnas känsla och kunskap om det politiska 

beslutsfattandet, partiernas idéer och valdeltagandet. Om medborgare som idag är politiskt 

alienerade skulle delta i olika nätverk så skulle förutsättningarna att uppnå politisk jämlikhet, 
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åsiktsöverensstämmelse och systemstabilitet öka..
71

 Förespråkare för deltagardemokratin säger 

inte att den representativa demokratin inte är nödvändig utan menar snarare att medborgare bör 

medverka i det politiska beslutsfattandet i lämpliga frågor och på lämplig nivå även mellan 

valen.
72

 Syftet med deltagarmodellen är alltså inte att ersätta eller konkurrera ut den 

representativa demokratin utan snarare att stärka och komplettera den så att de problem som 

förekommer inom den representativa demokratin i sin tur kan mildras och åtgärdas.
73

 Man menar 

att det är viktigt att medborgarna engageras i beslut i större utsträckning även om det sker inom 

ramen för en representativ demokrati.
74

 Deltagardemokratin krockar dock med den representativa 

demokratin i flera avseenden och det är dessa som ska problematiseras i denna studie. Dessa två 

demokratiideals motsättningar har sammanställts i en idealtypsmodell som redovisas nedan.  
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4.3 Idealtypsmodell 

Idealtypsmodellen nedan har formats utifrån den representativa och den deltagardemokratiska 

teorins centrala antaganden samt top-down och bottom-up perspektiven. Idealtyperna för 

representativ demokrati och deltagardemokrati beskrivs här nedan. Längre ned beskrivs 

idelatyperna för top-down och bottom-up perspektiven mer ingående.  

 

Diagram 1 

 

Demokrati ideal 

 

 

Representativ 

demokrati 

 

Deltagardemokrati 

 

Människosyn 

 

Dynamiska syn 

 

Statiska synen 

 

 

Styrelseskickets effektivitet 

 

 

Enkel och effektiv 

 

Kvalitetssäkra beslut och långsiktig 

effektivitet 

 

Politisk jämlikhet 

 

 

Alla intressen finns 

representerade 

 

Lika möjlighet för alla att påverka 

beslut 

 

 

Implementeringsprocess 

 

 

Top-down 

(Beslutsfattaren styr) 

 

 

Bottom-up 

(Tillämparen styr) 

   Egen operationalisering   

4.3.1 Människosyn 

Deltagardemokratins dynamiska människosyn står i skarp kontrast till den representativa 

demokratins statiska människosyn. Enligt förespråkare för den representativa demokratin finns 

det risk för att ett kvalitetsproblem uppstår då deltagardemokratin riskerar att leda till dåliga 

beslut. Deltagardemokratin förmår inte att ta beslut i stora och viktiga frågor eftersom människor 

saknar kompetens att styra, de är tröga, okunniga, passiva och har inte tid att delta i politiken.
75

 

På grund av detta riskerar deltagardemokratin att leda till ökad instabilitet i det demokratiska 

systemet och till svårigheter att styra samhällsutvecklingen. Människor klarar bara av att utse 
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representanter som kan se till att individernas preferenser aggregeras på ett effektivt sätt. Den 

representativa demokratiteorin är inte emot meningsbildande samtal, men man är emot att 

samtalen övergår i kollektivt beslutsfattande utan en representativ ledning, för då uppstår ett 

kvalitetsproblem.
76

 Deltagardemokrater invänder mot den kritik som förs mot dem med två 

argument. Det första argumentet försvaras med att kritiken kan lika gärna riktas mot andra 

demokratiideal och till och med mot demokrati som styrelseform. Deltagardemokrater menar att 

varje vuxen person själv kan bedöma sitt eget bästa oavsett vilket demokratiideal man 

förespråkar.
77

 Den andra invändningen protesterar mot tanken att ett ökat deltagande skulle 

medföra en ökad instabilitet och svårigheter att styra samhället. Man menar att medborgarna inte 

är okunniga av naturen för problemet handlar inte om medborgarnas nuvarande kompetens, utan 

om deras möjligheter att skaffa sig den kompetens som en utveckling i deltagardemokratisk 

riktning kräver.
78

 Med andra ord menar deltagardemokrater att när det gäller politiska färdigheter 

såsom förmåga till muntliga och skriftliga framställningar och mötesteknik är det omöjligt att 

detta skulle innebära att deltagarna blir sämre i dessa avseenden.
79

  

 

Ett utökat deltagande har en utbildande och fostrande effekt för de medborgare som deltar och 

resulterar i ett medborgerligt välbefinnande såsom ett självförverkligande och 

personlighetsutveckling. Dels anses det leda till en mental effekt i form av ökad politiskt 

självförtroende, alltså större tilltro till den egna förmågan att vara med och påverka. Dels antas 

det leda till mer praktiska egenskaper som ökat politiskt intresse och politisk kunskap.
 
Utbildning 

och folkbildning och genom att delta i gemensamma problemlösningar kan leda till att den 

medborgerliga kompetensen höjs. Därmed blir medborgarna kapabla att ta över beslutsfattandet 

inom ramen för decentraliserade beslutsform.
80

 Deltagardemokrater anser att det är fel att dra 

slutsatsen att folk i största allmänhet är politiskt ointresserade eller okunniga och menar vidare att 

då egenskaper som okunnighet, passivitet och ovilja uppstår beror det på de politiska 

institutionerna. Att inte vilja eller hinna kan bero på att man tvivlar på sina möjligheter till 

inflytande.
81 

 Maria Jarl säger att förutsättningen för att medborgarna verkligen upplever att 
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deltagandet är inflytelserikt och meningsfullt beror på relationen till det demokratiska systemet 

och de aktörer som verkar inom den. En förutsättning för att människor ska vilja och kunna bli 

delaktiga är huruvida tjänstemän och politiker delar med sig av sin kompetens och bemöter 

medborgarna. Ju mer medborgarna känner att de har ett reellt inflytande desto större är 

sannolikheten att deltagandet upplevs som meningsfullt och på sikt leder till att medborgarna 

utvecklar sina demokratiska egenskaper och förmågor. Om medborgarna känner sig motarbetade 

eller möts av en avvaktande inställning så kan motivationen att delta minska.
 
Politisk deltagande 

som inte leder till tänkta resultat eller inte uppmärksammas kan få negativa konsekvenser som 

minskad förtroende för politiker och ökad ovilja att själv delta i den representativa demokratin. 

Deltagardemokratins betydelse kan med andra ord leda till negativa konsekvenser för den 

representativa demokratins legitimitet i form av medborgerligt stöd för och medborgerligt 

deltagande i representativ demokrati.
 
Den deltagardemokratiska teorin ställer alltså stora krav på 

aktörer inom den representativa demokratin.
82

  

4.3.1.1 Operationalisering 

Människosynen ska operationaliseras på ett mätbart sätt för att kunna tillämpa det i verkligheten. 

Det vore tids – och resurskrävande för denna studie att intervjua de boende för att mäta 

medborgarnas självförverkligande och personlighetsutveckling. Genom intervjuer med 

framförallt tjänstemän och politiker får jag en någorlunda bild av de boendes personliga 

egenskaper. Jag kommer att undersöka de boendes egenskaper och förmågor genom att 

undersöka deras kompetens, intresse, engagemang, vilja, tid och huruvida de var passiva/aktiva. 

De boendes självförverkligande och personlighetsutveckling mäts genom att undersöka huruvida 

deltagandet ledde till ökad politisk kunskap, intresse och självförtroende. Vidare undersöks 

huruvida det uppstod ett kvalitetsproblem, dvs. dåliga beslut och svårigheter att styra och 

implementera råden. För att även få en inblick i de boendes förutsättningar till inflytande 

undersöks deras relation till politiker och tjänstemän och hur de blev bemötta. Till sist undersöks 

det politiska deltagandets konsekvenser genom att undersöka huruvida de boendes deltagande i 

råden var tillfredsställande och om det ledde till de resultat som eftersträvades. Med andra ord 

kommer jag att ta reda på huruvida de boende var nöjda och tillfredsställda med 

implementeringen, resultatet och de boendes förutsättningar att delta.  
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4.3.2 Styrelseskickets effektivitet 

Deltagardemokratin står i konflikt med styrelseskicksvärdets effektivitet. Kritiker till 

deltagardemokratin menar att det krävs mycket tid och samordning om det politiska 

beslutsfattandet ska kunna utgå från meningsfulla diskussioner. Det kostar både tid och pengar 

om alla ska vara med och delta. Därför menar man att en effektiv demokrati fordrar arbetsdelning 

och politiska representanter.
83

 Själva valhandlingen inom ett representativt styrelseskick är enkel 

att genomföra och kräver inte att människor har erfarenhet, politisk kunskap och politiskt 

självförtroende. Det representativa styrelseskicket är mindre resurskrävande eftersom människor 

behöver bara ställning till de politiska partiernas valbudskap och behöver därför inte skaffa sig 

specifik kunskap om olika sakfrågor och beslutsprocesser.
84

  

 

Deltagardemokraterna tycks vara väl medvetna om effektivitetsproblemet. Deltagardemokrati tar 

ganska mycket tid och pengar men detta pris är man beredd att betala för att få en bättre 

demokrati. Mikael Gilljam menar att en fullständig deltagardemokrati där alla medborgare är 

delaktiga i och fattar beslut på alla politiska nivåer skulle säkerligen bli ineffektiv. Däremot ett 

representativt styrelseskick kompletterat med deltagardemokratiska former skulle kunna leva upp 

till någorlunda rimliga effektivitetskrav. Dessutom är det just meningen att deltagardemokratin 

ska komma underifrån och börja i små enheter som arbetsplatser, skolor och grannskap.
85

 

Deltagardemokrater försvarar sig mot de argument som förs mot dem med invändningen att den 

tid man lägger ner på samtal, reflektion, kritik, utredande etc. före beslutet har man igen efter att 

det fattats och ska genomföras. Detta kan ses som en kombination av en kvalitets – och 

effektivitetsargument. Kvalitet därför att genom sitt deltagande får man möjlighet att förutse 

reaktioner och kvalitetssäkra beslutens tillämpning. Effektivitet därför att det som på kort sikt kan 

ses som en orimlig kostnad i efterhand och långt framöver, kan visa sig vara väl använda pengar 

på grund av att det uppstår intäkter eller uteblivna kostnader. I slutändan handlar det om jämlikar 

som har deltagit och löst ett gemensamt problem genom horisontell kommunikation. Ett sådant 

beslut anses rymma större legitimitet än ett beordrande, vertikalt myndighetsbeslut.
86
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4.3.2.1 Operationalisering  

För att operationalisera styrelseskickets effektivitet på ett mätbart sätt ska jag undersöka 

konsekvensen av huruvida råden var enkel och effektiv eller om den var resurskrävande att 

implementera. Med andra ord ska jag undersöka om implementeringen av råden var en 

komplicerad och tidskrävande process, om det krävdes mycket pengar och samordning för att bli 

meningsfull och nå påtagliga resultat. Jag kommer även att ta reda på om det sågs som väl 

använda pengar, tid och resurser i efterhand och i det långa loppet. 

4.3.3 Politisk jämlikhet 

Politisk jämlikhet inom det representativa demokratiidealet utgår från att alla intressen ska finnas 

representerade och att preferenser ska väga lika tungt. För deltagardemokratins förespråkare 

handlar det om att alla ska ha lika möjlighet att påverka beslut. Det tyngsta argumentet mot 

deltagardemokratin är att den står i motsats till politisk jämlikhet. Att förflytta beslutandemakt 

från politikerna till medborgarna ses som mycket problematiskt. Risken är att ett ökat politiskt 

deltagande kan leda till en ojämn spridning över olika befolkningsgrupper. De medborgare som 

är resursstarka, mer politiskt aktiva och som har gott om tid och engagemang får betydligt mer 

inflytande och makt i förhållande till de minsre resursstarka medborgarna.
87

 Inom den 

representativa demokratin finns det tak för deltagandet i val i och genom valprocessen eftersom 

varje medborgare endast har en röst. Genom att begränsa möjligheterna för de resursstarka 

individerna så bidrar det till ökad jämlikhet. Inom deltagardemokratin däremot kan en individ 

göra ett obegränsat antal påverkansförsök. De som deltar får därmed ytterligare en kanal in i 

politiken i förhållande till vanliga medborgare som bara röstar i de allmänna valen. Detta leder 

till att den politiska ojämlikheten mellan aktiva medborgare och övriga medborgare blir ett 

faktum.
88

 

 

Detta blir även problematiskt för de politiska beslutsfattarna eftersom den information och de 

åsikter som tillförs beslutsprocessen i första hand kommer från de resursstarka medborgarna. 

Därmed uppstår ett ojämlikhetsproblem då politikerna kommer att ta större hänsyn till och fatta 

beslut i enlighet med de resursstarka grupperna.
89

 Detta riskerar även att leda till en sämre 
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avspegling av folkviljan. Inom den representativa demokratin förverkligas folkviljan genom 

majoritetsprincipen där de folkvalda ska se till att helhetens behov och intressen tillgodoses. För 

anhängare av en deltagardemokrati är det givetvis folket självt som ska bestämma sitt verkliga 

intresse redan vid beslutstillfället.
90

 Det som blir problematiskt är att en deltagardemokratisk 

utveckling leder till en fragmentering av politiken då grupper kommer att inom sektor efter sektor 

se till sina egna intressen. Enligt representativ demokratiteori har människor inte förmågan att se 

till helhetens behov och kan inte att lösgöra sig från sina snäva intressen från allmänintresset. 

Deltagardemokratin står alltså i konflikt med ett förnuftigt helhetstänkande och 

beslutssamordning.
91

 Om medborgarna försöker påverka de politiska besluten utifrån sina egna 

intressen så blir den stabilitet som deltagardemokraterna förutsäger svårt att uppnå. Om man 

däremot tar mer hänsyn till de egenintresserade medborgarnas riskerar det viktiga 

helhetsperspektivet i den representativa demokratin att gå förlorat. Väljer man istället att inte 

lyssna på de resursstarka medborgarnas krav riskerar man istället en växande politikermisstro och 

kanske en ökad apati bland medborgarna.
92

  

 

Ojämlikhetsproblemet kan dock mildras genom att fler medborgare aktiverar sig i olika typer av 

nätverk. Med ett starkt engagemang och ett högt valdeltagande anses det mer rimligt med en 

maktförskjutning från representativ demokrati till deltagardemokrati.
93

  

4.3.3.1 Operationalisering 

Vad gäller kravet på operationaliserbarhet får inte idelatyper sakna relevans för verkligheten. För 

att inte hamna alltför långt ifrån verklighetens ramar ska jag operationalisera politisk jämlikhet på 

ett tillämpbart sätt. Det vore svårt att mäta politisk jämlikhet inom det deltagardemokratiska 

idealet genom att mäta alla medborgares lika möjligheter att påverka politiska beslut. Därför 

kommer politisk jämlikhet att operationaliseras genom att undersöka konsekvensen av ett utökat 

politiskt deltagande, dvs. vad konsekvensen blev av att förflytta beslutandemakten från de 

folkligt valda politikerna till medborgarna. Dessutom undersöks konsekvensen av huruvida de 

politiska beslutsfattarna tog hänsyn till och fattade beslut i enlighet med de boendes önskemål 

och intressen.  
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Ytterligare en faktor som är problematiskt är risken för snedvridning och ojämlika möjligheter 

även inom brukarkollektivet. Det ska tilläggas att jämlikhetsfrågan även handlar om en 

representativitetsfråga. Systemet med representation är nödvändig. Alla människor engagerar sig 

inte i de frågor som berör de, därför är det viktigt att det finns representanter. Lika viktigt är att 

det finns en jämlik representation. Inom den statsvetenskapliga forskningen studeras 

representativitet i två olika avseenden, dels social representation och dels åsiktsrepresentation. 

Med social representation menas hur väl de medborgare som ingår i olika brukarråd 

överensstämmer med övriga medborgare när det gäller socialt och ekonomiskt avseende. I min 

studie ska jag titta på representation av tre olika faktorer: kön, ålder och etnicitet. Med 

åsiktsrepresentation avses att medborgarna i råden representerar de andra medborgares åsikter 

och preferenser.
94

 Med åsiktsrepresentation kommer jag undersöka huruvida invånarnas intressen 

och preferenser var representerade i råden och om råden hade förankring hos invånarna.  

4.4 Implementering 

Implementeringsforskningen riktar sitt intresse mot hur genomförandeprocessen ska beskrivas, 

fokus ligger alltså på processen efter att en policy beslutats. Rune Premfors beskriver 

genomförandefasen/implementeringsfasen som ”de aktiviteter i policyprocessen som följer på det 

formella beslutet och pågår tills en handlingslinje eller ett program omsatts i praktisk 

verksamhet”.
 95

  Implementeringsteorin domineras av tre perspektiv varav top-down och bottom-

up har tagits med i studien. Valet av top-down och bottom-up perspektiven grundar sig i att 

deltagardemokratiteori och representativ demokratiteori inte är tillräckliga teoretiska redskap för 

att uppnå syftet med studien. Dessa två teorier hjälper mig att förstå innehållet i råden medan top-

down och bottom-up perspektiven handlar om själva implementeringsprocessen som också är 

syftet med studien. Dessa perspektiv kommer att hjälpa mig i att orientera mig att studera 

aktörernas förhållningssätt och medverkan i implementeringsprocessen. Aktörernas agerande och 

inflytande i implementeringsprocessen spelar en central roll i skapandet av råden, förankring, 

organisering och resultat.  
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De olika implementeringsperspektiven ger olika svar på vilka aktörer som bestämmer och har 

inflytande över implementeringsprocessen av en politisk åtgärd. Valet av top-down perspektivet 

baseras på att beslutsfattarens avsikter med politiska beslut är avgörande för hur politiska 

program implementeras. Hur politiska beslutsfattare avser att öka det demokratiska deltagandet 

och delaktigheten och hur dem förhåller sig till kravet på underifrånperspektivet är avgörande för 

huruvida det deltagardemokratiska idealet kan realiseras eller inte. Valet av bottom-up 

perspektivet grundar sig i att tillämparens intressen och avsikter har en inverkan på 

implementeringsprocessen av en politisk verksamhet. Huruvida deltagardemokratin kan existera 

vid sidan av den representativa demokratin beror alltså inte enbart på politiska beslutsfattare utan 

även på hur tjänstemän agerar och förhåller sig till politiska beslut och tillämpningen av råden. 

Den kommunala förvaltningen har gått igenom en betydande professionalisering. Politiska 

avgöranden har i allt större utsträckning delegerats till tjänstemän. Många förslag utarbetas av 

tjänstemän som politiker tar ställning till, vilket medför att beroendet av tjänstemän är stort.
96

 

Genom att studera politikers och tjänstemäns roll och agerande kan jag studera 

implementeringsprocessen av råden.  

4.4.1 Top-down  

Top-down (uppifrån och ned) perspektivet är det traditionella implementeringsperspektivet. 

Denna perspektiv handlar om det auktoritativa politiska beslut som tas i organisationens topp. I 

implementeringen finns två roller, en beslutsfattarroll och en tillämparroll. Inom top-down 

perspektivet är det beslutfattaren som styr och vill se vissa åtgärder utförda och tillämparen 

förväntas följa beslutsfattarens avsikter och mål. Beslutsfattaren styr den underordnade 

förvaltningen efter sina önskemål. Efter genomförd implementering kontrolleras hur tillämparen 

följt riktlinjerna. Undersökningen sker i flera steg genom en styrningskedja, från central till lokal 

nivå, t.ex. skollag – skolförordning - styrning och kontroll från statlig skoladministration - beslut 

i kommunal skolstyrelse -åtgärder på den enskilda skolan - undervisning i klassrummet. Varje led 

i kedjan, från precisare riktlinjer till genomförande ses som en styrning av de följande leden. 

Första ledet i kedjan består av beslutsfattare medan den senare delen består av tillämpare. Själva 

styrningen blir alltmer detaljrik ju längre ner i kedjan man kommer.
 97
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4.4.2  Bottom-up  

Om uppifrån och ned perspektivet är det traditionella perspektivet anses bottom-up (nedifrån och 

upp) perspektivet vara dess kontrast. Bottom-up perspektivet handlar om 

verkställarens/tillämparens förståelse och uppfattning av sin situation. Sannerstedt använder sig 

av Michael Lipskys teori om street-level bureaucrats, som handlar om professionella 

närbyråkrater. Det är de professionella närbyråkrater och inte de politiska beslutsfattarna som 

utformar politiken. Dessa professionella tjänstemän handlar i enlighet med sin förståelse av 

verkligheten och i enlighet med sina professionella värderingar. Besluten tas här till skillnad från 

top-down perspektivet på organisationens lägsta nivå. I det här fallet har politiska beslutsfattare 

svårt att styra och kontrollera en sådan verksamhet som fordrar att man hela tiden prioriterar och 

tar hänsyn till människors behov. De politiska beslutsfattarna kan däremot via indirekt styrning 

påverka förutsättningarna för verksamheten, exempelvis genom beslut om organisering och 

fördelning av resurser etc. men även avnämarna, dvs. klienterna och eleverna befinner sig i 

underläge eftersom de precis som politikerna saknar den professionella kompetensen.
98

  

Skillnaden mellan top-down och bottom-up handlar om deras olika syn på lagar som 

styrinstrument. I uppifrån-perspektivet är det lagen som utgör utgångspunkten för analysen 

genom att man beskriver och förklarar hur lagen implementeras. I nedifrån-perspektivet däremot 

handlar det om en empirisk fråga, dvs. hur lagen har någon styrande inverkan. Perspektiven bör 

inte ses som olika teoretiska synsätt utan snarare som olika tillvägagångssätt för hur 

implementeringsforskning skall bedrivas metodmässigt.
 99

 

4.4.3 Operationalisering 

För studiens syfte operationaliseras top-down och bottom-up perspektiven. Beslutsfattaren ska 

avse för studiens syfte politiska beslutsfattare på kommunal nivå och inte på nationell nivå 

eftersom studien fokuserar på den lokala demokratin i Södertälje kommun och i Huddinge 

kommun. Tillämparen i bottom-up perspektivet syftar på professionella tjänstemän och mitt syfte 

är också att studera tjänstemän, men i detta fall syftar det på tjänstemän på lokal nivå eftersom 

avsikten är som tidigare nämnts att studera deltagande aktörer på lokal nivå. Avnämarna i 

bottom-up perspektivet avses här medborgarna, dvs. de boende. Vissa delar i båda perspektiven 

utesluts i denna studie då det inte är har att göra med studiens syfte. Ambitionen med 
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perspektiven är att studera de politiska beslutsfattarnas och tjänstemäns medverkan i boenderådet 

och ungdomsrådet inom ramen för storstadssatsningen. Det som ska undersökas är aktörernas 

avsikter, förståelse, uppfattning och förhållningssätt och hur de styrde implementeringsprocessen 

och utformade råden. Genom att undersöka politikernas och tjänstemännens roll och 

förhållningssätt får jag samtidigt kunskap om huruvida medborgarna var delaktiga i besluts - och 

implementeringsprocessen. Som tidigare nämnts är en viktig förutsättning för ökad 

medborgarinflytande att politiker och tjänstemän skapar bättre förutsättningar för medborgarna 

att få inflytande. Top-down och bottom-up perspektiven har infogats i idealtypsmodellen ovan. 

Skälet till att top-down perspektivet har infogats som en del under representativ demokrati i 

modellen är att perspektivet utgår från beslutfattaren och detta passar väl in där eftersom 

representativ demokratiteori utgår från att beslut bör fattas av politiska företrädare. Skälet till att 

bottom-up perspektivet har infogats som en del under deltagardemokratiteori grundar sig i att 

tjänstemän också är en del av implementeringen av råden.   
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5. Empirisk analys 

Den empiriska analysen börjar med en kort bakgrund av målområdet demokrati/delaktighet och 

Hovsjö föreningsråd samt Hovsjö boenderåd. Sedan analyseras boenderådet djupare med 

utgångspunkt från idealtypsmodellen. Den andra delen av analysen utgår från samma struktur 

men med fokus på ungdomsrådet i Västra Skogås. 

5.1 Hovsjö föreningsråd/boenderåd  

När det lokala utvecklingsavtalet mellan Södertälje kommun och staten undertecknades för åren 

2000-2005 enades parterna om att ett framgångsrikt arbete i de aktuella bostadsområdena 

förutsatte bland annat invånarnas reella engagemang och delaktighet. För målområdet 

demokratisk delaktighet står att allt fler människor ska känna ett ökat inflytande och en större 

delaktighet i alla delar av samhällsutvecklingen samt att fler av invånarna skulle uppleva att de 

varit med och beslutat i frågor gällande Hovsjös framtid.
100

 I Hovsjö kom storstadssatsningen att 

utgöra en fortsättning på tidigare satsningar, bl.a. det så kallade Lyftet som finansierades med 

Blommansatsningen. Redan då fanns det en idé om att skapa ett samlande organ för de lokala 

ideella föreningarna. År 1998 bildades Hovsjö föreningsråd med representanter för olika 

föreningar.
101

 Under 2001 övergick Hovsjö föreningsråd i Hovsjö boenderåd.                                                                                                                                                                                                      

Det övergripande syftet med boenderådet var att i enlighet med storstadspropositionen skapa 

bestående forum för dialog och medborgarinflytande. Tanken var att rådet skulle vara 

representativ för invånarna och dels att ge de boende möjlighet att påverka utformningen och 

innehållet av insatsen. Dels att stimulera de boende att bli aktiva i kommunen som i sin tur skulle 

leda till ett ökat engagemang i samhällslivet i övrigt.
102

 

5.1.1 Människosyn 

I april 2002 genomfördes ett personval i Hovsjö men valdeltagandet blev väldigt lågt. Många 

röstade inte dels pga. att de inte visste vad valet gick ut på. Budskapet gick fram men 

konstruktionen för boenderådet för invånarna var svår att förstå. Demokratiutredaren berättar att 

det rådde bristande kompetens och förståelse bland de boende för den kommunala organisationen 
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och för boenderådets roll och arbetsformer. Enligt processledaren för boenderådet var detta även 

ett tydligt inslag bland rådsmedlemmarna men påpekar att dessa var vanliga människor och inga 

fullfjädrade politiker vilket ledde till att processledaren fick hjälpa dem en hel del på vägen. 

Ingen av rådsmedlemmarna ville ta på sig rollen som sekreterare på grund av osäkerhet och brist i 

språkkunskaper. Detta fick processledaren styra upp och hjälpa till med. En del av de deltagande 

medborgarna var till och med analfabeter men detta fick man acceptera menar processledaren, 

eftersom dessa människor var folkvalda. Hade man ifrågasatt detta kunde man likväl ha ifrågasatt 

hela valproceduren.
103

 Enligt demokratiutredaren hade kommunen ett ansvar att bistå rådet med 

stöd och resurser. Så här säger demokratiutredaren: 

 

”Vi måste ta på oss nycklar politiskt för man tror att nu så är dom valda, nu ska det fungera”. Man fick inte 

tillräcklig med stöd och resurser från kommunen. Kommunen borde ha bistått med professionellt stöd i mötesteknik 

eller liknande för det här var människor som tidigare inte var politiskt och föreningsaktiva som sökte till rådet. Men 

det var väl också tanken, men det skapade problem. Många kände inte varandra och skulle jobba i ett team.
104 

 

För processledaren handlade inte problemet om brister i mötesteknik utan snarare om svaga och 

osäkra individer, i synnerhet kvinnor som var passiva och ovana. En kvinnlig deltagande som 

fick flest röster avböjde från att ställa upp som ordförande på grund av svag självkänsla. Detta 

ledde till att den person som fick hennes plats klarade av rollen mycket sämre. Kvinnornas lust 

och vilja danade med tiden när boenderådet till slut utvecklades till att bli mer mansdominerat. I 

övrigt hade folk tid att delta och engagera sig. Skälet till de personer som hade tidsbrist hade 

inget att göra med att de inte hade möjligheter till inflytande eller att de kände sig motarbetade av 

politiker och tjänstemän. Vissa personer närvarade vid möten för att få arvode och inte pga. sitt 

reella intresse medan andra kom dit för att de ville påverka en specifik fråga som man trodde att 

man kunde göra via boenderådet. I inledningsfaset var uppslutningen bland medborgarna relativt 

stor där många var aktiva och engagerade men med tiden började intresset svalna alltmer på 

grund av att boenderådet, dess befogenheter, roll och organisering förändrades ständigt under 

implementeringens gång.
105

 I oktober 2000 genomförde Södertälje kommun en omfattande 

omorganiseringen som innebar att kommundelsnämnderna som tidigare hade det operativa 

ansvaret för storstadsarbetet lades ner. Istället infördes sektorbaserade facknämnder. Detta 
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medförde att storstadssatsningens organisation ändrades och skapade negativa konsekvenser för 

rådet. Innan omorganisationen var rådets utveckling kopplad till kommundelen Tveta. Under 

denna tid upplevde rådet att de hade tydliga roller och befogenheter. På grund av 

omorganiseringen minskade rådets befogenheter, vilket skapade osäkerhet och besvikelse hos 

rådsmedlemmarna. Centraliseringen gjorde det också svårare att arbeta med ett områdes- och 

underifrånperspektiv vilket medförde förvirring om rådets riktlinjer, befogenheter och roll.
106

  

 

Det förekom även problem med inrättandet av ett presidium. Problemen berodde på oklarheter 

bland rådsmedlemmar om presidiets roll och uppgift, vilket hade en negativ effekt på de övriga 

rådsmedlemmarnas engagemang och motivation att delta i rådsmötena. Förvirringen och 

ovissheten kring rådets organisation och arbetsform var hämmande för rådet och försvårade 

beslutsfattandet
.107

 Processledaren berättar att när denna oreda skapades blev det varken tydligt 

för tjänstemän eller rådet om vilka roller och befogenheter de hade.
108

 Under ett möte i maj 2002 

med samtliga processledare uttryckte processledaren för Hovsjö farhågor om att flera kandidater 

fortfarande var okunniga av vad rådet innebär.
109

 Den 4 juni 2002 från kommunstyrelsens 

begäran genomgick boenderådet och samtliga ledamöter en central utbildning i mötesteknik och 

relevant samhällskunskap om den kommunala beslutsprocessen, budgetprocessen, kommunens 

organisation, storstadssatsningen etc.
110

 I oktoberrapporten för Hovsjö står att medlemmarna i 

rådet fick ökade kunskaper och flera av dem utvecklades personligen och växte i sin roll.
111

 

Processledaren konstaterar att själva utbildningen dock inte ledde till mer klarhet eller ökade 

kunskaper.
 112

  

 

När medborgarna kände att situationen efter valet inte motsvarade de förväntningar som fanns vid 

satsningens början blev de alltmer ointresserade av att delta och engagera sig i rådet.
113

 

Rådsmedlemmarna upplevde att rådet inte fyllde den funktion som det hade getts pga. det 
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bidragsansökningar tog mycket tid som gjorde att sakfrågorna hamnade i skymundan.
114

  Under 

våren 2005 var rådet i en problematisk situation och antalet aktiva medlemmar minskade till cirka 

fem, sex personer.
115

 Många hoppade av flera orsaker, bland annat på grund av att man var 

missnöjd att man inte kunde påverka så som man hade hoppats på. Dels på grund av utflyttning 

från orten eller tidsbrist.
116

  Några avhopp hade orsakats av samarbetssvårigheter. Sju personer 

(främst ersättare) avsade sitt uppdrag från rådet och man fyllde aldrig upp de tomma platserna 

vilket ledde till en mindre skala av människor, detta i sin tur medförde att rådsarbetet förhalades 

och blev mindre effektivt.
117

 

 

I övrigt fungerade det praktiska arbetet i rådet och så småningom blev det även bättre styrning 

och ordning i boenderådet men under den tiden processledaren tog tjänsteledigt svalnade 

rådsmedlemmarnas intresse och engagemang. I maj 2003 slutade processledaren för Hovsjö och i 

och med att man slog ihop stadsdelarna fick processledaren för Geneta ta hand om delen för 

Hosvjö. De boende i Hovsjö kände sig svikna av tjänstemännen och upplevde att det nu inte 

fanns någon som kunde föra deras talan.
118

 Rådet upplevde en tid av isolering från både politiker 

och centrala tjänstemän. Det fanns en känsla av att de inte blev tagna på allvar. Politikerna å 

andra sidan framhöll att rådet skulle formas underifrån utan påverkan av lokala politiker och 

tjänstemän.
119

 Processledaren menar att de boende i stora drag var oberöda och informerade 

medan rådsmedlemmarna var uppgivna och besvikna på politiker och tjänstemän. Det fanns en 

upplevelse av att politikerna gav tomma löften.
120

 Rådsmedlemmarna upplevde att både 

tjänstemännen och politikernas intresse för boenderådet var ganska svalt och att det var svårt att 

få respons på frågor och förslag.
121

 Rådsmedlemmarna ville se att fler beslut genomfördes och att 

kontakten med kommunen, nämnderna och politiker förbättrades. Kontakten mellan nämnderna, 

enligt rådsmedlemmarna, hade inte fungerat tillfredsställande.
122

 De kommunala nämnderna sade 

att de inte hade märkt av boenderådet och man menade att arbetet med rådet inte hade gett några 

                                                 
114

 Karlsson 2003:33ff 
115

 Lindholm 2005:21 
116

 Intervju med processledaren för Hovsjö boenderåd 07-08-12 
117

 Karlsson 2003:34 samt intervju med utredaren för demokratiutveckling 07-06-18 
118

 Intervju med processledaren för Hovsjö boenderåd 07-08-12 
119

 Södertälje kommun: kommunledningskontoret. Modeller för ökat boende-/brukarinflytande i storstadssatsningen. 

2001-10-11  
120

 Intervju med processledaren för Hovsjö boenderåd 07-10-18 
121

 Lindholm 2005:27 
122

 Karlsson 2003:45, 57 



39 

 

märkbara resultat och att rådet hade varit ”för tyst”. Susanne Bergström (kommunalråd) tyckte att 

ambitionen från politikerna var större att åstadkomma ett boenderåd än vad kravet från 

medborgarna var.
123

 Bengt Hugo Bengtsson (m) och Mats Pertoft (mp) å andra sidan 

konstaterade att uppslutningen bland politikerna var ganska svagt de gånger rådet diskuterades i 

demokrati – och integrationsberedningen och i nämnder.
124

  

 

När kommunstyrelsen beslutade år 2003 att dra tillbaka det ekonomiska stödet för rådet valde 

rådet att gå sin egen väg utan det kommunala stödet. Hösten 2004 bestod rådet av cirka åtta till 

nio aktiva medlemmar och hade precis bildat en ideell förening. De var inte oroade över att 

stadsdelsutvecklarens tjänster skulle upphöra vid årsskiftet 2005/2006, utan hade en positiv 

inställning och stora planer inför framtiden. Man stötte dock på ett problem, hyran visade sig bli 

högre än vad man hade trott i början. Trots detta var inställningen hos rådsmedlemmarna 

optimistisk och man trodde sig kunna lösa det ekonomiska problemet. Rådet saknade dock 

tillhörighet till en övergripande paraplyorganisation och fick därför avslag på sin ansökan om 

bidrag från kultur – och fritidskontoret.
125

  

5.1.2 Styrelseskickets effektivitet 

När storstadsarbetet påbörjades i Södertälje under 1999/2000 var det oklart hur 

storstadssatsningens organisation skulle utarbetas. Oklarheten handlade om en bristande analys, 

strategi och projektplanering på stadsdelsnivå. Detta resulterade i att det tog tid att komma igång 

med olika insatser. Det fanns inte någon tidigare erfarenhet och kunskap av att arbeta från 

projekttänkande till processtänkande.
126

 Det tog lång tid att få till ett råd och hitta formerna för 

hur man skulle samverka och vad man skulle samverka om. Dessutom var alla människor inte 

föreningsmänniskor vilket tog tid att lära sig hur man skulle få mötena att flyta och förstå varför 

man hade en dagordning etc. De som kom in i första omgången föreställde sig att det skulle vara 

på ett visst sätt att jobba i boenderådet men insåg i efterhand att det var svårt. Boenderådet råkade 

ut för ganska mycket avhopp och varje avhopp var ett misslyckande eftersom man fick gå tillbaka 

till ruta ett för varje ny person som kom, vilket skapade problem för implementeringen. Det 

förutsatte en kontinuitet vilket tog tid att bygga upp. Efter drygt ett år började rådet hitta sina 
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former.
127

 I oktoberrapporten för 2004 står att förändringsarbetet för boenderådet tog mycket tid 

och krävde mycket för att nå påtagliga resultat.
128

 

 

Valdeltagandet i valet till boenderådet blev relativt lågt trots den stora informationssatsningen. 

Valdeltagandet uppgick i Hovsjö till cirka 10 procent (377 av 3 787).
129

 I en rapport om 

boenderådets arbete står att en möjlig orsak till det låga valdeltagandet kan ha varit att tiden 

mellan kommunstyrelsens beslut i januari och själva valet i april var för kort för att nå ut med 

tillräcklig information om valet till de boende. Själva valet till rådet ägde rum mellan 22-28 april 

2002. I rapporten konstateras att eftersom företeelsen boenderåd var ny och inte hade någon 

motsvarighet i Sverige var behovet av denna information stort.
130

  Demokratiutredaren såg detta 

som något negativt att man från politiskt håll beslutade att hålla valet under en kort tid där man 

snabbt skulle gå med valinformation, arrangera valet, förankra det osv. Kommunen hade inga 

problem med att lägga ned möda med att utföra arbetet med relativt höga kostnader. Orsaken till 

den korta valperioden var att politikerna var tvungna att bemöta den frustration som hade uppstått 

med oklara roller och befogenheter. Valet skulle tydliggöra rådets befogenheter.
131

 Efter valet 

gick proceduren i boenderådet ganska smidigt till och det var ingen komplicerad eller 

resurskrävande process som tog alltför lång tid eftersom tjänstemännen hade förberett ganska 

mycket. Rådet var en tjänstemannakonstruktion för att skapa en struktur som kunde hanteras 

lättare. I princip var det bara att förankra och klubba igenom beslut. Oftast hade medborgarna 

inga egna förslag utan processledaren skrev olika förslag som klubbades igenom.
132

    

 

Kommunstyrelsen i Södertälje beslutade år 2003 att dra tillbaka det ekonomiska stödet för 

boenderådet fr.o.m. den 30 juni 2004.
133

 En del politiker var skeptiska till att det rådet var ett 

tidsbegränsat projekt och inte på initiativ från de boende själva. Det fanns kritik mot att det fanns 

brister i förarbetet vad gäller att förankra boenderådet hos invånarna.
134

 Demokratiutredaren 
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tyckte att det var bortkastade pengar och förtroende för de människor som engagerade sig i 

boenderådet. Vidare säger han att det var en tidsfråga, om rådet hade haft mer tid, hjälp och stöd 

kunde det ha utvecklats och haft mer dialog med de boende i området för att förankra frågor hos 

de boende.
135

 Många rådsmedlemmar uttryckte att för att vända den negativa utvecklingen och 

främja ett ökat demokratiskt deltagande måste arbetet få ta tid för att överhuvudtaget kunna finna 

fungerande arbetsformer och nå bred förankring bland de boende. Därför sågs frikopplingen som 

ett kortsiktigt tänkande, orimliga krav på effektivitet och snabba resultat från kommunens sida.
136

 

Boenderådet hade mycket idéer och visioner men problemet var att när kommunens och statens 

pengar försvann kunde man inte realisera sina idéer.
137

 Enligt processledaren fanns det gott om 

pengar i stadsdelarna för att skapa ett boendeengagemang. Det handlade mer om en maktkamp 

och kamp om resurserna. Politikerna ville inte släppa ifrån sig den reella makten eller 

pengarna.
138

   

5.1.3 Politisk jämlikhet 

Rådet fick till uppgift att minst två gånger om året arrangera dialogträffar/stormöten för att ge de 

boende möjlighet att få information om det rådande utvecklingsarbetet och därmed få en chans att 

få inflytande.
139

 Efter valet 2002 anordnades ett antal dialogmöten med de boende men 

uppslutningen bland de boende var väldigt svagt. Boenderådet hade svårt att engagera de boende 

i förändringsarbetet.
140

 Susanne Bergström (kommunalråd) konstaterar att de medborgare som 

hon kom i kontakt med tog initiativ och var engagerade men det var endast en liten skara av 

människor.
141

 Rådet hade i förhållande till övriga medborgare möjlighet att i olika sammanhang 

påverka vilka insatser som skulle genomföras i Hovsjö bland annat genom att lämna synpunkter 

via sin representation i integrationsberedningen, genom sin förslagsrätt till kommunala nämnder 

och genom att rådet bestämde över hur trygghets-och trivselfonden skulle fördelas.
142

  

 

                                                 
135

 Intervju med utredaren för demokratiutveckling 07-06-18 
136

 Lindholm 2005:28 
137

 Intervju med kommunalråd, Södertälje kommun 07-06-13 
138

 Intervju med processledaren för Hovsjö boenderåd 07-08-12 samt 07-10-18 
139

 Södertälje kommun: Kommunledningskontoret. Arbetsordning/reglemente för boenderåd inom 

storstadssastningen 2001-11-24 samt Intervju med processledaren för Hosvjö boenderåd 07-08-12 
140

 Karlsson 2003:45 
141

 Intervju med kommunalråd, Södertälje kommun 07-06-13 
142

 Intervju med utredaren för demokratiutveckling 07-06-18 samt  07-10-17 



42 

 

Hur agerade de politiska beslutsfattarna i Södertälje i denna fråga? De politiska beslutsfattarna 

tog hänsyn till och fattade beslut i enlighet med de boendes önskemål och intressen inom ramen 

för trygghets- och trivselfonden men dock inte i övrigt. Rådet å andra sidan fungerade som en 

rådgivande instans där yttranden från rådet påverkade beslut i kommunen.
143

 I början av insatsen 

upprättades dessutom en handlingsplan som klubbades igenom både av politiker och 

boenderådet. De boende medverkade inte i målformuleringar och åtgärdsplaner utan rådet 

medverkade åt de boende. Risken med att egenintresset kunde bli större än allmännintresset 

löstes inte direkt förutom att det fanns krav på rådet att arrangera kvartalsvisa stormöten med de 

boende, men uppslutningen var som tidigare sagt väldigt svagt. Eftersom storstadssatsningen var 

ett initiativ från staten som intog ett stadsdelsperspektiv ifrån början, var det svårt för kommunen 

att hitta de rätta formerna för att tillfredsställa ett helhetsperspektiv.
144

 

 

Vad beträffar representativitetsfrågan, dvs. huruvida boenderådet var representativ för de boende 

i Hovsjö kan sägas att diskussioner förekom både angående det dåvarande föreningsrådets samt 

boenderådets representativitet. Under år 2001 började kommunens tjänstemän och politiker 

diskutera om brister i det dåvarande föreningsrådets representativitet och legitimitet.
145

 

Föreningsrådet bestod delvis av representanter för olika föreningar och organisationer och ansågs 

därför inte tillräckligt representativa för de boende. Föreningsrepresentanternas intressen 

präglades till i huvudsak av sär- och egenintressen och var inte alltid det forum som tillvaratog de 

boendes intressen.
146

 Detta medförde därför inte till ökad delaktighet från invånarnas sida. En 

annan invändning var att även om föreningarna var verksamma i Hovsjö så kunde medlemmarna 

vara bosatta var som helst och detta var inte representativt för de boende i Hovsjö.
147

 Mot denna 

bakgrund beslutade kommunstyrelsen i januari 2002 att inrätta partipolitiska personval till rådet i 

Hovsjö, för att på så vis skapa ett nytt legitimt boenderåd. I april 2002 hölls valet samtidigt som 

den officiella benämningen boenderåd fastställdes.
148

 När föreningsrådet övergick i Hosvjö 

boenderåd visade sig även detta innebära ett representationsproblem. Det ansågs att valet varken 
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hade gett rådet ökad representativitet eller legitimitet, bland annat på grund av att valdeltagandet 

blev alltför lågt, dels för att många hade ”lojalitetsröstat” på släktingar och vänner än att 

kandidaternas kompetens och lämplighet hade tagits i beaktande.
149

  

 

Den största kritiken handlade om att valet hade lett till en överrepresentation av den 

assyriska/syrianska befolkningsgruppen. Många av de som inte röstade var svenskar och 

finländare som kände sig utanför och tyckte att det var en assyrisk/syriansk satsning.
150

 I Hovsjö 

nominerades 43 personer varav 31 ställde upp som kandidater. Av dessa tillsattes nio ordinarie 

ledamöter och nio ersättare
151

. I tabellen nedan presenteras rådets sammansättning i maj 2002:  

 

Figur 1: Sammanställning över sammansättningen i Hovsjö boenderåd i maj 2002.
152

 

Ord.ledamöter assyrisk/syriansk bakgrund                            9 

Ord.ledamöter svensk, nordisk eller annan bakgrund            0 

Totalt antal ledamöter                                                            9                                                                                     

Ersättare assyrisk/syriansk bakgrund                                      6 

svensk, nordisk eller annan bakgrund                                     3 

Totalt antal ersättare                                                               9      

Män bland ordinarie                                                                4 

 Kvinnor bland ordinarie                                                         5 

Åldersspridning bland ordinarie                                      1950- 74                                                     

 

Källa: Södertälje kommun: Valresultat i till boenderåd i Geneta, Ronna samt Hovsjö; Södertälje kommun: 

Kommunledningskontoret. Rapport från boenderådens arbete. 2003-02-06 

 

Av tabellen ser man att åldersspridningen var från 1950 till att vara född 1974. Unga människor 

hade möjlighet att kandidera och delta i rådet eftersom rösträttsåldern var från 16 år. Kommunen 

beaktade representation utifrån ålder men demokratiutredaren kan dock inte svara på varför så få 

unga deltog i rådet.
153

 I tabellen framgår inte hur könssammansättningen var men i en rapport 

framgår att det var ganska jämn. Bland ledamöterna var fyra män och fem kvinnor. Däremot var 
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den assyriska/syrianska befolkningsgruppen dominerade bland både ordinarie ledamöter och 

ersättare. Om man å andra sidan tittar på invånarnas antal och sammansättning år 2001 i Hovsjö 

ser man att ungefär hälften av områdets invånare hade assyrisk/syrianskt ursprung och cirka en 

fjärdedel hade finländskt ursprung. I tabellen nedan redovisas invånarnas etniska bakgrund: 

 

Figur 2. Invånarnas etniska bakgrund i Hovsjö och Södertälje kommun 2002.
154

 

               Etnisk bakgrund 2002 (%)                   Hovsjö          Södertälje 

 Svensk eller okänd  bakgrund            22,9                57,4       

Finsk bakgrund                                     13,9               13,3 

Assyrisk/syriansk  bakgrund                 51,7                17     

Annan bakgrund                                    11,5               8,8 

 

Källa: Storstadsarbetet: oktober-rapporten 2004. Mätetal och statistisk bilaga 

 

I tabell 1 ser man alltså att den assyrisk/syrianska gruppen var överrepresenterade i rådet och i 

tabell två framgår att majoriteten som bodde i Hovsjö 2002 var assyrier/syrianer. (Här har jag valt 

att presentera och sammanställa tabellen och diskutera det i slutsatsen). Hur var det då med 

huruvida invånarnas intressen och preferenser var representerade i boenderådet? Hade rådet 

förankring hos medborgarna? Demokratiutredaren menar att om man jämför boenderådet med det 

dåvarande föreningsrådet så var det föreningar på plats, då kunde föreningsintresset och därmed 

egenintresset träda fram och påverka olika beslut. Han konstaterar dock att de boende som ingick 

i boenderådet representerade inget gruppintresse utan allmänintresset, därmed var boenderådet 

representativ för de boende i Hovsjö. Den lokala tjänstemannen diskuterade med rådet utifrån 

deras erfarenheter och kontakter med medborgarna. Dessutom handlade Trygghets- och 

trivselfonden om gemensamma intressen. Oavsett om man representerade något annat kunde man 

alltså inte besluta om något specifikt eftersom det handlade om gemensamma beslut för Hovsjös 

pengar.
155

  

 

                                                 
154

 Storstadsarbetet: oktober-rapporten 2004. Mätetal och statistisk bilaga 
155

 Intervju med utredaren för demokratiutveckling 07-06-18 



45 

 

Processledaren å andra sidan menar att trygghets- och trivselfonden handlade om föreningsdrivna 

projekt för de boende.
156

 Framförallt var det föreningsdrivna projekt för barn och ungdomar.
157

 

Det fanns en risk att föreningsbidragen endast tillföll en viss grupp invånare, dvs. de personer 

som var aktiva i någon lokal förening och att övriga boende inte hade samma möjligheter att få 

del av fondens resurser. Aktiviteter genomfördes av föreningsaktiva medborgare och det var 

föreningslivet som bestämde och styrde. I realiteten var det alltså ingen större skillnad mellan det 

dåvarande föreningsrådet och boenderådet. Vissa frågor var av allmänt intresse men det var 

väldigt minimalt. Det fanns chilenska föreningar och fritidsgården som var neutrala och som 

boenderådet hade ett bra samarbete med men de flesta av föreningarna var assyriska/syrianska 

föreningar och det blev de som kom med förslag och idéer. Boenderådet representerade alltså till 

en liten del allmänintresset men i huvudsak föreningsintresse och gruppintresse. Processledaren 

menar att i och med att majoriteten i rådet var assyrier/syrianer så blev det denna grupp som 

bestämde i rådet och över frågor kring stadsdelen. Det fanns dessutom en upplevelse bland 

invånarna att alla intressen inte fanns representerade, vilket betyder att boenderepresentanterna 

inte agerade i enlighet med invånarnas intressen. De frågor och beslut som togs i boenderådet 

hade inte stor förankring hos invånarna i Hovsjö. De invånare som gjorde sig hörda ville påverka 

frågor som allmännyttan, skolan och kommunen. Dessa frågor hade boenderådet dessvärre inte 

mandat att förfoga över. Boenderådet fick i början löftet att fungera som en remissinstans och 

bestämma över allmänna frågor men i praktiken fick rådet dock bara bestämma över trygghets-

och trivselfonden.
158

 

5.1.4 Imlpementeringsprocessen 

Under den tiden då storstadsarbetet fortfarande leddes av kommundelsnämnder fanns ett ganska 

stort utrymme för de lokala aktörerna att bestämma över och forma arbetet. Detta gjorde att 

processledaren i Hovsjö och hans personliga erfarenhet och förhållningssätt fick stor betydelse 

för hur arbetet med boenderådet tog form.
159

 I Ali Hajighasemis utvärdering om 

storstadssatsningen i Södertälje förklaras att den viktigaste orsaken till att tjänstemännen på lokal 

nivå fick stor roll var att det fanns en bristande strategi på central nivå. Det fanns inga tydliga och 

klara övergripande strategier. Därmed tog stadsdelsnämnderna rollen som utformare av strategin 
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och sedan delegerade ansvaret till tjänstemännen som hade ansvar ansvarade för det lokala 

utvecklingsarbetet.
160

 Processledaren fick från början en ganska betydelsefull roll både på central 

och lokal nivå i storstadsarbetet.
161

 Boenderådet var från början, dvs. tillblivelsen, fram till slutet 

en tjänstemannakonstruktion. Underifrånperspektivet kom sällan till uttryck där det var de 

boende som efterfrågade en sådan konstruktion av rådet.
162

 Boenerådet hade ett starkt 

ovanifrånperspektiv i och med att konstruktionen utformades på skrivbordet av tjänstemän som 

försökte förverkliga idén med underifrånperspektivet.
163

 Demokratiutredaren menar att 

tjänstemän besitter en professionell kunskap och är avsatta på heltid och politikerna förlitar sig på 

handlingarna och tjänstemännens professionella kunskaper. Samtidigt säger han att politikerna 

förespråkade ett underifrånperspektiv i retoriken och tjänstemännen skulle hålla sig till 

riktlinjerna
164

   

 

Processledaren hade en central inflytande i genomförandet och inriktningen av utvecklingen av 

olika projekt i samråd med boenderådet. Processledaren ledde över projekten som rådet 

ansvarade för därför att han hade tidigare erfarenhet från Lyftet där projekt som finansierades 

utifrån hamnade inte i verksamheten. Detta innebar att verksamheten fick begränsat 

handlingsutrymme och förfogade inte över pengarna. Chansen var då liten att pengarna kunde ta 

slut och att verksamheten inte kunde överleva.
165

 I stort sett fick processledaren i Hovsjö väldigt 

stor makt då denne planerade utformningen av insatsen under inledningsfasen och skrev 

handlingsplaner för rådet men rent formellt hade medborgarna möjligheter att påverka 

handlingsplanerna eftersom det var boenderådet som godkände åtgärdsplanen.
166

 I 

oktoberrapporten för Södertälje kommun står att skapandet av ett s.k. underifrånperspektiv inte 

alltid var ett självklart och allmängiltigt begrepp och det var en svår process. 

Underifrånerspektivet var inte alltid förenligt med långsiktighet- och helhetsperspektivet. 

Framtagningen av åtgärdsplanen i Hovsjö formades utifrån ett s.k. mitt-i-perspektiv, vilket 

innebar att tjänstemän och boende möttes någonstans i mitten, som i sin tur utvecklades i 

konkreta projektförslag. De olika förslagen växte fram i form av stormöten och temakvällar med 
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de boende.
167

 Mycket av boenderådets arbete bestämdes dock även tillsammans med 

processledarna i de fyra stadsdelarna och samordnaren för storstadssatsningen.
168

  

 

Omorganisationen den 1 oktober 2000 skapade negativa konsekvenser för rådet i form av misstro 

och besvikelse och minskad engagemang hos de boende. Under sommaren 2001 när kommunens 

näringslivschef tog över ansvaret för storstadssatsningen försökte han minska misstron inom 

råden och tydliggöra tjänstemännens uppgifter och roller.
 169

  Tillsammans med stadsjuristen 

skrev han ett reglemente som innefattade att man skulle genomföra allmänna val till råden och 

hade fasta regler för hur valet skulle gå till.
170

 Under den här perioden eftersträvade 

näringslivschefen en mer central styrning och genomförde också vissa omstruktureringar. Detta 

stod i skarp kontrast till tanken om underifrånperspektiv och de boendes delaktighet som var två 

viktiga nyckelord inom storstadssatsningen.
171

 Processledaren för Hovsjö boenderåd uttrycker det 

så här: 

 

”Han försökte skapa ordning i kaoset genom att på nästan ett teknokratiskt sätt konstruera ett tillvägagångssätt för att 

på ett så kallat demokratiskt sätt få tillstånd en boenderepresentation… det var inte en önskan från de boende eller 

aktiva som efterfrågade det här. Chefen bestämde över tjänstemännen och de boende i alla stadsdelar. Det var inte ett 

underifrånperspektiv. Vi var tvungna, han bestämde”.
172  

 

Tjänstemännen hade dock inte så pass fria händer eftersom det fanns ett antal kriterier som 

begränsade både processledaren och boenderådets handlingsutrymme. Tjänstemännen var fria att 

handla inom ramen för de riktlinjer som angavs av de politiska beslutsfattarna men i det 

ögonblicket man sträckte sig utanför ramarna var det de politiska beslutsfattarna som hade det 

sista ordet. Processledaren hade ganska stort handlingsutrymme i inledningsskedet men mot 

slutet började rådet alltmer styras av politikerna. När kommunen genomförde en omorganisering i 

oktober 2000 blev storstadsarbetet alltmer centralstyrt vilket enligt processledaren var en strävan 

från politikerna att få mer makt. Processledaren uttrycker det så här:  
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”Det blev central styrt. Från att vi satt i stadsdelen bland de boende där de boende kunde vända sig till oss direkt 

flyttade vi in i stadshuset. Främst på grund av att politikerna hade ett behov av kontroll över de processer som 

pågick, processledarna, råden. Maktcentralisering, man vill centralisera makten ”
173  

 

Centraliseringen medförde en allmän röra för boenderådet med oklara roller och befogenheter 

vilket i sin tur ledde till missnöje och tendenser till minskat engagemang bland rådens 

medlemmar. Processledaren säger att politikerna kunde i slutändan skylla ifrån sig ansvaret och 

lägga skulden på tjänstemännen.
174

 För att bryta den allmänna röran som hade uppstått fick 

facknämnderna i uppdrag av kommunstyrelsen att klargöra rådets befogenheter och mandat. 

Kommunledningskontoret arbetade fram ett antal förslag till modeller för ett ökat brukar- eller 

boendeinflytande för rådets organisering och befogenheter. Modellerna hade som utgångspunkt i 

satsningens mål att öka det demokratiska deltagandet och delaktigheten.
175

 Boenderådet fick 

följande befogenheter. Boenderådet skulle inom ramen för storstadssatsningen ha förslagsrätt till 

kommunstyrelsen och facknämnder, utgöra ett rådgivande organ för alla insatser som berörde 

bostadsområdet, följa upp att beslutade insatser genomfördes samt ha rollen som remissinstans 

för alla områdesspecifika frågor i kommunstyrelsen och facknämnder.
176

 Tjänstemannen gavs 

villkorad delegation inom de verksamhetsområden (trygghets – och trivselfonden och 

information) tjänstemannen hade rätt att fatta beslut om, dock i samråd med rådet, som gavs 

vetorätt. Vid oenighet mellan rådet och tjänstemannen skulle ärendet föras upp till 

kommunstyrelsen.
177

 Befogenheterna begränsades dock genom att andra former för 

brukarinflytande, som olika typer av lokala brukarstyrelser, gavs beslutsföreträde i ärenden inom 

sitt sektorsområde.
178

 Efter valet utsågs även ett presidium för rådet som fungerade som ett 

beredningsorgan. I särskilda ärenden och frågor fick presidiet även rätt att lämna yttranden och 

fatta beslut på rådets vägnar.
179
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En genomgång av remissyttrandena ger en bild av att nämnderna ansåg sig ha ringa beröring med 

rådet på grund av att rådet inte ansågs ha någon myndighetsutövning. Några nämnder menade 

också att ett samrådsarbete kunde belasta kommunen med resurser för genomförandet. I praktiken 

hade boenderådet i mycket liten utsträckning utnyttjat dessa rättigheter, bland annat sin rätt till 

förslagsställande, yttranderätt samt som samråds och/eller samverkanspartner till 

kommunstyrelser och nämnder. Det fanns heller inget intresse från nämnder och styrelser att 

verkställa eller bemöta dessa rättigheter. Ett fåtal nämnder delgav rådet nämnddagordningar, 

protokoll och remisser. Vidare utsåg endast tre nämnder kontaktpolitiker till rådet. Rådet saknade 

till viss del den utlovade kontakten med kontaktpolitiker.
180

 Under denna period hade rådet inte 

riktigt kommit igång med sitt arbete och fick inga tydliga riktlinjer samtidgt som de dränktes av 

diverse protokoll, handlingsplaner etc. Detta gjorde att rådet inte kände till sina rättigheter.
181

 

Processledaren är av samma uppfattning och menar att man måste känna till sina rättigheter innan 

man kan begära av någon att utnyttja dem. Detta var ett politiskt dilemma som politikerna inte 

förmådde lösa. Vidare säger processledaren att för att rådet ska kunna få igenom saker och ting 

måste politikerna lämna ifrån sig makten, något som de dessvärre inte gjorde.  

 

Boenderådet hade även en adjungerad representant i integrationsberedningen och hade närvaro - 

och yttranderätt men inte beslutanderätt. Detta gav rådet viktiga kanaler och stora 

påverkansmöjligheter till kommunstyrelsen. Demokratiberedningen var en parlamentariskt tillsatt 

grupp med representanter från olika politiska partier som ansvarade för och bevakade att 

demokratisk delaktighet genomsyrade kommunens arbete.
182

 Rent formellt fattades beslut om 

storstadssatsningen i kommunstyrelsen men det var demokrati- och integrationsberedningen som 

beredde och godkände insatser för vidare leverans till kommunstyrelsen.
183

 I verkligheten var det 

alltså integrationsberedningen som till stor del bestämde och styrde utvecklingen av boenderådet 

och även avvecklingen av rådet.
184

 I oktoberrapporten står att det statliga kravet på ett 

underifrånperspektiv satt inom demokrati och integrationsområdet högt på dagordningen där en 
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aktiv och intensiv process för ökat medborgarinflytande startades.
185

 Vid ett flertal tillfällen 

träffade demokratiberedningen representanterna boenderådet diskuterade utvecklingen i 

bostadsområdet. Fr.o.m. år 2003 slogs demokratiberedningen ihop med integrationsberedningen 

och blev en beredning. Därmed upphörde boenderådets representation i beredningen.
186

  

 

Trots att befogenheterna för rådet klargjordes förändrades situationen mot slutet då politikerna 

även började styra de olika projekten som boenderådet ansvarade för. Processledaren tyckte att 

detta var en sorts ”ministerstyre”. Egentligen gick detta mot integrationsberedningens egna 

principer eftersom boenderådet skulle besluta om de olika projekten inom ramen för de uppsatta 

riktlinjerna. Rådet skulle bli den nya instansen för medborgarna där rådet skulle fatta beslut men i 

praktiken blev det annorlunda. De politiska beslutsfattarna hade gjort utfästelser där man mer 

eller mindre hade bestämt sig att de skulle få bestämma ganska mycket om stadsdelens 

utveckling. I början arvoderade man boenderådet för att likställa de med ”riktiga politiker” men 

så småningom förstod politikerna att de kunde förlora den politiska makten. Boenderådet 

likställdes med ”små kommunfullmäktige” och fick löftet att fungera som en remissinstans 

genom att få bestämma över andra frågor som berörde stadsdelen Hovsjö såsom skolan, 

allmännyttan, Telge-bostäder etc. utöver trygghets - och trivselfonden. I realiteten blev det inte 

så, framförallt på grund av politiskt ointresse och bristande kontakt med både tjänstemän och 

politiker. Rådet fick aldrig någon reell möjlighet att fungera som remissinstans. Detta ledde till 

minskat intresse och engagemang hos medborgarna. I slutändan visade det sig att det enda rådet 

fick förfoga över var trygghets- och trivselfonden. Boenderådet hade även en begränsad budget 

att förfoga över. Enligt processledaren var detta ett medvetet val från kommunens håll. Så här 

säger Processledaren:  

 

”Det var egentligen ett spel för gallerierna. Tjänstemännen och politikerna bestämde över den stora säcken, 

miljonerna. Sedan gav vi de några hundra tusen och sa sysselsätta er, lek med de här pengarna medan vi ostörda kan 

stoppa de i den kommunala verksamheten… Kyrkorna och föreningarna klagade över att pengarna gick till den 

kommunala penningpåsen, Vi får ingenting. Då tystade man ner de genom att göra en sådan konstruktion där man 
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putsar ut lite pengar. Det var verkligheten. Många av de boende och föreningarna genomskådade det. Ett av de stora 

församlingarna bojkottade storstadssatsningen”.
187

 

 

I december 2003 beslutade kommunstyrelsen att avveckla boenderådet och därmed upphöra med 

det ekonomiska stödet. Både politiker och tjänstemän ifrågasatte rådet och var kritiska till om 

rådet verkligen hade uppnått sitt mål.
188

 Enligt processledaren hade politikerna egentligen inget 

intresse av att hålla rådet vid liv och började istället ifrågasätta boenderådets roll, mandat och 

fortlevnad. Det handlade främst om penningpåsen som man ville hålla fast vid för hade 

boenderådet fortsatt innebar det fortsatt ekonomisk finansiering. Genom att ta bort arvoderingen 

gav man signal på att man inte längre ville ta ansvar. I princip sade man från politiskt håll att det 

rådet gjorde var bra men att de fick klara sig själva. Processledaren menar att politikerna inte 

förutsåg konsekvenserna av sina beslut när de begränsade rådets beslutanderätt, eftersom man 

inte trodde på att de boende var beredda att ta på sig makten och ta ansvar om de fick 

inflytande.
189

 Det bristande stödet från tjänstemän och politiker var ett avgörande hinder för 

rådets utveckling. Även Bengt Hugo Bengtsson (m) och Mats Pertoft (mp) konstaterade att 

intresset för råden var ganska svalt bland kommunens politiker när frågan diskuterades i 

demokrati – och integrationsberedningen och olika berörda nämnder. Processledaren var kritisk 

till att kommunen inte ansträngde sig för att utöka rådets mandat till frågor gällande den ordinarie 

kommunala verksamheten. Eftersom rådets mandat kopplades till trygghets- och trivselfonden 

innebar det att rådet automatiskt upphörde i samband med storstadssatsningens slut.
190

 Så här 

kommenterade han arbetet med rådet: 

 

Jag tycker i efterhand, jag måste erkänna att man inte har menat allvar med boenderåden, utan det är en tillskapelse 

för att på något sätt tillfredsställa ett kommunalt behov. Det har varit ett sätt att svara mot staten, att svara upp till 

kravet på ett underifrånperspektiv i storstadssarbetet. Från början hade representanterna i rådet ett intresse och ett 

engagemang, men det möttes ju aldrig av politikerna, av beslutsfattarna. Om vi pratar om maktfaktorer, det fanns ett 

intresse att ta över makten, men varken tjänstemän eller politiker visade något intresse för att lämna över makten till 

de boende (Kenan Yuksel, stadsdelsutvecklare i Hovsjö).
191
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5.2 Trångsund – Skogås ungdomsråd  

När det första lokala utvecklingsavtalet mellan Huddinge kommun och staten undertecknades för 

åren 2002-2004 var man överens om att ett framgångsrikt arbete i de aktuella bostadsområdena 

förutsatte bland annat invånarnas reella engagemang och delaktighet.
192

 I det lokala åtgärdsplanet 

för Västra Skogås står det att det är viktigt att hitta bra mötesplatser för att föra en dialog mellan 

boende samt mellan tjänstemännen/politiker och boende.
193

 Trångsund-Skogås ungdomsråd var 

en fortsättning på tidigare tankar om ungdomars delaktighet och försök till ungdomsråd som 

fanns inom enheten Ungdom och Hälsa (numera kallad Ungdomskompaniet) i Trångsund-Skogås 

kommundel. Ungdomsrådet startade inom ramen för storstadssatsningen i augusti 2000 utifrån en 

grupp ungdomar som bildade en ungdomsgrupp (”ungdomsinflytandegrupp”).
194

 Syftet med rådet 

var att alla ungdomar i ålder 13-18 år i Trångsund-Skogås skulle vara delaktiga i frågor och 

beslut som berörde dem samt att alla beslut som fattades i ungdomsfrågor av 

kommundelsnämnden skulle vara förankrade i ungdomsrådet.
195

  

5.2.1 Människosyn 

Angående ungdomarnas politiska kunskaper och kompetens säger processledaren för 

ungdomsrådet att det inte behövs någon politisk kunskap eftersom medborgare har kunskap om 

sina liv, sin värld och verklighet. Hon berättar vidare att en viss kunskap hade dem men de var 

inte färgade av det rådande system eller föreställningar om exempelvis mötesteknik. Från början 

hade en deltagare tidigare erfarenhet av ett politiskt ungdomsförbund men resten av ungdomarna 

saknade sådan erfarenhet. Ungdomarna var inte politiskt skolade utan fick lära sig under tiden. 

Här hade processledaren en viktig roll och fungerade som en hjälpreda genom att hjälpa de i hur 

man tar sig fram, hur man skapar kanaler och får inflytande.
196

 Verksamhetschefen menar att 

ungdomarna visade att de var beredda och kompetenta genom att de påverkade olika frågor. 

Beroende på vilka frågor som ungdomarna själva lyfte fram med stöd från processledaren 

jobbade man vidare till olika beslutsfattare.
197

 När konflikter uppstod som för mycket prat eller 

dålig mötesteknik var ungdomarna kapabla nog att hantera situationen själva genom att 

                                                 
192

 Södertälje kommun: lokalt utvecklingsavtal 2002:3 
193

 Södertälje kommun: lokalt åtgärdsplan 2002:4 
194

 Nilsson 2003:32ff 
195

 Dokumentation för uppföljning och utvärdering –DEL 1 
196

 Intervju med processledare för Västra-Skogås ungdomsråd 07-10-01 
197

 Intervju med chef för ungdomsverksamheten, Huddinge kommun 07-06-25 



53 

 

tillsamman försöka komma fram till en lösning. Processledaren fanns med hela tiden som en 

bollplank och delade med sig av sin kunskap men hon ville inte styra för mycket såvida 

ungdomarna hade andra mötesformer som fungerade bättre. Hon anser att det är ett hinder om 

man har en föreställning om att politik eller en organisation måste ske under vissa former. Det 

kan avskräcka många och man kan uppleva att det är trögt och tråkigt. Tillsammans med 

processledaren pratade man om roller, mötesteknik och hur man skulle gå tillväga med att göra 

ett yttrande till nämnderna.
198

 

 

Processledaren berättar att när hon närvarade vid ungdomsrådets möten kunde hon se att 

ungdomarna visade ett stort engagemang, intresse och glädje, i annat fall hade dem inte engagerat 

sig i rådet utan prioriterat andra saker. Med tiden kunde man se både en negativ och positiv 

utveckling av ungdomarnas egenskaper. Ungdomarna ville vara med och påverka och i de fall de 

möttes i sin önskan att göra det på ”sitt sätt” växte också lusten. De blev alltmer intresserade och 

engagerade och växte personligen med tiden. Självförtroendet växte i och med att de lyckades 

med det de förutsatte sig och att de upplevde att de hade påverkansmöjligheter. De utvecklade 

även större tilltro till sig själva och till varandra. Andra ungdomar var engagerade från början 

men intresset danade av flera orsaker. En av orsakerna var att de inte hade tid med regelbundna 

fasta mötestider. Även den sociala biten var viktig och något som påverkade vissa negativt då de 

inte fick kontakt med de andra ungdomarna. Dessutom handlade det om att verkligheten dämpade 

förväntningarna när ungdomarna insåg att de inte kunde göra avtryck på en gång i den politiska 

beslutsfattarprocessen. Processledaren kan inte minnas om det blev några konkreta resultat direkt 

av någon fråga eftersom beslutsprocesser tar lång tid och vissa av ungdomarna blev frustrerade 

över detta. Det handlade även mycket om att formen för rådet inte var tilltalande för 

ungdomarna.
199

 Enligt verksamhetschefen handlade det ofta om en kombination av att de vuxna 

inte var riktigt säkra och hade vägarna ”framåt” klara för sig och ungdomars önskan om snabba 

synliga resultat. Så här säger verksamhetschefen: 

 

”Min uppfattning är att det snarare handlade om oss vuxna än om ungdomarna att ungdomsrådet inte fortsatte att 

utvecklas. De vuxna etablerade politikerna var och är inte beredda att anpassa formen efter ungdomars önskan och 

behov. Det är fortfarande min övertygelse att en stor anledning till att vi inte har många ungdomar engagerade i 
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politiska ungdomsförbund handlar just om det, vuxnas önskan att pressa på unga en form som de unga värjer sig 

mot.”
200

   

 

Från tjänstemannahåll gjordes hela tiden försök att skapa bättre förutsättningar för ungdomarna 

så att de själva fick möjlighet att styra formerna. Processledaren tyckte att ungdomarna upplevde 

att de hade inflytande men de påverkades av de befintliga demokratiska formerna som enligt 

henne är något som man måste infinna sig i. Processledaren tillägger att det dock krävs att de 

rådande strukturerna fungerar så att de möjliggör ett medborgerligt inflytande.
201

 Ungdomsrådet 

hade stort förtroendet för tjänstemän och tjänstemännen tyckte att ungdomsinflytandet var viktigt. 

Däremot tyckte ungdomarna att större delen av politikerna i nämnden inte tog de på allvar. 

Ungdomarna hade förtroende för kontaktpolitikerna som var engagerade men kontakten med 

politikerna i nämnden var bristfälligt. Verksamhetschefen tror inte att politikerna ens var 

medvetna om att det fanns ett ungdomsråd utan de trodde att rådet var en del av 

ungdomsverksamheten.
202

 Redan under 1997 då det fanns idéer om ett ungdomsråd var den 

politiska viljan svagt. Under 1997 bildades en referensgrupp med fem ungdomar som lade fram 

ett förslag till bildande av ett ungdomsråd. Det visade sig dock att även om politikerna var 

positivt inställda till förslaget så beviljades ingen finansiering. Trots detta försökte ungdomarna 

starta en förening men då de upplevde att det inte fanns någon politikerna vilja lades föreningen 

ned.
203

 Vid ett annat tillfälle försökte rådet få pengar för en ungdomslots för att en tjänsteman 

kunde jobba med rådet och vara en länk mellan ungdomsrådet och politikerna. De blev dock 

chockade över att de blev så föraktade ifrån större delen av nämnden.
204

 Processledaren likställer 

ungdomsinflytande med kvinnors inflytande i samhället och menar att det är samma typ av 

problematik:  

 

”Alla är för jämställdhet men det finns inbyggda mekanismer som gör att inflytandet motarbetas. Ungdomar 

tillskrivs inte förmåga. I kommundelsnämnderna fanns inget öppet motstånd och de var positiva och stöttade rådet 

men i det politiska systemet motverkas delaktighet”.
205
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Hur aktiva var då ungdomarna i ungdomsrådet? Ungdomsrådet hade regelbundna möten 

varannan vecka från början av 2001 men med uppehåll under sommaren 2001 och sommaren 

2002. Under dessa möten utgick rådet från en dagordning som behandlade ett antal fasta punkter 

och nya ämnen som hade dykt upp.
206

 Under det första avtalsåret hade rådet sammanlagt arton 

möten. Exempel på de frågor som behandlades var ungdomscafé för äldre ungdomar, hur man 

kunde nå ut med demokratiska frågor, utbyte med andra, anordnande av musikfestival m.fl.
207

 

Till mötena närvarade även representanter från olika verksamheter såsom Huddinge 

ungdomsmottagning, Familjehuset, Folkhälsogruppen, Ungdomsenheten m.fl. för att ge 

information om sina verksamheter och dels för att ta del av rådets verksamhet. Under våren 2001 

diskuterade rådet frågor som hur de ville organisera sig, hur man kunde nå ut och få synpunkter 

från de boende, hur de skulle lyssna på vilka förväntningar politikerna hade etc. För att informera 

om ungdomsrådet besökte rådsmedlemmar bland annat elevråden på högstadieskolorna i 

Trångsund – Skogås för att prata om ett samarbete. För att få kontakt med och synpunkter med 

högstadieelever satte man upp skriftlig information om rådet och brevlådor och blanketter för att 

få in förslag. Ungdomsrådet var även med i ett flertal arrangemang, bland annat deltog flera av 

rådets medlemmar i Ungdomsriksdag (URIX 2001) i Kristinehamn 2001 samt 2002 i Botkyrka. I 

I samband med (URIX 2002) i Botkyrka blev rådet intervjuade av Radio Stockholm. Fyra av 

ungdomarna åkte under 2002 till Polen på ett ungdomsmöte för att att knyta ett nätverk mellan 

olika ungdomar i Europa.
208

  

 

Under vintern samt våren 2002 var ungdomsrådet dock inte lika aktiva med att informera om 

rådet och ingen konkret fråga som de ville driva hade tagits upp. En orsak var svårigheter att 

formera sig och det tog tid för att få rådets former att sätta sig. Engagemanget och intresset var 

dock fortfarande stort. För de som deltog fanns det ett engagemang och de var medvetna om 

varför de var med, att de ville påverka och att ungdomsinflytandet var viktigt. Under slutet av 

våren och hösten 2002 minskade engagemanget och ibland dök endast två eller tre personer upp 

på möten. Arbetet med rådet stod stilla och man kom inte någonstans. Processledaren och 

samordnaren ansåg att det berodde på att ungdomarna var osäkra på vilken roll de skulle ha. Med 
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ansträngningar från samordnaren ökade ungdomarnas motivation igen och man bestämde sig för 

att starta en ny informationsdrive för att nå fler ungdomar. I början av julen 2002 började de gå ut 

med information till skolorna. Tillsammans med ungdomar i Flemingsberg började några av 

deltagarna i ungdomsrådet även bygga upp en egen hemsida för rådet med stöd och hjälp från 

Huddinge kommun. Den lades dock ner då ungdomarna kände att de inte kom någon vart.
209

  

 

Huddinge kommunfullmäktige beslutade i november 2001 om en ny nämnds- och 

förvaltningsorganisation. Från och med den 1 januari 2003 infördes en omfattande 

omorganisation som innebar att kommundelsnämnderna ersattes av facknämnder.
210

 

Omorganisationen innebar negativa konsekvenser för ungdomsrådet eftersom förutsättningarna 

för rådet förändrades. Ungdomsrådet byggdes upp i en verksamhet som var på entreprenad och 

rådet var beroende av de strukturerna i entreprenaden. När kommundelsnämnderna försvann, 

försvann även entreprenaden vilket gjorde att kontinuiteten försvann i och med att de personer 

(processledaren, verksamhetschefen och samordnaren) som var viktiga för rådet försvann.
211

 

Lokala demokratiinsatser och kommunikationen mellan lokala tjänstemän och invånarna hade 

svårt att bibehålla sin funktion. Även om ungdomsrådet fortsatte med sin verksamhet kunde de 

inte längre ha inflytande på lokala politiska beslut. Istället utvecklades andra nätverk, ett 

kommunövergripande ungdomsråd. Demokratiforum fick ansvara för den politiska bevakningen 

av områdesfrågor men hade ingen budget att besluta över och ingen makt över förvaltningar. 

Dess uppgift och roll var att föra vidare information till partierna och ställa frågor till 

kommunfullmäktige. Ungdomsrådet förlorade till följd av detta dialogpartner med 

beslutskompetens.
212

 I den nya centrala organisationen uppmuntrades inte till särskilt mycket 

vilket gjorde att ungdomsinflytandet i Trångsund fortsatte utan det stöd man borde ha haft. 

Ungdomsrådet blev även utkonkurrerat av ungdomsfullmäktige. Samordnaren menar att om de 

lokala politikerna hade varit engagerade hade de kunnat vakta dessa strukturförändringar men det 

var mer tjänstemannastyrt.
213

 Tanken var att det lokala ungdomsrådet skulle ha kanaler till det 

centrala rådet men det gick inte att upprätthålla rådet eftersom det var brist på kontinuiteten. 
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Många ungdomar försvann och nya tillkom.
214

 Under år 2001 slutade två av de ursprungliga 

medlemmarna i rådet och två nya blev till. Under våren 2002 bestod rådet av 15 deltagare och vid 

årsskiftet 2002/2003 hade tre av dessa slutat. Tre av rådets medlemmar var med i några elevråd 

men enbart en av dessa blev kvar vid årsskiftet 2002/2003.
215

  

 

Verksamhetschefen tyckte inte att det var en bra strategi med omorganisationen då ett centralt råd 

låg för långt borta för kommundelar som Skogås. Det är rent knasigt att tro att fler unga skulle 

engagera sig genom att centralisera rådet på bekostnad av de lokala. Veksamhetschefens 

uppfattning var att ungdomar med jämna mellanrum uttryckte att det inte var någon idé att 

engagera sig eftersom de vuxna ändå inte skulle ”bry sig”. I övrigt var ungdomarna relativt nöjda 

med bonenderådet och relationen till politiker och tjänstemän var bra och de var i övrigt inte 

motarbetade. Processledaren säger att i sådana fall skulle rådet inte ha existerat. Känslan rent 

generellt var att de var medvetna om att skapandet av rådet visade på en politisk vilja och att de 

hade kanaler till nämnderna. De ungdomar som inte försvann från rådet hade enligt 

processledaren ett mindre behov av att se snabba resultat därför att de hade förmågan att tänka 

långsiktigt. De som inte ville delta i rådet hade annat för sig än att de aktivt hade tagit ställning 

till att de inte hade möjlighet till inflytande. Känslan bland den stora gruppen var att det fanns 

möjlighet till inflytande och att de kunde påverka.
216

 

5.2.2 Styrelseskickets effektivitet 

Ungdomsrådet var en process som handlade om att förbereda, sammanhålla, genomföra 

aktiviteter, möten, ha personal som stöttar ungdomar. Det krävde en budget som möjliggjorde att 

ungdomsrådet kunde flyta på och utvidgas.
217

 I ungdomsrådets arbete ingick att gå ut bland 

ungdomarna i området för att informera om och få synpunkter från ungdomarna och det kostade 

både tid och pengar. Till en början hade ungdomsrådet problem med att sprida information och 

kunskap om rådet till ungdomar i området. Orsaken var att insatsen var ny och det tog tid innan 

verksamheten och dess former satte sig, speciellt då det var ett helt nytt intresseområde för 
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ungdomarna och i en helt ny form som de skulle verka inom.
218

 Tanken med rådet var inte att i 

första hand göra verksamhet av en påse pengar utan snarare att påverka andra ungdomar att göra 

det såsom att påverka busstider, bostadsbyggande osv.
219

 Enligt processledaren och 

verksamhetschefen behövde rådet mer resurser i form av budget, tid samt kontinuitet för att nå en 

större ungdomsinflytande. Ungdomsrådet skulle ha behövt en större egen budget för att nå större 

handlingsfrihet för marknadsföring och för att kunna åka på träffar och utbildningar kring 

ungdomsinflytande. Ungdomar kom och gick och därför behövdes vuxna som stod för kontinuitet 

och dessa tjänster kostade pengar. Ungdomsrådet jobbade väldigt isolerat med för lite resurser 

och vuxenstöd. Detta pratade man inte om på politisk nivå, vilket ledde till att det fanns många 

frågor som man aldrig hann fördjupa sig i.
220

 

 

Under perioden ungdomsrådet var en insats inom storstadssatsningen (år 2000-2002) fick 

insatsen för varje budgetår ttotalt 450 tkr per år. Av denna budget gick den största delen till lön 

för insatsledaren. Lönen för processledaren, administrativa och utbildningskostnader medräknat, 

finansierades genom de statliga medlen (35 tkr) som storstadssatsningen tillfört, återstående 100 

tkr var kommunal finansiering. Totalt disponerade själva rådet över 40 tkr av dessa medel under 

2002. Under år 2000 och 2001 var summan 25 tkr och då ingick processledarens omkostnader 

(telefonräkning, lokaler, administrativa kostnader). Slutsumman var alltså enbart på 15 tkr som 

ungdomsrådet förfogade över själva.
221

 Verksamhetschefen tyckte inte att det var väl använda 

pengar då kommunen valde att endast införa ett centralt råd men de var väl värt pengar och 

resurser för de ungdomar som var engagerade. De fick bära med sig erfarenheter av att ha fått 

vara med och påverka samt ha lyckats med det.
222

 Processledaren är av samma ståndpunkt och 

menar att det var väl använda pengar eftersom idén med ett ungdomsråd där ungdomar har 

möjlighet att påverka sin vardag är viktigt. Rådet blev en grund för och betydde mycket för att 

det centrala ungdomsrådet bildades för att påverka hela Huddinge kommun. Ungdomsrådet 

lämnade avtryck för fortsatt arbete med ungdomsinflytande.
223
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5.2.3 Politisk jämlikhet 

Konsekvensen av att förflytta beslutandemakten från de folkligt valda politikerna till ungdomarna 

blev att vissa fick mer makt och inflytande än andra. De som deltog och ville engagera sig var de 

ungdomar som var aktiva i rådet, det rörde sig om mellan 12-15 ungdomar. I övrigt var det 

väldigt få ungdomar som engagerade sig trots att försök ifrån ungdomsrådet gjordes för att öka 

ungdomarnas engagemang. Processledaren menar att ungdomar rent generellt inte är vana att bli 

tagna på allvar, därmed måste man lära de att engagera sig i olika frågor som berör dem.
224

 

Endast en grupp ungdomar hade inflytande över ungdomsfrågor och kunde därmed påverka sitt 

bostadsområde. Några frågor som under åren rådet diskuterade var byggandet av en 

gymnasieskola, planerna på förnyelse av Trångsund Centrum, ungdomslägenheter och de stora 

kostnaderna för skadegörelse i Trångsund-Skogås. Ungdomsrådet tog initiativet att lämna ett 

yttrande på planerna på förnyelse av Trångsund Centrum till nämnden.
225

 Verksamhetschefen 

jämför ungdomsrådet med ungdomsfullmäktige och menar att de ungdomar som blir engagerade i 

ungdomsfullmäktige är de få som också blir engagerade i ungdomsrådet: 

 

”Vi har ju nu ett traditionellt ungdomsfullmäktige som lika gärna kunde vara en slags miniform utan en politisk 

nämnd och det är inte den breda massan av ungdomar som går till ungdomsfullmäktige utan det är den lilla eliten 

som i alla fall skulle bli politiker. Som politiker borde man se det som ett problem. Vi lyckades inte få gehör för de 

här tankarna.”
226  

 

Ungdomsrådet försökte kanalisera ungdomarnas intressen genom att fiska efter synpunkter. Tre 

stormöten arrangerades för att lyfta fram allmänna eller specifika frågor. Tanken var att skapa en 

dialog med ungdomar men också att sprida information om verksamheten. Av 600-700 stycken 

ungdomar åldersgruppen 13-18 år i Västra-Skogås dök enbart 10-20 stycken upp på dessa 

möten.
227

 Tanken med ungdomsrådet var att de som ville påverka en viss fråga fick möjlighete att 

göra det med förutsättning att de även skulle engagera sig och inte uppdra åt rådet att jobba med 

konkreta frågor. Rådets uppgift var att stötta dessa ungdomar. De ungdomar som var engagerade 

i rådet hade en mer eller mindre stor grupp bakom sig. Vid ett tillfälle ville några ungdomar att 

verksamheten skulle ha längre öppettider. Processledaren fick hjälpa ungdomarna att genomdriva 
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frågan och ungdomarna fick i uppdrag att göra namninsamlingar och anordnade sedan ett möte 

kring denna fråga. I det läget konstaterade verksamhetscheferna att halva verksamhetsbudgeten 

skulle försvinna och frågan lades därför ned. Ungdomsrådet kunde ha fortsatt med att driva 

igenom frågan genom att påverka politikerna men man förstod konsekvenserna av det 

ekonomiska problemet.
228

  

 

En kanal som ungdomsrådet till viss del använde sig av för att nå ut till fler ungdomar var 

elevråden för att sprida information om ungdomsrådet till skolorna. Den här kanalen använde de 

dock inte under 2002 trots att de hade deltagare i rådet som var med i tre olika skolors elevråd. 

Ungdomsrådets mål var att ha en representant från varje elevråd men vid årsskiftet 2002/2003 

fanns enbart en av dessa deltagare kvar i rådet.
229

 Både samordnaren och processledaren var 

medvetna om risken med en isolerad och begränsad grupp. De menade att om rådet ska bygga på 

ungdomsinflytande och demokrati krävs att de har en förankring i den breda gruppen av 

ungdomar. Detta är viktigt så att det inte var fem till sex ungdomar som satt i rådet och trodde att 

de frågor som de tog upp hade förankring bland alla ungdomar i Trångsund- Skogås.
230

 Att 

endast en liten skara ungdomar var aktiva och engagerade i ungdomsrådet medförde i sin tur till 

att de politiska beslutsfattarna tog större hänsyn till denna grupp. Emil Högberg berättar att det 

tyvärr bara var en bråkdel av ungdomar som politikerna ville ha kontakt med.
231

 Enligt 

processledaren kan inte de politiska beslutsfattarna lyssna på ungdomar i allmänhet utan man 

lyssnade på ungdomsrådet. Precis som det är svårt för de politiska beslutsfattarna att ha 

förankring bland medborgarna så var det även med ungdomsrådet. Syftet var ju att ungdomsrådet 

skulle vara en länk mellan ungdomar och politiker.
232

  

 

När det gäller ungdomsrådets representativitet såg val, kvotering och representativitet bra ut på 

papper, men erfarenheterna har visat att ungdomsråd som bygger på detta har haft svårast att 

fungera i praktiken.
233

 I handlingsplanen för år 2002 står det att intresse och engagemang går före 

representativitet och legitimitetsfrågan eftersom det handlar om vilken grad av förankring som 
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rådet har bland ungdomar. Ungdomarna själva tänkte inte på representativitetsfrågan utan 

betraktade sig som en grupp ungdomar som ville påverka. Processledaren tycker att 

ungdomsrådet var representativ för ungdomarna i området eftersom det var både killar och tjejer 

och från olika delar i kommundelen som deltog i rådet. Det var inte ett medvetet val utan det blev 

så. De som ville kunde vara med och skulle det råka bli alltför många skulle man anpassa formen 

till det.
234

 Fördelningen av deltagarna i rådet från olika delar i Trångsund-Skogås var ganska jämt 

fördelad, med något färre deltagare från Trångsund. Detta beror delvis på att Trångsund ligger 

avståndsmässigt långt bort, därmed var det svårare att nå ungdomarna där.
235

 

5.2.4 Implementeringsprocessen 

 

Målet och idén med ungdomsrådet togs fram av verksamhetschefen tillsamman med personalen 

inom enheten Ungdom och folkhälsa utifrån tidigare diskussioner kring ungdomars demokrati 

och delaktighet. Man resonerade bland annat kring att ungdomarna måste få kunna påverka.
236

 

Samordnaren berättar att de lokala tjänstemännen inte var styrda av kommunens övergripande 

mål vilket gav de ganska stor handlingsfrihet.
237

 De yttre ramarna för rådet var fasta men man 

hade ett öppet och prövande tillvägagångssätt gällande om vad rådet ville göra och hur de ville gå 

tillväga. Även om själva formen för rådet fanns i tankarna hos processledaren och enheten var det 

ändå meningen att ungdomarna skulle styra formen för rådet. Rådet formades genom att idén 

förankrades hos ungdomarna och sedan tog man del av deras tankar och önskemål och 

ungdomarna fick sista ordet gällande formen.
238

 Enligt verksamhetschefen var 

underifrånperspektivet ett förhållningssätt som var väl etablerad bland personalen eftersom 

formen på rådet styrdes så lite som möjligt av tjänstemän.
239

 Av Södertörs högskolas 

frågeformulär 2001 framgår att ungdomarna tyckte att de hade fått bestämma själva över form av 

ungdomsinflytande.
240

 

 

Verksamhetschefen konstaterar att tjänstemännen fanns som stöd och stod för kontinuitet och 

visade på möjliga vägar att genomföra det som ungdomarna önskade. Vuxna fanns som stöd för 
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ungdomarna i att planera ett möte, ringa samtal till andra instanser, förbereda presentationer etc. 

men det var ungdomarna själva som genomförde olika saker.
241

 För övrigt fattade inte 

ungdomsrådet några konkreta politiska beslut utan de fattade beslut enbart kring hur rådet skulle 

agera. Det fanns redan idéer och frågor på dagordningen som politikerna jobbade med som man 

sedan ville ha ungdomsrådets synpunkter på. Tanken var att ta till sig ungdomarnas tankar i 

beaktande i beslutsprocessen.
242

 Målet inom insatsen var att alla beslut som fattades i 

ungdomsfrågor av kommundelsnämnden skulle vara väl förankrade i ungdomsrådet och att rådet 

skulle vara en kanal mellan ungdomar och beslutsfattare i Trångsund- Skogås kommundel.
243

 

Emil Högberg som tillträdde som kommunalråd 2003 med ansvar för bland annat demokrati och 

integration anser att det är av stor vikt att medborgares tankar och idéer tas i beaktande. Så här 

säger han:  

 

”En annan generell synpunkt är vilken roll ett inflytandeorgan kan och ska ha. Jag är av den bestämda åsikten att 

sådana ska ha inflytande och att de ska vara en av flera som påverkar samhällsutvecklingen. En förutsättning för det 

är att beslutsfattarna är lyhörda och tar till sig. Inflytandeorganet får dock inte ta över på bekostnad av de som 

företräder samtliga invånare – de valda politikerna…”
244

 

 

Processledaren berättar att olika politiker på sitt eget sätt försökte skapa förutsättningar för 

ungdomarna att få inflytande men hon poängterar att beslutsfattandeformerna är styrda. Vidare 

säger hon att politikerna är valda och ingen kan bara komma in och bestämma utan det förutsätter 

att hitta kanaler där man kan påverka.
245

 I samband med ungdomsrådets bildande utsåg 

kommundelsnämndens fyra ledamöter som skulle vara kontaktpolitiker för ungdomsrådet. 

Tanken var att om det kom remiss från nämnderna som handlade om ungdomsfrågor var det 

vidare ungdomsrådets roll att föra den vidare till fler ungdomar för att samla in synpunkter.
246

 

Tanken var att det skulle vara ett ömsesidigt utbyte mellan beslutsfattare och ungdomarna, vilket 

innebar att politikerna hämtade synpunkter eller förslag från kommundelens ungdomar och 

kontaktpolitikerna tog med sig frågor till nämnden som ungdomsrådet ville ta upp. Ungdomsrådet 

hade ingen vetorätt och därmed ingen beslutanderätt men dem kunde påverka frågor genom att 
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påverka politikerna.
247

 Under ett av rådets möten med kontaktpolitikerna fanns det diskussioner 

kring skadegörelse i Skogås skolor. En av kontaktpolitikerna drev denna fråga vidare och 

kontaktade polisen. Detta resulterade i att rådet fick information om kostnader, lagar och rättsliga 

straff kring skadegörelse. Ungdomsrådet i isn tur informerade detta vidare i flera årskurs 7 

klasser.
248

 Enligt processledaren var vikten av att politikerna var med stor eftersom ungdomarna 

kunde påverka beslut via kontaktpolitikerna.
249

 Deltagarnas upplevelse av den vuxna närvaron 

både av kontaktpolitiker och av processledaren var positiv.
250

 Det fanns dock hos vissa ungdomar 

en upplevelse att de inte togs på allvar av politikerna. Ibland upplevde de att det blev ”för 

politiskt” och att de vuxna tog över.
251

  

 

Under 2003 började processledaren och samordnaren ifrågasätta formen med kontaktpolitiker. 

Nämnden använde sig bara ibland av rådet som en remissinstans. Det rörde sig mer om ren 

partiinformation och information om vad som redan hade beslutats i nämnden snarare än att först 

fråga vad ungdomarna tyckte. Detta medförde att ungdomarna upplevde att de inte fyllde någon 

funktion.
252

 Processledaren säger att tanken var att kontaktpolitikerna skulle vara med i rådet 

varje gång men så blev det inte i praktiken.
253

 I och med Huddinge kommuns omorganisation och 

borttagandet av kommundelar försvann nämnden och kontaktpolitikerna. Enligt processledaren 

underlättade detta för rådet eftersom de tyckte inte att det hade fungerat som de ville med 

kontaktpolitikerna.
254

 På slutet tog kontaktpolitikerna med sig ärenden till ungdomsrådets möten 

och inhämtade synpunkter men skrivningarna var ofta väldigt svårlästa och ungdomarna hade 

inte tid eller kraft att läsa och svara på ärenden. Det sätt som nämnden valde, att politiker 

muntligen inhämtade synpunkter hade bristen i att det blev de lokala politikernas tolkning som 

styrde.
255

 Tjänstemännen tyckte att det var ett bra sätt att arbeta på med rådet även om det var 

jobbigt att lämna ifrån sig makten. Verksamhetschefen säger att det oftast är lättare att bestämma 

som vuxen vad man ska göra åt ungdomarna. Politikerna trodde inte på lokala ungdomsråd och 

det lever kvar än idag när man utvärderar ungdomsfullmäktige i Huddinge. Kontaktpolitikerna 
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tyckte att det var bra men man lyckades aldrig med att det blev en kontinuerlig kommunikation 

mellan den politiska nämnden och ungdomsrådet. Det blev snarare mer som en verksamhet inom 

ramen för de pengar som redan var delegerade till ungdomsverksamheten. Det gjorde att glappet 

blev för stort mellan politikerna och rådet.
256

 Enligt verksamhetschefen stöttade de lokala 

politikerna i kommundelsnämnden ungdomarna och rådet samt delegerade gärna pengar och 

befogenheter. Efter omorganisationen blev dock stödet till rådet ännu mindre. Verksamhetchefen 

säger avslutningsvis:  

 

”De vuxnas form ska pressas på de unga och sedan blir man förvånad över att den stora massan unga inte vill 

deltaga.”
257
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6. Slutsats och diskussion 

Vilka slutsatser kan vi dra av den empiriska analysen? Syftet med studien har varit att undersöka 

om boenderådet och ungdomsrådet har utgjort ett hot eller komplement till den representativa 

demokratin. För att undersöka detta har jag undersökt den representativa demokratin i förhållande 

till deltagardemokratin och ställt deras kontraster mot varandra. 

 

Av den empiriska analysen kan man dra slutsatsen att både boenderådet i Hovsjö och 

ungdomsrådet i Västra Skogås stötte på flera problem som gjorde det svårt för råden att utgöra 

komplement till den representativa demokratin. Problemen för boenderådet var dock större än 

vad det var för ungdomsrådet. I båda fallen var rådsmedlemmarna inga fullfjädrade politiker utan 

vanliga medborgare som ville delta och engagera sig i frågor i sin stadsdel. Den bristande 

kunskapen och ointresset var mer omfattande i boenderådets fall än vad det var för 

ungdomsrådet. För boenderådets fall anses det som problematiskt ur representativ demokrati då 

det fanns en bristande kunskap och förståelse hos medborgarna beträffande den kommunala 

organisationen och konstruktionen för rådet. Ännu mer problematiskt blev det att 

rådsmedlemmarna saknade kompetens och kunskap eftersom de var representanter för de boende. 

Detta är ett hot mot den representativa demokratin då egenskaper som okunskap, ointresse, 

passivitet etc. kan skapa instabilitet och försvåra beslutsfattandet, vilket också hände i 

boenderådets fall.   

 

Detta är dock inte helt förenligt med den representativa demokratins människosyn. Medborgarna 

var inte i grund och botten okunniga, passiva och ointresserade. Det var en konsekvens av den 

omfattande omorganisationen som skapade negativa konsekvenser för rådet, vilket medförde 

förvirring och ovisshet kring rådets organisation, funktion och roll. I sin tur medförde detta till 

minskat intresse och engagemang hos invånarna och rådsmedlemmarna. Omorganisationen var 

hämmande för rådet och försvårade beslutsfattandet. Rådsarbetet förhalades p.g.a. att det blev en 

mindre skala av människor som jobbade med rådet som i sin tur medförde att arbetet blev mindre 

effektiv. Detta var alltså en effekt av omorganisationen och inte en effekt av medborgarnas 

egenskaper. Argumentet kan bekräftas ytterligare. Rådsmedlemmarna i både boenderådet och 

ungdomsrådet som inte var politiskt skolade växte personligen och fick ökade kunskaper, intresse 

och självförtroende. Omorganisationens inverkan på rådet medförde att varken utbildningen i 



66 

 

mötesteknik eller processledarens stöd och hjälp ledde till ökade kunskaper eller klarhet för 

varken boenderådet eller processledaren. Omorganisationen skapade alltså hinder och problem 

för rådet. Det vore alltså orättvist och felaktigt i det här fallet att säga att deltagardemokratin 

utgör ett hot mot den representativa demokratin.  

 

Kommunala omstruktureringar och förändringar behöver inte vara negativa men så blev fallet 

inte bara för boenderådet utan även för ungdomsrådet. Jonas Lindström skriver i sin rapport 

Organisation och styrformer mellan praktik och retorik (2005) att den turbulens och osäkerhet 

som uppstod i samband med omorganiseringen kunde ha undvikits om ett demokratikansli hade 

upprättats för att samla alla aktörer under ett och samma tak. Det Lindström dock missar är att 

centraliseringen som medförde att det blev svårare att arbeta med ett underifrånperspektiv kunde 

däremot inte ha undvikits. Dessutom upprättades ett demokratiforum i Huddinge för att bevaka 

områdesfrågor men den hade ingen konkret makt över förvaltningar. Detta medförde att 

ungdomsrådet inte kunde få inflytande på lokala politiska beslut. Omstruktureringar är politiska 

beslut som kan medföra konsekvenser för lokala insatser. Därmed bör man alltså inte dra 

slutsatsen att det är deltagardemokratin som inte kan fungera i praktiken. Om deltagardemokratin 

stöter på hinder p.g.a. att politiska beslutsfattare inte skapar förutsättningar för den att realiseras 

så kan den i slutändan inte utgöra ett komplement till den representativa demokratin.  

 

Analysen bekräftar detta ytterligare när det gäller förhållningssättet hos aktörerna i den 

representativa demokratin. Analysen ger en genomgående beskrivning av att 

implementeringsprocessen av råden hade tydliga inslag av top-down samt bottom-up 

perspektivet. I stort sett var det tjänstemännen som styrde över konstruktionen och formen av 

råden och de politiska beslutsfattarna bestämde över överlevnaden. Råden var en 

tjänstemannakonstruktion men till skillnad från boenderådet kom underifrånperspektivet bättre 

till uttryck i ungdomsrådet. Ungdomarna hade större inflytande över konstruktionen och fick sista 

ordet gällande formen för rådet. Boenderådet däremot hade ett starkt ovanifrånperspektiv 

eftersom konstruktionen var skapad på skrivbordet av tjänstemän som ville realisera idén med 

underifrånperspektivet. I enlighet med bottom-up perspektivet handlade tjänstemännen i enlighet 

med sin professionella erfarenhet och kunskap. Beslut togs på organisationens lägsta nivå. Ur ett 
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bottom-up perspektiv skulle detta innebära att både boenderepresentanterna och de politiska 

beslutsfattarna saknade den professionella kompetensen och därmed befann sig i underläge.  

 

De politiska beslutfattarna å andra sidan kunde via indirekt styrning påverka förutsättningarna för 

råden bland annat genom att fastställa rådens befogenheter, fördela resurser etc. Politikerna 

styrde och ställde enligt sina avsikter och intressen. Det var framförallt de lokala politiska 

beslutsfattarnas förhållningssätt som var avgörande för huruvida råden fick ökade möjligheter till 

inflytande. Frikopplingen av boenderådet sågs som ett kortsiktigt tänkande och orimliga krav på 

effektivitet och snabba resultat från kommunens sida. Detta sågs som bortkastade pengar och 

förtroende för de människor som engagerade sig i rådet. Både boenderådet och ungdomsrådet var 

helt nya intresseområden för medborgarna vilket tog tid innan verksamheterna och dess former 

satte sig. Råden var i behov av mer resurser för att nå större medborgarinflytande men detta 

stöddes inte av politikerna, vilket medförde att det fanns många frågor som medborgarna aldrig 

hann fördjupa sig i. Ur ett deltagardemokratiskt perspektiv skulle det konstateras att för att främja 

ett demokratiskt deltagande måste det få ta tid för att kunna finna fungerande arbetsformer och nå 

bred förankring bland de boende. Mer tid och resurser på råden kunde ha bidragit till att deras 

idéer hade realiserats. För boenderådets fall kunde mer pengar och tid på valet och 

valinformationen kanske ha undvikit ett lågt valdeltagande. I det här fallet uppstod alltså ett 

problem för deltagardemokratin att fungera som ett komplement till den representativa 

demokratin. Deltagardemokrater är medvetna om att deltagardemokrati tar ganska mycket tid i 

anspråk men man är beredd att betala detta pris för att få bättre demokrati. Dessvärre var 

politikerna inte beredda att betala detta pris eftersom man var ovillig att släppa ifrån sig makten 

till medborgarna.  

 

Å andra sidan kan man ifrågasätta storstadssatsningen som ett tidsbegränsad projekt. Det lokala 

utvecklingsarbetet skulle ha långsiktiga mål samtidigt som staten utfärdade en politik på 

begränsad tid. Vad ger det för signaler till kommunerna och de lokala beslutsfattarna? Min 

uppfattning är att det är en brist med tidsbegränsade lokala råd då det finns risk att de försvinner. 

Om rådens mandat inte utökas till den ordinarie kommunala verksamheten så upphör mandatet 

automatiskt i och med storstadssatsningens slut. Det finns exempel på områdesråd i Norge och i 

Nederländerna som utgör en implementerat del av den kommunala förvaltningen och har större 
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makt- och beslutandebefogenheter. Ett råd med maktbefogenheter stärker samtidigt de boendes 

motivation att engagera sig i rådens verksamhet. Samtidigt kan kraven på rådsmedlemmarnas 

kompetens, ansvarsutkrävande och legitimitet mildras, vilket innebär att den representativa 

demokratin ställer mindre krav på deltagardemokratin.  

 

Utifrån ovanstående resonemang kan man se i den empiriska analysen att boenderådet till 

skillnad från ungdomsrådet var missnöjda med rådet, implementeringen och resultatet. Den 

främsta orsaken var att rådets makt- och beslutandebefogenheter var begränsade. Ungdomsrådet 

var dock relativt nöjda med sina förutsättningar till inflytande. En orsak kan var att 

ungdomsrådets möjligheter till inflytande inte var lika hårt begränsat vilket gav rådet ett större 

handlingsutrymme. I enlighet med deltagardemokratiteori kan avsaknad av reell makt och 

inflytande leda till mindre intresse för boenderådets verksamhet. Egenskaper som vilja och 

engagemang uppstår när medborgarna upplever att deras deltagande är meningsfullt och att deras 

ansträngning verkligen ger resultat. Analysen visar att det egentligen handlade främst om att 

politikerna och tjänstemännen inte hade något intresse av att förverkliga underifrånperspektivet 

eftersom de inte ville släppa ifrån sig makten. Råden fattade inte några avgörande politiska beslut 

själva vilket innebar att beslutsfattarformerna var styrda. Problemet var att nämnderna använde 

sig bara ibland av (ungdomsrådet) eller aldrig av (boenderådet) som en remissinstans, vilket 

gjorde att rådens inflytande var begränsad.  

 

Min uppfattning är att processledarnas stöd och hjälp till råden var bra men inte tillräckligt, även 

tjänstemäns och framförallt politikers förhållningssätt var minst lika viktigt för att skapa bättre 

förutsättningar för medborgarinflytande och dela med sig av makten. Kontakten med nämnderna 

var inte tillfredsställande och rådsmedlemmarna togs inte på allvar av politikerna men till skillnad 

från boenderådet hade ungdomsrådet kontaktpolitiker som de kunde påverka. På slutet var 

relationen till kontaktpolitikerna inte så tillfredsställande. Politikerna trodde inte på lokala 

ungdomsråd. Detta står i enlighet med den representativa demokratins människosyn som har en 

svag tilltro till människors politiska kompetens. Jag anser att misstro och tvivel till människors 

förmåga utgör ett hinder mot människors personlighets- och kompetensutveckling, vilket i sin tur 

skapar hinder för att deltagardemokratin kan förverkligas. Det bristande stödet från politiker och 

tjänstemän utgjorde ett avgörande hinder för deltagardemokratin att utgöra ett komplement till 
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den representativa demokratin. Detta i sin tur medförde både ökad ovilja för medborgarna att 

delta samt minskad förtroendet för politikerna, kommunen och storstadssatsningen. 

 

I enlighet med top-down och bottom-up perspektiven var det i huvudsak lokala tjänstemän och 

politiker som bestämde och styrde rådet utifrån sina önskemål. För att citera processledaren för 

Hovsjö boenderåd så var det hela ”ett spel för gallerierna”. I enlighet med top-down perspektivet 

var det beslutfattarna som styrde rådet och vill se vissa åtgärder utförda. Tjänstemännen 

förväntades i sin tur att följa beslutsfattarens avsikter och mål, vilket innebar att tjänstemännens 

handlingsutrymme också var begränsade. Jag anser att begränsat handlingsutrymme kan hindra 

tjänstemännen att pröva nya vägar och experimentera för att involvera medborgarna i 

implementeringsprocessen. Samtidigt föreskriver den svenska grundlagen principerna om 

parlamentarism och representativ demokrati, som innebär att medborgarna inte tillåts delta direkt 

i beslutsfattandet. Det här begränsar handlingsutrymmet ytterligare. I ett sådant här rådande 

system blir tjänstemännens enda roll att agera i enlighet med sin traditionella roll som experter.  

 

Vad gäller den politiska jämlikheten visar analysen att det fanns en baksida med att förflytta 

beslutandemakten från de folkligt valda politikerna till de enskilda medborgarna. 

Rådsmedlemmarna i boenderådet samt ungdomsrådet hade mycket större inflytande i råden och 

arbetet utfördes huvudsakligen av en liten grupp engagerade och aktiva personer. Råden hade 

svårt att engagera de boende i rådet och uppslutningen bland de boende var väldigt svagt. De som 

deltog i råden fick därmed ytterligare en kanal in till politiken i förhållande till resten av 

invånarna och därmed blev den politiska ojämlikheten ett faktum. Ett ökat medborgarinflytande 

kan alltså å ena sidan betraktas som en metod att förstärka den lokala demokratin och å andra 

sidan som ett hot mot den representativa demokratins jämlikhetsideal.  

 

Ojämlikhetsproblemet förekommer dock inte enbart inom det deltagardemokratiska idealet utan 

det förekommer även i det representativa systemet, men detta kritiseras inte av företrädare för 

representativ demokrati. En ojämlik fördelning förekommer beträffande vilka som i högre grad 

går och röstar i allmänna val i förhållande till de som inte röstar. Här blir det ju också 

problematiskt utifrån jämlikhetsprincipen där de som inte röstar inte heller kan påverka ett val 

och de politiska beslutsfattarna. Analysen visar att ojämlikhetsproblemet medborgarna emellan i 
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sin tur innebar att politikerna tog större hänsyn till och fattade beslut i enlighet med de 

resursstarka medborgarna, dvs. medborgare som var engagerade i boenderådet och 

ungdomsrådet. I boenderådets fall var det svårt att hitta formerna för att tillfredsställa ett 

helhetsperspektiv eftersom staten ifrån början intog ett stadsdelsperspektiv. Detta innebar 

ytterligare ett ojämlikhetsproblem samt en sämre avspegling av folkviljan. Detta står alltså i 

enlighet med den kritik som säger att deltagardemokratin står i konflikt med ett helhetsperspektiv 

som är ett hot mot den representativa demokratin. I det här fallet blev det alltså svårt för 

deltagardemokratin att utgöra ett komplement till den representativa demokratin. Problemet med 

den politiska ojämlikheten för både boenderådet och ungdomsrådet kunde heller inte mildras 

eftersom uppslutningen bland de boende var väldigt svagt. Detta anses vara ett stort hot mot den 

representativa demokratins jämlikhetsideal. Råden har alltså inte förstärkt den representativa 

demokratin utan snarare försvagat den.  

 

Råden representerade de boende i sitt område och dessa fick självfallet större inflytande i 

förhållande till övriga invånare. Man kan då undra varför man ska genomföra några empiriska 

studier för att hitta belägg för detta. Det faktum att boenderepresentanterna hade större inflytande 

att påverka än medborgarkollektivet innebar i sin tur ett ansvar och skyldighet gentemot övriga 

medborgare att förankra frågor bland de och att agera i medborgarnas intressen. Ett sådant här 

situation skiljer sig heller inte mycket från den representativa demokratin där de folkvalda 

beslutsfattarna också har ett ansvar att förverkliga folkviljan. Att boenderepresentanter har större 

möjligheter på papper är givetvis något som man kan se i förhand, men hur sedan frågor 

förankras bland de boende och huruvida de boendes intressen är representerade i rådet är mer 

problematiskt och frågan behöver därför undersökas empiriskt, något som har gjorts i denna 

studie. Analysen för ungdomsrådet visar att ungdomarna fick gehör för sina åsikter men det 

förväntades att de själva skulle engagera sig i de frågor som de berördes av. Utifrån detta och i 

enlighet med åsiktsrepresentationen är min uppfattning att rådet hade förankring hos ungdomarna 

i Skogås. Dessutom tog rådet upp frågor av allmänt intresse för ungdomar. Å andra sidan 

diskuteras inte detta av den representativa demokratiteorin, dvs. om det är ett problem eller inte. 

Jag anser dock att detta inte bör ses som ett hot mot den representativa demokratin så länge ett 

råd är förankrad bland medborgarna.  
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Analysen för boenderådet visar att det inte fanns någon större skillnad mellan det dåvarande 

föreningsrådet och boenderådet eftersom trygghets- och trivselfonden, som ju var det enda rådet 

fick besluta om, handlade om föreningsdrivna projekt. Undersökningen visar alltså att det fanns 

belägg på att boenderådet agerade för att tillgodose föreningsintresse och därmed sär- och 

genintresse. Detta behöver inte betyda att boenderepresentanterna inte ville agera i enlighet med 

invånarnas intressen. Problemet var snarare att rådet aldrig fick en chans att fungera som en 

remissinstans. Därmed kan man konstatera att den åsiktsmässiga representationen var svår att 

uppnå på ett tillfredsställande sätt. Detta försvårar ojämlikhetsproblemet ytterligare då denna 

grupp deltagare inte enbart har större inflytande än övriga utan också representerar egenintresse. 

Detta är ett hot mot den representativa demokratins jämlikhetsideal.  

 

Beträffande den sociala representationen kan sägas att även här förekom en del 

representativitetsproblem för boenderådet. Den assyriska/syrianska befolkningsgruppen var 

dominerade i rådet. Det blev därmed denna grupp som bestämde i rådet och över frågor kring 

stadsdelen. Den sociala representationen var alltså inte tillgodosedd då de medborgare som ingick 

i rådet inte var representativa för alla grupper. Även om majoriteten av invånarna i Hovsjö var 

assyrier/syrianer var det ändå viktigt att boenderådet utifrån en social representation kunde 

representera alla grupper i området. Det var två faktorer som jag anser skapade problem för den 

sociala representationen att fungera på ett tillfredsställande sätt. För det första var valdeltagandet 

alldeles för lågt för att kunna bidra till rådets ökade representativitet. För det andra hade många 

”lojalitetsröstat” på släktingar och vänner. Det faktum att alla ordinarie ledamöter i rådet bestod 

av assyrier/syrianer kan inte anses vara tillfredsställande och kan ifrågasättas, men å andra sidan 

är det problematiskt att ifrågasätta ett val där personerna var demokratiskt valda. Det går dock 

inte att bortse ifrån att en ojämlik representation är även ett ojämlikhetsproblem och därmed 

utgör detta ett hot mot den representativa demokratin. I enlighet med den representativa 

demokratiteorin stärker inte boenderådet den representativa demokratin utan snarare försvagar 

den.  

 

Dessutom kan man ifrågasätta boenderådets representation där ungdomar saknades. Att en 

åldersgrupp mellan år 1950 och 1974 representerar en yngre befolkning kan inte anses vara så 

tillfredsställande. Vad gäller könssammansättningen i boenderådet kan det anses vara ganska 
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jämn, men så var det på papper. Många av de som var passiva i rådet var framförallt kvinnor som 

var osäkra i sin roll. Kvinnornas intresse svalnade alltmer med tiden då rådet kom att bli mer 

mansdominerad. Detta kan ses som problematiskt ur representativitetsfrågan. Det räcker inte med 

att könssammansättningen är tillfredsställande på papper. Representanterna måste dessutom 

kunna aktivt agera i de representerades intressen och inte sitta som passiva åskådare. För 

ungdomsrådet var representativitet inte någon prioritetsfråga då intresse och engagemang skulle 

gå före legitimitet och representativitet. Trots att det inte var ett medvetet val var rådet relativt 

representativ för den breda ungdomsgruppen då könssammansättningen var jämn och dessa kom i 

sin tur från olika delar i kommundelen. Den sociala representationen i ungdomsrådet var mer 

tillfredsställande till skillnad från boenderådet. En rimlig orsak var att ungdomsrådet var mer 

öppen för alla ungdomar där antalet ledamöter inte var begränsat. Dessutom hade ungdomsrådets 

en begränsat målgrupp, dvs. ungdomar medan boenderådet vände sig till alla invånare i Hovsjö.   
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7. Förslag på vidare forskning 

Under studiens gång har funderingar och idéer dykt upp och dessa utgör förslag för framtida 

forskning. Det finns för lite forskning om lokal demokrati och demokratiinsatser, därför kan det 

och bör breddas och fördjupas. Det är i den lokala demokratin som politiska beslut kommer 

medborgarna närmast. Samhällsvetenskaplig forskning ger en djupare kunskap, idéer och 

visioner som politiker kan ha stor nytta av. Empirisk forskning kan lyfta fram de svagheter som 

existerar i vårt samhälle, det politiska systemet, demokrati etc. men även fördjupa vår kunskap 

om hur samhället och politiska beslut kan utvecklas och bäst bör utformas.  

 

Forskning om lokal demokrati kan fokusera på satsningar såsom olika brukarråd, lokala 

utvecklingsgrupper och fokusgrupper etc. I denna studie har vissa centrala motsättningar mellan 

deltagardemokrati och representativ demokrati lyfts fram och studerats, men för en större 

forskning (t.ex. doktorsavhandlingar) kan även andra delar inkluderas för att få mer djup om 

huruvida dessa teorier krockar med varandra i praktiken. För en mer djupgående forskning kan ett 

centralt antagande från deltagardemokratiteori och representativ demokratiteori studeras, 

exempelvis politisk jämlikhet. Denna kan antingen tillämpas på ett eller flera fall. Man kan 

använda sig av flera operationella indikatorer för att få mer djup i forskningen. För att vidga och 

fördjupa denna studiens forskningsproblem kan boenderådet och ungdomsrådet även studeras 

utifrån deliberativ demokrati. Detta skulle då kunna infogas som en idealtyp i idealtypsmodellen i 

denna studie. På så sätt skulle detta fånga in betydelsen av dialog och kommunikation mellan 

medborgarna och beslutsfattarna. Här skulle man alltså kontrastera representativ demokratiteori, 

deltagardemokratiteori samt deliberativ demokratiteori mot varandra. Slutsatsen i denna studie 

visade att omorganisationen både i Huddinge kommun och Södertälje kommun skapade problem 

för råden. Sådana omstruktureringar kan vara intressanta att undersöka utifrån organisationsteori 

för att förstå hur och varför omstruktureringar sker. Man kan även inkludera 

förvaltningsteoretiska idealmodeller för att studera vad och vem som formar beslutsprocesser, 

exempelvis från Bo Rothsteins förvaltningsmodeller. Som har nämnt tidigare tycker jag inte att 

demokratiteorierna är tillräckliga redskap för att studera implementeringsprocesser. 

 

För den som intresserar sig för storstadssatsningen kan ett fall väljas i var och en av de sju 

kommunerna som fick storsstadsmedel. Slutsatsen skulle bli intressant om hur varje kommun 
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implementerat direkt/deltagardemokrati i kommunen. Här kan man dra generella likheter och 

skillnader och undersöka varför dessa skillnader/likheter förekommer. Ytterligare en intressant 

studie är policyanalys som handlar om att studera offentliga handlingslinjer och program. Rune 

Premfors som är en framstående forskare inom policyanalys delar in policyprocesser i sju olika 

faser: problem, alternativ, rekommendation, beslut, genomförande, utvärdering och återföring. 

Här blir det intressant att studera alla faser för att förstå storstadssatsningen som helhet. I 

problemformuleringsfasen skulle man studera varför staten initierade idén med 

storstadssatsningen. I alternativfasen skulle man studera hur staten tänkte lösa policyproblemet 

och hur man tänkte gå tillväga med satsningen. I implementeringsfasen studeras hur kommunerna 

implementerade olika insatser och så vidare. En avgränsning skulle kunna göras genom att enbart 

studera målområdet demokrati/delaktighet. Man skulle fortfarande kunna utgå från 

deltagardemokrati och representativ demokrati för att undersöka huruvida direktdemokrati kan 

fungera som ett komplement till den representativa demokratin.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide boenderåd i Hosvjö, Södertälje kommun och ungdomsråd i Västra-Skogås, 

Huddinge kommun.  

 

(Människosyn) 

 

1. Hur delaktiga var medborgarna i rådet? Hur aktiva/passiva var dem? 

 

2. Hade medborgarna kunskap, tid, intresse och engagemang att delta och påverka frågor 

och beslut? Ledde medborgarnas deltagande till ökat politisk intresse och kunskap? Hur 

utvecklades de personligen? 

 

3. Uppstod det några svårigheter, hinder eller problem med att styra och implementera 

rådet? Hur handskades man med det? 

 

4. Hur var relationen mellan medborgarna, politikerna respektive tjänstemännen? Hur blev 

de bemötta? Hur var förtroendet för politiker och tjänstemän? 

 

5. Har resultatet med rådet motsvarat förväntningarna? Om ej, varför? Var de boende 

nöjda/missnöjda? Hur upplevde medborgarna sina förutsättningar till inflytande och 

deltagande? 

 

(Styrelseskickets effektivitet) 

 

1. Fanns det tillräckligt med tid, pengar och resurser för att genomföra arbetet med rådet?  

 

2. Var rådet en komplicerad och resurskrävande process som tog mycket tid, samordning 

och ekonomisk finansiering för att nå påtagliga resultat?  

 

3. Var det väl använda pengar, tid och resurser i efterhand och i det långa loppet? 
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(Politisk jämlikhet) 

 

1. Hade alla lika möjlighet att påverka rådet eller hamnade vissa utanför? Varför? Vilka var 

mer engagerade och delaktiga i rådet? 

 

2. Hur var rådets representation med avseende på kön, ålder och etnicitet?  

 

3. Representerade rådet de boendes åsikter och preferenser? I så fall hur? Hade rådet 

förankring hos de boende?  

 

4. Hur gick politikerna tillväga när de fattade beslut i enlighet med de boende? Vilka tog de 

hänsyn till? Vad blev konsekvensen av det för rådet? 

 

5. Hur förhöll sig politikerna till folkviljan och till helhetsperspektivet?  

 

(Implementeringsprocessen) 

 

1. Vilken roll spelade ”underifrånperspektivet” in i rådets arbete?  

 

2. Vem fattade de avgörande besluten vad gäller rådet? Vem styrde över 

implementeringsprocessen? 

 

3. Hur var politikernas och tjänstemännens roll i implementeringsprocessen och hur var 

deras förhållningssätt till rådet? 

 

4. Vad var rådets befogenheter, roll och funktion i implementeringsprocessen? 

 

5. Hur arbetade tjänstemän och politiker för att skapa bättre förutsättningar för medborgarna 

att få större inflytande och makt?  


