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Abstract

The different municipalities in Sweden could after 2002 agree to allow citizens the right to 
give citizens initiatives to the municipality council. The right to give these suggestions are 
regulated by  law. The municipality’s administration take these suggestions thru the 
municipality’s bureaucracy  in much the same way a proposal from an elected official would 
be treated. This study focuses on these citizens initiatives from Kumla municipality. The 
reason for this study  is that we are interested in finding out, who seizes there democratic 
right to give citizens initiatives and if, who the citizen, is has any effect on the outcome. 
The study  employs two different research methodologies. One purely quantitative study 
that is centred around age, gender and location within Kumla municipality, and the other 
one is a more qualitative study. The quantitative study is to answer one of our questions of 
whom, as in who sends in these citizen initiatives, while the qualitative study is to answer 
the question of who’s interests is represented. We also look at the gender and age of the 
municipality politicians to se if citizens initiatives help with the problems of representation.

What we found was a remarkable equality in the distribution. Gender and even if the 
citizens lived in Kumla city or in the surrounding area. After our analysis we found that that 
there is a significant connection between age and the outcome of the citizen initiative, also 
between geographical location and the outcome. Geographical location meaning the 
central city or the surounding areas. 
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Förord

Medborgarförslag var inget vi visste mycket om innan Kumla kommun tog kontakt med 
universitetet och erbjöd några studenter en uppsatsidé och alla medborgarförslag som 
empiri. Vi tog chansen, dels för att arbetet liknar det vi kommer göra senare i arbetslivet, 
men mest för att vi båda är intresserade av demokrati, politisk jämställdhet och hur man 
inkluderar medborgare i politiken oftare än bara var fjärde år.  2004 infördes rätten för alla 
folkbokförda i Kumla kommun att skicka in medborgarförslag. Sedan dess har det 
inkommit lite mer än 130 stycken och nästan alla har genomgått den demokratiska 
processen.

Anledningen till att vi fick detta uppdrag från Kumla kommun är ett led i CERM-
deklarationen som Kumla kommun har skrivit under, vilket kortfattat betyder att de ska 
implementera ett jämställdhetsperspektiv genomgående i kommunens arbete. Detta 
inkluderar utvärderering av medborgarförslagen.
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1. Inledning

Demokrati, något vi nu för tiden tar för givet, något som vi har, samtidigt som vi fortsätter 
att kämpa för det. Att utveckla, stärka och förbättra demokratin är ständigt ett problem 
bland statsvetare och förtroendevalda, i Sverige och världen i stort. Utmaningen om hur 
man får alla att delta och höras i våra demokratiska processer är alltjämt aktuell. Man 
försöker ständigt hitta vägar och metoder för att lösa de brister som gör att de röster som i 
dagens demokrati inte hörs ska höras. Det har varit en ständig kamp genom hela världens 
politiska historia. För oss var det först rösträtt för alla (män) oavsett inkomst, sedan 
utökades det till kvinnor och demokratin har sedan dess alltid betytt mer än folkstyre. Alla 
människor skall inkluderas och vara en del av politiken om de så vill. I det land där vi lever 
i då färre och färre människor engagerar sig genom partierna, som är grunden i den 
representativa demokratin, bör det finnas ett sätt för medborgaren att engagera sig direkt. 
Demokrati tar lång tid att bygga upp men är väldigt bräckligt allt kan raseras på relativt kort 
tid.1 Därför är medborgarförslag något banbrytande för den enskilda individen.

Demokrati känns som en självklarhet för oss idag men har inte alltid varit det. Det finns 
flera exempel där befrielserörelser som börjat med ideal om demokrati, rättvisa och frihet 
har övergått till auktoritära regimer som i exempelvis Afrika. Demokratin har den inbyggda 
“svagheten” att folket kan använda sina demokratiska rättigheter till att avskaffa den. År 
2000 så gjordes det en demokratiutredning om tillståndet, förutsättningarna, svårigheterna 
och möjligheterna till att förbättra och stärka det svenska folkstyret. Politiken gav även 
tilläggsdirektivet att se till möjligheten att öka medborgarnas delaktighet.2

Demokratiutredningen menade att i högre grad har människor tappat sitt förtroende till de 
politiska partierna och vad utredningen kunde påvisa så är sambandet mellan 
partitillhörighet, val och den representativa demokratin starkt kopplade. Därmed kommer 
en förklaring till att valdeltagande har sjunkit i Sverige, bland annat i valet 1998 så 
noterades en bottennivå på andelen medlemmar i partierna.3  Detta är i sig kanske inte ett 
problem, för visserligen har människor rätten att inte delta i den demokratiska processen 
men om deltagande sjunker för mycket så förlorar demokratin sin legitimitet och sitt värde 
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1 SOU 2000:1 En uthållig demokrati! - Politik för folkstyrelse på 2000-talet. sid 15

2 SOU 2000:1 sid 3

3 SOU 2000:1 sid 164



som samhällsinstitution. Därav ligger en del av  utmaningen i att öppna upp nya former för 
deltagande, att öppna upp  nya kanaler så att människor har fler och kanske om möjligt 
bättre möjligheter att delta utan att behöva delta i det som varit det mer traditionella 
partibaserade representativa demokratin. Medborgarförslagen är ett nytt sätt att påverka 
politiken utan att nödvändigtvis vara partipolitiskt aktiv, vilket ger medborgarna en ny  arena 
att engagera sig i om de så vill. Vi vill veta vem som tar tillvara på möjligheten att skicka in 
medborgarförslagen och om ålder, kön eller vart man bor har någon betydelse för utfallet.

1.1 Syfte

Syftet med denna uppsats är att ta reda på vem och vilka som nyttjar möjligheten med 
medborgarförslag, om besluten påverkas av  vem förslagställaren är och om 
medborgarförslagen bidrar till att förbättra representativiteten i Kumla kommun.

Vi är intresserade av att se hur fördelningen mellan förslagsställare är, om man ser till 
ålder, kön och geografisk plats och om det är någon skevhet i vilka som får flest 
gynsamma svar. Är kvinnor eller män förfördelade i medborgarförslagen eller blir 
ungdomar och pensionärer marginaliserade? Kan förklarningen till vem som får 
gynnsamma svar ligga i fördelningen bland de folkvalda?

För att klara av  detta arbete har vi delat upp  våra frågor i två huvudfråg som adresserar 
syftet med uppsatsen, och tre delfrågor som skall konkretisera och besvara huvudfrågor.

Huvudfråga

● Vem/vilka i Kumla kommun tar tillvara på sin demokratiska rättighet genom att skicka 
in medborgarförslag och vem får gynsamma svar? 

 Påverkas besluten av vem beslutsfattarna är i de traditionella politiska instutionerna i 
Kumla kommun?
Delfrågor

● Hur ser fördelningen ut mellan ålder, kön och geografisk plats bland förslagsställare?

● Vems/vilken grupps åsikter är det som representeras i medborgarförslagen?

● Hur ser fördelningen ut på kön och ålder mellan förslagställarna och de folkvalda?
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1.2 Disposition

På grund av att detta arbete är av  lite längre sort, kommer vi gå igenom hur uppsatsen är 
upplagd och vad läsaren bör veta efter varje del. Näst härefter följer en bakgrund som 
förklarar vad medborgarförslag är och dess regler. Vi går sedan vidare till material och 
avgränsning som skall rama in vår uppsats, vi berättar vad vi ska använda och vad vi valt 
att bortse ifrån. Större delen av vår analys är av en ren statistik karaktär men vi använder 
oss av en normativ idéanalys också, i metoddelen som följer berättar vi mer ingående hur 
vi har gjort för att genomföra analysen. 

I kapitel 1.6 Teori och begreppsförklarning diskuterar vi de teorier och begrepp  som 
används för att analysera vårt material. Surrogat representation är något som människor 
sysslar med dagligen men som väldigt sällan undersöks. Vi vill veta om man kan få ett mer 
gynnsamt svar om man tar på sig ansvaret och representerar en hel grupp. Politics of 
presence hjälper oss förstå den normativa idealet och som vi då kan ställa emot vårt 
material. Inclusivness är själva grundpelaren i vårt arbete. Att inkludera är just vad 
medborgarförslag handlar om. I kapitel 2 Resultat redovisar vi resultatet av vår analys med 
hjälp  av olika grafer och tabeller. Inledningsvis tittar vi på alla förslag ur bifall/avslag, men 
sedan går vi in på ålder, kön, geografisk plats och grupper. Vi gör analyserna både per 
förslag och per person/underskrift för att se vem som får flest gynnsamma svar. I Kapitel 3 
Analys svarar vi på våra frågeställningar, först våra delfrågor för att sedan slå ihop  det och 
svara på de två huvudfrågorna.

Innan vi avslutar kommer vi att diskutera studiens resultat och de tankar som har väckts 
genom detta arbete. Avslutningen kommer främst vara en sammanfattning och sedan 
personliga reflektioner.

1.3 Bakgrund

Medborgarförslag kunde kommunerna införa redan 2002, alltså en rättighet för alla 
medborgare att skicka in medborgarförslag till kommunen. Dessa förslag skall beredas av 
tjänstemän i berörd nämnd och sedan skall kommunfullmäktige fatta beslut. Detta 
demokratiexperiment implementerades med anledning av  att medborgare skall kunna 
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påverka politiken på fler sätt mellan valen och på så sätt värna om och fördjupa 
demokratin.4

För att läsaren skall kunna förstå vad medborgarförslag innebär ska vi kort förklara vilka 
regler som gäller. Istället för att citera lagtext om medborgarförslag som inte är en enskild 
lag utan inbakad i kommunallagen har vi valt att låna Stig Montins strukturering av  SKLs 
cirkulär.5

1. Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige 
(medborgarförslag). Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en 
eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges.

2. Ett medborgarförslag kan bara sakbehandlas av fullmäktige om det ligger inom 
fullmäktiges befogenhetsområde. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma 
medborgarförslag.

3. Medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till antingen kommunens kansli 
eller direkt till fullmäktiges presidium på fullmäktiges sammanträde.

4. Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det 
att förslaget väcktes. När ett medborgarförslag beretts färdigt och beslut ska fattas, 
ska förslagsställaren underrättas.

5. Den som väckt ett medborgarförslag bör ha rätt att yttra sig i fullmäktige när förslaget 
behandlas.

6. Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte 
beretts färdigt. Redovisningen skall göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i 
april och oktober. 

Det viktiga med den första regeln är att folkbokförda får skicka in förslag. Detta betyder att 
det egentligen inte är ett medborgarförslag utan det är ett invånarförslag. Det finns inte 
heller någon bestämd åldersgräns för förslagsställaren. Med andra ord finns det två 
grupper som i vanliga fall inte kan påverka politiken genom val, invandrare och ungdomar, 
som tack vare medborgarförslag får en röst utan att äga rösträtt. Kravet på underskrift 
försvårar eventuellt inlämnande av medborgarförslag då det ej kan lämnas in via mail. 

4

4 Proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Prop. 2001/02:80 4.1

5 Montin, Stig. Vardagens konkreta politik 2004. sid 11
SKLs cirkulär, Svenska Kommunförbundet (2002), Cirkulär 2002:128.



Kumla kommun har dock börjat leta möjligheter att signera elektroniskt med e-legitimation 
ungefär som man gör med skattedeklarationen. 

Resterande regler är ganska självklara men det är några saker till man bör påpeka som är 
av större vikt. Tiden för behandling och beslut om medborgarförslaget är max ett år. Detta 
är viktigt för medborgaren då tröghet i byråkratin skulle motverka syftet med 
medborgarförslagen som skall stärka demokratin. Man kan även tycka att det är en 
självklarhet att förslagsställaren ska underrättas och att denna får yttra sig under mötet där 
förslaget behandlas, det är dock viktigt att detta genomförs annars kan förslagsställaren 
känna sig besviken. Ett exempel på när det har brustit är Malmöinitiativet där 
initiativtagarna väldigt sällan fick återkoppling och då uppstår det en känsla av 
uppgivenhet och/eller övergivenhet.6  Visserligen handlade det om ett e-petitionssystem 
och inte om medborgarförslag, det är inte reglerat i lag men det är inte heller allt för långt 
ifrån det våra förslagsställare gör. Dessa regler är en grund och enligt Montin så finns det 
lokala varianter på dessa.7 Kumla kommuns enda lokala variant är att förslagsställaren ska 
få yttra sig i nämnder och under kommunfullmäktige där förslaget behandlas.

1.4 Material och Avgränsning

Vårt material som vi fått ta del av  från Kumla kommun består av tre delar: (1) De förslag 
som de enskilda medborgaren har skickat in, (2)  de yttrandet från kommunala tjänstemän  
och politikeri i de berörda nämnder och ett slutgiltigt (3) de beslut om åtgärder som givits 
av kommunenfullmäktige. Vi hade som mål att använda alla medborgarförslag. De förslag 
som saknade beslut och fortfarande var under behandling har uteslutits. De förslag som 
var för otydliga för att läs och tolka är också uteslutna8. De förslag där vi saknar någon 
enskild uppgift exempelvis förslagsställarens  kön eller ålder är fortfarande medtagna då vi 
är intresserade av att studera besluten. Vi har i så stor mån som möjligt använt oss av de 
postnummer som står på medborgarförslaget, dock de gånger vi inte lyckats se vad som 
står eller då det saknas har vi försökt hitta postnummren. Detta resulterar i att vi ibland 
använder nuvarande postnummret. Vi kan inte se eller visa om någon av förslagställarna 
har flyttat.

5

6 Åström, Joachim & Sedelius, Thomas. (2010) Representativ demokrati 2.0 . sid 20f

7 Montin, Stig (2004). sid 13

8 Några få av förslagen var inscannade eller fotograferade och därför otydliga.



Det finns andra variabler än de vi valt ut som skulle kunna ge oss så mycket mer kunskap 
om vad medborgarförslag innebär utifrån teorierna vi valt att använda. Exempelvis 
information om förslagsställarens sexualitet, socioekonomiska status, tidigare 
valdeltagande och utbildning. Gängse uppfattning gällande demokrati är just att 
ekonomisk status påverkar deltagande och detsamma gäller utbildningsnivå9. I brist på 
både tid och tillgänglig information samt utan att kunna direkt intervjua förslagsställarna så 
kan vi inte säga något om det . Därmed får vi utgå ifrån den information vi kan få ut från 
själva förslagen. 

Vi tar hjälp av Metodpraktikan av Essiasson, Gillijam, Oscarsson Wägnerud, för att att 
skriva vår metod och göra den statistiska analysen. Våra teori är hämtade från Democratic 
Innovations av Graham Smith, Jane Mansbridge text om Surrogate representation, Anne K 
Phillips bok Politics of  presence. 

1.5 Metod

Som vi skrev tidigare så har vi delat upp våra frågor i två huvud- och  treated delfrågor för 
att lättare kunna besvara dem. Inom kvantitativt innehållsanalys finns det tre huvudtyper 
av frågeställningar som man kan besvara med hjälp av denna metod, den beskrivande, 
den normativa samt den förklarande frågeställningen10. Vi kommer använda oss av den 
normativa, med det menar vi att vi ska se hur innehållet förhåller sig till någon typ  av 
uppställd norm. Med andra ord hur saker och ting borde vara utifrån våra teorier, kontra 
hur det faktiskt är. Vi använder oss av materialet och ser efter vem förslagsställaren är i 
förhållande till ålder, kön och geografisk plats. Efter det lägger vi in det i en korstabell där 
vi ser vad utgången av förslaget blir. Bifall, avslag, pågående eller redan genomfört. Vi har 
delat upp medborgarförslagen där vi redovisar resultat per person och per förlag. Per 
person/underskrift så har vi räknat alla personer som har skrivit under. Per förslag så 
räknar vi förslaget oavsett om det är flera som har skrivit under. Detta för att vissa 
förslagsställare har använt medborgarförslagen som en petitionslista och de skulle 
teoretiskt sätt kunna skicka in var sitt förslag men valde istället att gå ihop. Exempelvis så 
har vi ett förslag om en skateboardpark som har 48 signaturer. Vi valde även denna 
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indelning för att det är intressant att se geografisk plats per person/underskrift och inte per 
förslag. Det är även mer intressant att se vilka grupper som representeras utifrån per 
förslag och inte per person/underskrit. Detta för att bättre kunna se om vissa grupper är 
överrepresenterade och om de får fler gynsamma svar än andra.

När det gäller den kvalitativa analysen kommer vi att hantera empirin på ett annat sätt. Vi 
undersöker vilken grupptillhörighet förslagsställarna tillskriver sig själva och antar att dessa 
agerar utifrån den gruppens intressen och på så sätt blir en representant för den 
gruppen.11 Exempelvis kan någon anhörig till en brukare på äldrevården ha ett förslag som 
berör just äldrevården, den personen skulle i så fall representera alla brukare eller kanske 
en specifik grupp. En pensionär kan representera ungdomar, en stadsbo kan representera 
landsbygden eller en svensk som representare invandrare om de tar sig an den rollen. Vi 
ser alltså på förslagsställaren som en surrogatrepresentant som med hjälp  av 
medborgarförslagen representerar sin grupp utan att var vald av den gruppen.

1.5.1 Metodiska överväganden

Eftersom vi var två personer som kodade materialet så kan det ha blivit två olika tolkningar 
av materialet, detta gäller speciellt när vi skulle koda in alla medborgareförslag i SPSS. 
Det fanns ett reliabilitetsproblem med att till exempel om en av oss tolkar ett beslut som ett 
nekande och den andra tolkar den som att det har blivit delvis godkänt eller att arbetet 
pågår. Detta beror på våra egna uppfattningar och inneboende subjektivitet i tolkning men 
också på att besluten är skrivna väldigt fackspråkligt vilket försvårar arbetet med att tolka 
det entydigt. Det är ofta en förslagsställare föreslår flera åtgärder i samma 
medborgarförslag och då måste kommunen särskilja dem. Det betyder att huvudförslaget 
blir godkänt men att man till exempel kanske inte bygger den nya cykelvägen precis där 
förslagsställaren vill ha den. Andra problemfall är när kommunen skriver att åtgärden 
genomförs, när och om budget tillåter. Den typen av beslut kan tolkas både som bifall och 
som avslag. I dessa fall tolkade vi det som ett beviljat förslag för att vi tolkade det som att 
kommunen hade för avsikt att genomföra förslaget. Vår lösning på det var att vi innan vi 
kodade allt så testkodade vi ett fåtal slumpmässigt utvalda förslag enskilt. För att sedan 
jämföra anteckningar och vad vi kommit fram till för att se hur mycket det skiljde sig mellan 
oss. Därefter justerade vi tolkningsramen för att åtgärda de oklarheter som låg till grund för 
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att olika kodare gjort olika tolkningar av materialet. Allt för att vi skulle i största möjliga mån 
tolka det på samma sätt när vi väl kodade så att vi inte fick felaktigt resultat utan nå en så 
hög reliablitet som möjligt. Vi vill här även klargöra för läsaren att ett bifall, som vi ser det, 
är något som ändras på grund av medborgarförslaget. Även om den där soptippen som 
förslagsställaren vill ha på en plats hamnar någon annanstans, har vi kodat det som ett 
bifall. Det är samma tankar i de fall vi kodat som pågående eller redan genomfört. Om 
huvuddelen av förslaget redan är igång, redan gjort eller godkänt så kodar vi det så. 
Exempelvis, finns det ett förslag som handlar om att man ska ha en samåkningspool på 
kommunens hemsida och det efterfrågas om andra saker men huvuddelen av förslaget 
behandlade samåkningen så kodar vi det som redan genomfört.

I det fall där vi analyserar grupptillhörligheten så har vi utgått ifrån förslagsställarna själva. 
Det är enbart om förslagställarna tillskriver sig en grupp som vi räknar in dem i denna 
analys. Exempelvis när det står ...vi föräldrar… ...vi ungdomar… och så vidare. Detta för 
att det inte ska bli en subjektiv bedömning från vår sida genom att lägga förslagsställarna i 
fack, även om vi exempelvis med hjälp av deras ålder kan gissa att de är pensionärer 
betyder det inte att de i den frågan representerar pensionärer.

1.6 Teori och begreppsförklarning

Vi vill här förklara vad begreppen innbär samt vår teori. Anledningen till att vi valt just 
dessa teorier är dels för att de ska hjälpa oss att få en normativ  bild av 
demokratiexperiment och dels förstå vikten av dessa aspekter i en liberal demokrati. Med 
andra ord visar teorierna oss hur det bör se ut och vad idealet är när man genomför lokala 
demokratiexperiment. Detta kan vi sedan ställa mot våra resultat för att besvara våra 
frågor.

Politics of presence (Närvarons politik12) är teorin om att det finns ett visst värde i att 
grupper fysiskt representeras, i exempelvis de olika offentliga ämbetena inom politikska 
instutioner. Philips gör en skillnad mellan “Politics of ideas” (idéernas politik) och “politics 
of presence” genom att förklara att politik brukar handlar om våra ideer och åsikter. 

8
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Traditionellt sett så innebär representation att folkets skilda idéer och åsikter representeras 
genom valda politiska partier som har olika ideologiska inriktningar. Men “Politics of 
precence” handlar om vikten av att alla grupper i samhället finns med och representeras, 
inte bara genom det traditionella perspektivet genom sina ideer, men även genom en 
fysisk representation. Det ska finnas män, kvinnor, etniska minoriteter och andra 
subgrupper inom samhället representerade i det fysiska rummet, till exempel riksdagen 
eller kommunfullmäktige. Philips perspektiv på representation handlar i första hand om 
folkvalda församlignar, det är väldigt långt ifrån medborgarförslag men handlar fortfarande 
om politik och kan därför applierars i vår uppsats. Teorin hjälper oss förstå vikten i att ha 
en relativt jämn fördelning av inskickade förslag. Ju större bredd på medborgarförslagen 
desto bättre. Det intressanta för denna teori är mer än bara att se så att kvinnor och män 
är lika representerade. Utan den advokerar för att ungdomar, pensionärer, människor på 
landsbygden och alla de andra grupper som har svårt att närvara i politiska diskussioner, 
ska kunna göra det. Bryter man ner Phillips tankar handlar det egentligen om två typer av 
representation. Den ena syftar till att representera en grupp, vilket man gör genom att vara 
en del av den gruppen. Den andra är att representera medlemmarna i en grupp. Det vill 
säga att en man kan representera en kvinna eller en vit man kan representera en svart 
kvinna.13

För att förklara lite mer vad Phillips menar lånar vi exempel från henne. En man skulle 
kunna representera kvinnors ideer och åsikter, men kan han representera dem när 
sakfrågan handlar om kvinnors rätt att delta/rösta? Kan en hel vit folkvald församling anse 
sig själva vara representativa för befolkningen när de som de representerar är betydligt 
mer multietniska? Det är frågor som Phillips ställer i inledningen av sin bok. Orättvis 
representation är inget nytt utan det började med att borgare och bönder inte tyckte att 
adeln kunde representera dem. Ett mer modernt problem vad det gäller representationen 
kan man enkelt se med de socialistiska partierna framväxt. Vem skulle de representera 
arbetarna? De intellektuella socialistiska tänkarna eller den “sanna” arbetarklassen? 

Ett argument för politics of presence är att det finns ett förtroendeproblem när man ger 
någon ansvaret att representera ens åsikter. Kan en kvinna verkligen lita på att en man 
representerar hennes åsikter? Kan den svarta befolkningen (som har varit förtryckt väldigt 
länge) lita på att en vit man representera deras åsikter? Vi vet att åsikter är ombytliga, 
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politiker flip-floppar på frågor för att passa det som situationen kräver, men man kan inte 
byta sina livserfarenheter. Generellt sett kommer en kvinna att representera en kvinna 
betydligt oftare och bättre än vad en man kan. Detta inte för att män är sämre på det utan 
för att det handlar om erfarenheter. Erfarenheter och upplevelser kan till och med svårare 
att förklara och är mer abstrakta än idéer. Det blir svårt att kommunicera ens erfarenheter 
för någon som inte upplevt dem. Detta blir extra viktigt när någon ska representera någon 
annan. Idéer kan alltid revideras, förändras och påverkas dock är erfarenheter oftast 
detsamma. Därför behövs erfarenheter representeras för att en politiker kan inte sätta sig 
in i de erfarenheter som krävs. De kan inte kommuniceras till politiker i samma takt som 
denne fattar beslut.

Om man följer Phillips tanke om representativitet för långt blir det lätt en återvändsgränd. 
Det blir problematiskt att representera någon annan som inte delar ens livserfaranheter. 
Men Phillips förklarar att sökandet efter en “sann” representationen är omöjlig och inte 
heller målet. För varje människa kan vid varje tillfälle ta sig an flera olika roller. Exempelvis 
kan en kvinna vara både en dotter och en mor, båda syftar till olika livserfarenheter. Det 
handlar inte om att inkludera alla aspekter utan att ge utrymme för de som tidigare 
exkluderats för att på så sätt få en så bra bild av verkligheten som möjligt.14

Ytterligare ett argument för politics of presence handlar om implementeringssvårigheter 
när man sysslar med politik för de exkluderade och inte med dem. Ett exempel är 
invandrare, där beslut oftast tas åt dem och grundat på vad politiken tror de behöver 
istället för att inkludera dem i beslutet och ge dem vad de faktiskt behöver. Sannolikheten 
att de tar till sig den politik som förs är betydligt större om de är med och fattar beslutet.15

Kritiken om Phillips tankar är den man förväntar sig när någon diskuterar kvotering. Även 
om Phillips håller fast vid att det handlar om livserfarenheter så kan man fråga sig hur 
långt ska det gå. Om vi kvoterar in kön sedan etnicitet, sedan religion, klass, ålder och så 
vidare. Kymlicka exempelvis som är för grupprättigheter har ett problem med Phillips 
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tankar då vissa livserfaranheter är oföreneliga.16 Hur ska man låta kvinnor representeras 
samtidigt som en religös minoritet som anser att kvinnor är underställda män?17

En vidare kommentar om Phillips är egentligen en som håller med angånde kvoteringar, till 
viss del. Phillips menar att kvoteringarna kommer ändra de bakomliggande strukturerna. 
Dahlerup säger istället att kvoteringar är bra men borde vara tillfälliga för att de löser inte 
problematiken till ojämlikhetens uppkomst eller de bakomliggande strukturella problemen. 
Dahlerup visar hur detta manifesterar sig genom exemplet om de socialdemokratiska 
partiet i Danmark. De tog bort kvoteringarna och resultatet av detta i EU valet var att det 
blev fyra män som fick åka till Bryssel. 18 Kvotteringar löser inte problemen utan det är de 
bakomliggande strukturerna som måste adresseras. Fram tills dess så är dock kvoteringar 
det enda man kan göra för att inkludera. 

Surrogat representation handlar om, som Mansbridge förklarar: 

“ Surrogate representation is representation by a representative with whom one has no 
electoral relationship—that is, a representative in another district. “19

Det innebär att även om en person har fått sitt mandat av befolkningen i ett distrikt så kan 
den personen framföra åsikter i ett annat distrikt, trots att denna inte har fått något folkvald 
förtroende i det distriktet. I vårt fall handlar det inte om någon typ  av förtroendeuppdrag 
utan om enskilda medborgare som väljer att ta på sig ansvaret att representera en hel 
grupp. Då blir surrogatrepresentation för oss istället; Surrogatrepresentation är 
representationen av en grupp  som ej gett en förtroende att föra dess talan men 
representerar den gruppen ändå.

Det är inte alltid så att förslagsställaren tillhör den grupp de väljer att representera, men i 
våra medborgarförslag torde det vara normen att förslagsställaren talar utifrån 
livserfarenhet. Skillnaden mellan hur vi kommer använda begreppet surrogat 
representation och hur Mansbridge använder det är att förslagsställarna i vårt fall inte är 

11

16 Kymlicka, Will (1996) Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights, sid 152

17 Phillips, Anne (2003) sid 18

18 Dahlerup, Drude. (2000) The Dilemma of Quotas, 
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förtroendevalda alls. Exempelvis har vi ett medborgarförslag där förslagsställaren vill ha en 
klassisk pub och att kommunen borde hjälpa till att hitta någon näringsidkare som vill 
starta puben. Förslagsställaren talar för en grupp  medelålders människor som vill ha en 
mötesplats i Kumla istället för Örebro. Den gruppen har inte gett honom något förtroende 
men han kan trots detta driva deras åsikt. Exempel från förslaget: 
“Vi nöjer oss inte med att gå ut och äta en pizza och gå hem kl 10:00 en fredag eller 
lördag.” “Vi villa ha PUB i Kumla!”20 etc.

Vi ser detta som väldigt relevant för att medborgarförslagen ofta berör någon annan än 
den som faktiskt skriver. Föräldrar skriver åt sina barn, miljövänner skriver åt miljöns och 
framtida generationers vägnar. Anhöriga skriver åt brukare.

“Inclusiveness”, (delaktighet21) handlar i grunden om att man ska i största möjlighet få 
med sig, i det här fallet, alla Kumlas medborgare i beslutsprocesserna. Så att de känner 
sig inkluderade i det demokratiska arbetet och därmed stärker demokratin i kommunen 
utifrån Smiths perspektiv22. Möjligheten att skicka in medborgarförslag för alla som bor i 
Kumla kommun ska i teorin möjliggöra så att alla kan delta och förändra sitt samhälle och 
närområde till det bättre. Kopplingen politiker-medborgare blir stärkt och demokratin som 
styrelseform får ökat förtroende. Det är även ett av målen med “inclusiveness”, att 
inkludera och få med sig alla samhällsgrupper och människor oberoende av 
socioekonomiska faktorer. Problematiken är att det är en öppen deltagareform där alla 
som vill också kan delta. Därför finns möjligheten att de som redan nu inte deltar kommer 
förbli inaktiva och de som redan är aktiva inom politik kommer öka sitt deltagande. Det blir 
mer eller mindre ytterligare en chans att påverka. De har fått ännu en röst i 
beslutsprocessen, än mer än vad vanligt folk som enbart röstar. Varför detta är ett problem 
grundar sig i att vi tror på den demokratiska grundtanken, en person - en röst. 

“Any restriction would undermine fairness”23
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Skriver Smith i sin bok, alla ska självklart ha lika stora möjligheter och rätt att kunna vara 
med och bidra. Samtidigt så ser vi ett problem med att vi inte har några restriktioner alls 
genom att titta på Karlssons artikel där PP (PiratPartiet) fick sina röster hörda betydligt mer 
för att de förstod sig på forumet.24 Forumet var i detta fall ett politiskt disksussionsforum på 
internet som startats på initiativ av EU-kommissionen där tanken var att alla som ville 
skulle kunna delta och lägga fram förslag för förändring av europeisk politik. I detta, ett 
onlineforum, som är ett agendasättande initiativ fick PP 68% av  alla röster. Ironiskt nog så 
hade PP endast ett mandat i Europaparlamentsvalet 2009. Dämed fick de oproportionelig 
representation på detta forum kontra andelen röstberättigade som faktiskt röstade på dem 
i senaste valet. Detta är bara ett kort exempel av  vad som kan hända om man inte har 
några restriktioner alls, samtidigt som den normativa inställningen är att restriktioner inte 
skall användas. “Inclusivness”-utmaningen består i just att öka deltagande av alla grupper 
och enskilda individer, utan att det ger någon grupp eller individ mer möjligheter än någon 
annan och utan att man lägger för många restriktioner på vem som får delta. Om det visar 
sig att det är en skev fördelning åt något håll, hur ska man göra för att få en bättre 
fördelning? “Inclusivness”-teorin kan i viss mån ge oss rätt färdriktning i vad som kan 
göras och vad som ska undvikas i sådana fall, det är ett par glasögon för att kritiskt 
granska demokratiexperiment så som medborgarförslag. För att sammanfatta kapitelet vill 
vi förklara vilka frågor som varje teori hjälper oss att svara på.

Politics of presence svarar på frågan om vilka som är närvarande på denna arena, vilkas 
åsikter som blir representerade och om de behandlas olika, men framförallt så visar det  
oss en normativ  idealbild av hur det bör se ut som vi kan ställa emot vårt material. 
Surrogat representation visar oss om det handlar om gruppintressen genom att visa vilka 
det är som tar på sig ansvaret att representera en grupp trots, att den gruppen inte givit 
dem något förtroende. Vi vill även se om grupptillhörlighet spelar någon roll för vilket beslut 
som kommunen fattar. Inclusivness är för Smith en grundpelare i en liberal demokrati och 
bristen på detta är ett demokratiskt problem. Då frågar vi oss blir någon grupp blir mer 
dominant än en någon annan då medborgarförslag saknar formella restriktioner, 
inkluderas även de utan rösträtt.
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2. Resultat                             
"
Här redovisa vår empiri. Inledningsvis så har vi tittat på frekvensen av antalet förslag och 
vilka beslut som har tagits utan att ta hänsyn till våra variabler. Vi delar in besulten som vi 
sagt ovan i fyra kategorier, beviljat, avslag, pågående och redan genomfört. Det som är 
redan genomfört och pågående kommer vi bortse från i väldigt många av våra analyser. 
Främst då det är lite svårt att operationalisera dem på ett bra sätt men även för de är så 
låg frekvens att det inte är speciellt relevant för vår analys. Vi börjar med tre stycken 
kvantitativa analyser, ålder, kön och geografisk plats. Efter det fokuserar vi på en mer 
kvalitativ analys av vilka grupper som skickar förslag. Kvalitativt på det sättet att vi sållar 
bort alla förslag där förslagsställaren inte tillskriver sig själv någon grupp.

2.1 Besluten

Det första vi vill visa är frekvesen och skillnaden mellan antalet förslag som blir beviljade, 
och avslagna, de som redan har genomförts och de som är pågående. Totalt sett hade vi 
105 medborgarförslag. Av de 105 förslag så saknas det beslut för fem av dem, 23 blev 
beviljade, 45 avslagna, 7 redan genomfört och 25 stycken pågående. Detta redovisas 
närmare i tabellen nedan.

Tabell 1. Frekvens av beslut per förslag.

BeslutBeslutBeslut

Frekvens andelen i %

Beviljad 23 23,0

avslag 45 45,0

redan genomfört 7 7,0

pågående 25 25,0

Total 100 100,0

Saknade 5

Total 105

Kommentar: Tabellen visar antalet beslut om man ser till det totala antalet förslag.

Som presenterats är det många avslag, ibland beror detta på att kommuninvånarna ställer 
förslag som kommunen kanske inte har resurser till och ibland beror det på att kommunen 
inte har de befogenheter att genomföra medborgarförslaget.
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Exempelvis finns det ett medborgarförslag om att Kumla kommun ska börja skapa 
dataspel. Eftersom kommunen inte är en näringsidkare kan inte kommunfullmäktige bifalla 
förslaget. Ett annat exempel är en grupp människor som vill att kommunen skall hjälpa till 
och starta en klassisk pub, samma problematik där.25  Det finns även de fall där resurser 
inte finns för att bevilja medborgarförslaget, exempelt när en förslagsställare vill ha längre 
öppettider på biblioteket men det skulle innebära en höjd kostnad för personal, vilket är 
något som kommunen inte villa lägga pengar på. 

2.2 Ålder

Den första variabeln vi analyserade var ålder. Med hjälp  av SPSS har vi tagit fram grafer 
och tabeller för att visa åldersfördelningen på de som skickar in medborgarförslag. Vi 
kommer att redovisa både per person och per förslag. Att vi redovisar båda sätten har 
främst att göra med att vi vill vara transparenta. Det skiljer sig en aning och det är 
tillräckligt för oss att vilja visa på bägge. Anledningen till att det skiljer sig är för att många 
väljer att skriva i grupp, ungefär som en petition. 

Graf 1. Histogram ålder per person."" " " " Graf 2. Histogram ålder per förslag.

" " " Per person" " " " " " Per förslag"
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Det vi ser här ovan till vänster, är antalet personer som har skickat in förslag om man ser 
till variabeln ålder. Den finns en ganska tydlig överrepresentation av ungdomar under 18 
år. Den ålderskategorin som när de skickade in medborgarförslaget inte var 
röstberättigade. En av anledningenarna för den överrepresentationen kommer sig från att 
ett förslag hade hela 48 signaturer av ungdomar. Ungdomar är i vårt fall den 
ålderskategori som skriver mest i grupp. 

Om vi nu tittar på samma sak men per förslag istället, grafen till höger. Då vi tittar på 
medborgarförslagen utifrån per förslag har vi räknat medelåldern på de som har skrivit 
under. Det minskar antalet förslag med medelåldern 18 men överepresentationen av 
ungdomar är kvar. Nu har de dock sällskap av pensionärer och äldre vuxna människor. 
Åldersgrupperna 20-49 verkar en aning underrepresenterade. En anledningen kan vara att 
just de åldersgrupperna har mycket på gång i livet, möjligtvis småbarnsföräldrar eller 
karriärsmänniskor som inte engagerar sig i politiken. Ungdomar får kanske reda på att 
medborgarförslagen finns i skolan och är därför engagerande. Pensionärer är den 
åldersgrupp som har mest tid att engagera sig och det märks på antalet förslag.

Vi fortsätter med vår analys genom att titta på om ålder har betydelse för att få 
medborgarförslaget beviljat. För att lättare visa hur det ser ut har vi gjort två grafer. En som 
visar frekvensen beviljad och en som visar avslag, indelat på sex ålderskategorier. Alla 
under 17 för att de saknar rösträtt. 18-29 för att det är unga vuxna som kan vara både 
universitetsstudenter eller småbarnsföräldrar. 30-39 för att de kan fortfarande vara 
småbarnsföräldrar. 40-49 och 50-65 är vuxna människor mitt i eller på slutet av sina 
karriärer vars barnen har flyttat ut. 66+ är pensionärerna. 

Vi har i graferna enbart tagit med de fall som har blivit beviljade eller avslagna. De fall som 
vi har kodat som redan genomfört eller pågående har fallit bort för att vi ska kunna 
undersöka just detta. 
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Graf 3. Ålder och beslut per person.

Kommentar: Denna graf visar andelen beviljade/avslag för respektive åldersgrupp om man ser till per person.

Chi 2 värdet för analysen av antalet beviljat 16,663 och var signifikant ner till 0,005*
Chi 2 värdet för analysen av antalet avslag 29,262 och var signifikant ner till 0,000**

** betyder att det är signifikant till 99%
* betyder att det är signifikant till 95%

Det vi ser direkt är att det finns en viss tendens att avslå ungdomars förslag mer än förslag 
från vuxna. Det blir extra tydligt då ungdomsförslaget med 48 stycken signaturer blev 
avslaget. När vi utförde ett Chi2 test för att kolla sambandet var det signifikant ner till 0.005 
respektive 0.000, det ska vara minst 0.1 för att det ska räknas som signifikant. Det betyder 
att det rent statistiskt finns ett samband mellan ålder och vilket beslut på ens 
medborgarförslag man får. Vi går djupare in på detta senare när vi når diskussionen. 

Tittar vi på avslags frekvensen i grafen, så är det en extrem överrepresentation av 
ungdomar under röstberättigad ålder. Ungdomar skickar in förslag som kan vara väldigt 
ambitiösa och kräver mer resurser än de kanske inser. Exempelvis ett ungdomscafé som 
efterfrågas av flera ungdomar får avslag. Ibland för att kommunen inte har resurser och 
ibland för att kommunen anser att de inte får bedriva den typen av verksamhet. 
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Nedan är samma graf som ovan men på förslag istället för per person. Anledningen till att 
vi gör bägge analyser är för att korstabellen per person är sambandet starkt och signifikant 
men per förslag är det kanske mer representativt.

Graf 4. Ålder och beslut per förslag.

Kommentar: Denna graf visar andelen beviljade/avslag för respektive åldersgrupp om man ser till per per förslag

Chi 2 värdet för analysen av antalet beviljat 3,213 och var signifikant ner till 0,667
Chi 2 värdet för analysen av antalet avslag 5,212 och var signifikant ner till 0,391

** betyder att det är signifikant till 99%
* betyder att det är signifikant till 95%

Det första man ska lägga märke till är att Chi 2 testet visar att det är signifikant enbart till 
mindre än 30% och 60% respektive, det vill säga inte alls. 

2.2.1 Ålder hos de förtroendevalda

En annan aspekt som vi vill lyfta är kontexten i Kumla kommun och för att göra detta har vi 
sett till åldersfördelningen och kön hos de förtroendevalda. Det vi menar med 
förtroendevald är en person som antigen sitter i Kumla kommunfullmäktige eller i någon 
nämnden. Ersättare har inte räknats med.
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Graf 5. Ålder hos de förtroendevalda.

Kommentar: Denna graf visar ålders på de förtroendevalda i Kumla kommun indelat på våra ålderskategorier.

Som vi ser är mängden förtroendevalda mellan 50-65 gravt överrepresenterade. 
Medelåldern ligger också i denna kategori på 53.3 år så är den väldigt hög. Detta är dock 
inget ovanligt utan ganska mycket regel i landet att just den åldersgruppen är väldigt 
engagerade och desto yngre man är desto mindre utsträckning engagerar man sig.26

Tittar vi på åldern av de förtroendevalda visar det en intressant bild. Av de inskickade 
förslagen ser vi att åldersgruppen 50-65 är väldigt representerade både vad det gäller 
mängden förtroendevalda och mängden inskickade förslag. Om man istället gör det mer 
relevanta och ser på förslagen utifrån person så blir det väldigt skevt. Den åldersgrupp 
som är bäst representerad är den som skickar in flest förslag men väldigt få människor. De 
andra stora grupperna som är 40-49 och 66+ har även de en skev fördelning om man ser 
till mängden inskickade förslag oavsett om det är per person eller förslag. Det skulle 
möjligtvis jämna ut sig om man hade i åtanke att ungdomarna inte kan bli förtroendevalda 
men vi kan inte bortse från det. Man kan däremot säga att medborgarförslagen jämnar ut 
representationen av ålder i kommunen. De som inte får så mycket plats i den traditionella 
institutionerna tar mer plats i dessa nya arenor.

De tre stora åldersgrupperna hos de förtroendevalda kan förklara varför just de tre 
åldersgrupperna har så bra beviljad frekvens. Det kan vara så att de åldersgrupperna 
skickar in förslag som lättare kan accepteras av politiken för att det är ungefär samma sak 
som de skulle kunna föreslå.
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2.3 Kön

Det har länge setts som ett demokratiskt problem runt om i världen att kvinnor ofta inte kan 
eller ens får delta i den demokratiska processen. Phillips menar att, det faktum att 
diskussionen om kvinnors deltagande ens dykt upp är ett stort steg framåt.27 Något vi i de 
nordiska länderna får beröm för, ofta för att vi är i framkant när det gäller just 
jämställdhetsarbete. Runt om i världen försöker man med många olika lösningar för att få 
med sig så många som möjligt av alla invånare och speciellt grupper som ofta av olika 
anledningar inte deltar. Inclusivness begreppet som Smith skriver om handlar just om 
detta, hur man får minoriteter och marginaliserade grupper att delta i den demokratiska 
processen.28  När det handlar om jämställdhets verkar det som om Kumla har lyckats 
förvånansvärt bra. Vi skriver förvånansvärt för att det är exakt på personen lika många 
förslag skriva av kvinnor som de är från män. Även om vi tar i beaktande att det fanns 22 
fall eller 8% där vi inte kunde bestämma kön på grund av att informationen i förslaget var 
för otydlig.29 Om nu vi skulle räknat med de saknade 22 fall/8% så skulle de kunna göra att 
en grupp  blev  mer representerad än den andra men detta är inte troligt. Utan vi antar att 
de saknade fallen hamnar inom en normalfördelning och därför kan vi säga att 
medborgarförslagen har en jämnfördelning. 30
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27 Phillips, Anne (2003) sid 57

28 Smith, Graham (2009) sid 21

29 Som vi skrev ovan i material och avgränsning. Otydligt betyder att vi inte kunde läsa namnet på personen 
och därför inte gissade oss till könet.

30 Det är otroligt att en så pass jämnfördelning mellan könen kan finnas. Vi kände att vi var tvungna att 
kontrollera våra resultat flera gånger för att verkligen vara säkrat på att vi inte kodat fel nånstans i vårt 
material eller läst namnet fel.



Tabell 2. Kön på förslagsställare.

KönKönKönKön

Frekvens Procent Valid Procent

Man 127 46,0 50,0

Kvinna 127 46,0 50,0

Total 254 92,0 100,0

Saknade 22 8,0

Total 276 100,0

Kommentar: Tabellen visar enbart antalet män och kvinnor som skickar in förslag per person

Som man ser i tabellen nedan så finns det minimala skillnader. Antalet avslagna och redan 
genomförda är de till och med exakt likadana. Till exempel är det exakt lika många avslag 
för både män och kvinnor om vi räknar per person, det är även lika många förslag där 
medborgare ber om en förändring som kommunen redan genomfört. Faktum är att den 
enda skillnaden som finns i man/kvinna är i rutorna beviljade och pågående. Där är det 4 
förslag fler som blivit beviljad som är inskickade av  kvinnor och 4 förslag som pågår som 
är inskickade av  män. Ett förslag som pågår är ju på sitt eget sätt ett beviljat förslag men 
med vissa modifikationer.

Tabell 3. Kön och beslut per person.

Kön * Beslut CrosstabulationKön * Beslut CrosstabulationKön * Beslut CrosstabulationKön * Beslut CrosstabulationKön * Beslut CrosstabulationKön * Beslut CrosstabulationKön * Beslut CrosstabulationKön * Beslut Crosstabulation

BeslutBeslutBeslutBeslut Total
Beviljad avslag redan 

genomfört

pågående
Total

Kön

Man
Count 25 76 7 18 126

Kön

Man
% within Kön 19,8% 60,3% 5,6% 14,3% 100,0%

Kön
Kvinna

Count 29 76 7 14 126
Kön

Kvinna
% within Kön 23,0% 60,3% 5,6% 11,1% 100,0%

TotalTotal
Count 54 152 14 32 252

TotalTotal
% within Kön 21,4% 60,3% 5,6% 12,7% 100,0%

Kommentar: Denna korstabell visar fördelningen på av kön i jämförelse med beslut 
Chi 2 värdet var 0,796 och är signifikant ner till 0,850

** betyder att det är signifikant till 99%
* betyder att det är signifikant till 95%
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När vi skulle räkna om variabeln kön till per förslag och inte per person för att se om det 
fanns något samband, stötte vi på ett problem. De förslag med fler än en förslagsställare 
hur räknar man dem? Vi gjorde så att varje man fick värdet -1 och varje kvinna fick 1 så lät 
vi SPSS räkna ut vilka förslag hade kvinnlig/manlig övervikt. 

Tittar vi på det per förslag så är det lite fler förslag med manlig övervikt som blivit beviljade 
men vi hittar inget som säger att det skulle bero på att det var just deras kön som hade 
någon inverkan på beslutet . Det är inte en statistiskt signifikant skillnad utan den lilla 
skillnad som finns kan lika gärna bero på slumpen eller att de förslag skrivna med manlig 
övervikt var saker kommunen vill/kunde eller hade möjlighet att bevilja, det vet vi inte men 
vi ser att könet inte är en faktor i antalet beviljade kontra avslagna förslag.

Tabell 4. Könsfördelning per förslag.

beviljad_dummy * könsfördelning Crosstabulationbeviljad_dummy * könsfördelning Crosstabulationbeviljad_dummy * könsfördelning Crosstabulationbeviljad_dummy * könsfördelning Crosstabulationbeviljad_dummy * könsfördelning Crosstabulationbeviljad_dummy * könsfördelning Crosstabulationbeviljad_dummy * könsfördelning Crosstabulation

könsfördelningkönsfördelningkönsfördelning Total
Kvinnlig 

övervikt

Jämt Manlig övervikt
Total

beviljad_dummy

,00
Antal 32 4 41 77

beviljad_dummy

,00 Andel inom 

könsfördelning
82,1% 50,0% 77,4% 77,0%

beviljad_dummy

1,00
Antal 7 4 12 23

beviljad_dummy

1,00 Andel inom 

könsfördelning
17,9% 50,0% 22,6% 23,0%

TotalTotal
Antal 39 8 53 100

TotalTotal Andel inom 

könsfördelning
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Kommentar:  Denna tabell visar fördelningen per förslag, om det nu är flera som skrivit på förslaget så är det medianen 
av det kön som visas. 

Chi 2 värdet var 3,859 och är signifikant ner till 0,145
** betyder att det är signifikant till 99%

* betyder att det är signifikant till 95%

Bland Kumla kommuns förtroendevalda så är det 35 män och 32 kvinnor. Med andra ord 
en relativ jämn fördelning. Det är inte ovanligt att män är mer representerade än kvinnor 
men i Kumla kommuns fall så är det en jämnare fördelning än Sverige i stort.31 Detta säger 
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oss att medborgarförslagen om man ser till per person är mer fördelade än vad de 
förtroendevalda är. Men skillnaden är minimal och eftersom vi saknar kön på åtta procent 
så ligger det inom felmarginalen. Den stora anledningen till att vi gjorde denna analys är 
för att om det hade funnits en skev fördelning bland de förtroendevalda skulle 
medborgarförslagen vara en arena där fler av det underrepresenterade könet fick komma 
till tal. Kön är inget som verkar vara en variabel som är signifikant vad det gäller 
medborgarförslag eller bland de förtroendevalda. Däremot kan den förklara den väldigt 
jämna fördelningen bland kvinnor och män samt besluten i kommunfullmäktige och deras 
nämnder. Kumla kommun verkar vara en kommun som har lyckats relativt bra med 
jämställdhetsarbetet och medborgarförslag verkar slå fast de relativa jämna förhållanden 
som råder mellan könen. 

2.4 Geografisk plats

Figur 1. Karta över Kumla kommun.

Kommentar:  Kartan visar Kumla kommun, det lila är centralorten, det röda är annat tättbebyggt område och det gula är 

landsbygd. 

Ser vi till den geografiska spridningen inom Kumla kommun så ser vi återigen en väldigt 
jämn fördelning mellan de som bor i Kumla stad och de som bor i de omkringliggande 
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områdena utanför. Hela Kumla kommun har en sammantagen befolkning på 20456 
personer (2010 scb). Av dessa så bor 14090 människor 69% i det som definieras som 
Kumla stad och resterande 31% bor i kringliggande områden.

Tabell 5. Geografisk spridning per person.

Kumla_kringliggandeKumla_kringliggandeKumla_kringliggande

Antal Andel i %

Kringliggande 63 29,4%

Centralorten 151 70,6%

Total 214 100,0%

System 62

Total 276

Kommentar: Denna tabell visar frekvensen av vart medborgarförslagen skickas in om man ser till per person.

Som man ser väldigt tydligen så är det återigen en så gott som perfekt fördelning i procent 
som mer eller mindre helt och hållet överensstämmer med befolkningsfördelningen. 
Förslagen som skrivs kommer i 70.6 % av fallen från Kumla stad vilket överensstämmer 
med befolkningsstatistiken från Statistiska Central Byrån där 68.8 % av befolkning i Kumla 
kommun bor i staden, skillnaden är minimal. 

Tabell 6. Geografisk spridning och beslut per person.

Centralort_ * Beviljad_avslag CrosstabulationCentralort_ * Beviljad_avslag CrosstabulationCentralort_ * Beviljad_avslag CrosstabulationCentralort_ * Beviljad_avslag CrosstabulationCentralort_ * Beviljad_avslag Crosstabulation

Beviljad Avslag Totalt

Kringliggande
Antal 16 28 44

Kringliggande
% 40,0% 22,2% 26,5%

Centralort
Antal 24 98 122

Centralort
% 60,0% 77,8% 73,5%

Total
Antal 40 126 166

Total
% 100,0% 100,0% 100,0%

Kommentar: Denna korstabell visar fördelningen av geografisk plats och beslut.

Chi 2 värdet är 4,926 och är signifikant ner till 0,026*
** betyder att det är signifikant till 100%

* betyder att det är signifikant till 95%
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Ser vi till graden beviljade kontra avslagna förslag utifrån geografisk perspektiv så är det 
vissa skillnader i och med att förslag från staden oftare blir beviljade. När vi gör ett 
signifikant test (chi 2) så ser vi att den skillnaden är signifikant. Den skillnaden kan bero på 
att det är så befolkningen är fördelad och majoritet bor i centralorten och inte i 
kringliggande delarna av kommunen. Det blir alltså ett samband i och med att fördelningen 
mellan antalet förslag från centralorten också motsvara andelen av Kumla kommuns 
befolkning som bor i staden och motsvarade för kringliggande områden. 

2.5 Grupper

När vi nu ska försöka analysera vilka gruppintressen som skickar in medborgarförslag har 
vi gjort på följande sätt. Vi läste igenom alla förslag och räknade de förslag där 
förslagsställarna själva identifierar sig själva med någon grupp  exempelvis “vi föräldrar, vi 
ungdomar” eller “vi muslimer, vi som bor i området”. Vi delade in dem i så få kategorier 
som möjligt för att kunna hantera det men trots det så fick vi elva ganska spridda grupper. 
Vi gör på detta sätt för att kunna se vem dessa medborgarförslag representerar och bara 
för att påminna läsare handlar detta om surrogat representation, alltså om att representera 
någon som inte har gett en förtroendet att göra det. Tittar vi först på antalet personer som 
skickar in medborgarförslag så är ungdomar, invandrare och föräldrar ganska 
överrepresenterade. Förklaringen är att det är oftast de som går ihop och använder 
medborgarförslagen som en typ  av  petition. I teorin skulle var och en av dessa kunna 
skicka in var sitt förslag eller så skulle de kunna be en person skicka in det. 
Medborgarförslaget skulle bli behandlat på samma sätt. Därför väljer vi främst att titta på 
antalet förslag istället för per person. Detta ändrar fördelningen en aning och gör vår 
korstabell lite mindre extrem. Ungdomar är fortfarande i topp, föräldrar skickar också in sin 
beskärda del och invandrare blir betydligt mindre frekvent. Däremot har vi grupper som de 
som bor i området, och djurvänner som blir lite intressanta. Då går vi vidare och fokuserar 
oss på de fem grupper som är relativt frekventa. 
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Tabell 7 . Grupptillhörlighet

GrupptillhörighetGrupptillhörighetGrupptillhörighet

Frekvens Procent

miljövän 2 1,9

Fritidsintressen 3 2,9

Djurvän 4 3,8

Ungdomar 8 7,6

bor i området 6 5,7

förälder 6 5,7

Lärare 1 1,0

landsbygd 3 2,9

invandrare 2 1,9

Kommunal anstäld 1 1,0

Pensionärer 1 1,0

Total 37 35,2

Saknade 68 64,8

Total 105 100,0

Kommentar:  Det denna tabell visar är kort vilka medborgarförslag där förslagsställarna har tillskrivit  sig själva  en 
grupptillhörlighet.

Tabell 8. Grupper och beslut.

Grupper_beslut * Beviljad_Avslag CrosstabulationGrupper_beslut * Beviljad_Avslag CrosstabulationGrupper_beslut * Beviljad_Avslag CrosstabulationGrupper_beslut * Beviljad_Avslag CrosstabulationGrupper_beslut * Beviljad_Avslag Crosstabulation

Beviljad_AvslagBeviljad_Avslag Total
Beviljad Avslag

Total

Ungdomar
Antal 2 5 7

Ungdomar
% 25,0% 35,7% 31,8%

Boende
Antal 1 4 5

Boende
% 12,5% 28,6% 22,7%

Föräldrar
Antal 2 2 4

Föräldrar
% 25,0% 14,3% 18,2%

LAndsbyggd
Antal 1 1 2

LAndsbyggd
% 12,5% 7,1% 9,1%

Djurvänner
Antal 2 2 4

Djurvänner
% 25,0% 14,3% 18,2%

Total
Antal 8 14 22

Total
% 100,0% 100,0% 100,0%

Kommentar:  Här kan vi se vilka beslut som fattas i jämförelse med de grupper vi har hittat. Den enda skillnaden är 
boende i området och ungdomar. Men det följer tidigare trender.

Chi 2 värdet är 1,566 och är signifikant ner till 0,815
** betyder att det är signifikant till 100%

* betyder att det är signifikant till 95%
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Det är väldigt likt vad det gäller vilka beslut som fattas. Det är gruppen ungdomar och 
boende i området som skiljer sig en aning, men det är att räkna med då de grupper är de 
som skickar in flest förslag. Det som läsaren bör uppmärksamma är att det är ett mindre 
antal fall här än på den tidigare tabellen. Detta för att vi enbart undersöker bifall och 
avslag, de medborgarförslag som vi kodat in i de andra två kategorierna kommer därför 
inte synas. Av vad vi kan se så beror inte heller vem som skriver, om man ser till grupp 
tillhörighet, förslagen om de blir beviljade eller inte. 

Tabell 9. Grupper och de utan grupptillhörlighet.

Grupper_utangrupper * Beviljad_Avslag CrosstabulationGrupper_utangrupper * Beviljad_Avslag CrosstabulationGrupper_utangrupper * Beviljad_Avslag CrosstabulationGrupper_utangrupper * Beviljad_Avslag CrosstabulationGrupper_utangrupper * Beviljad_Avslag Crosstabulation

Beviljad_AvslagBeviljad_Avslag Total
Beviljad Avslag

Total

grupptillhörlighet
Count 9 19 28

grupptillhörlighet
% within Beviljad_Avslag 39,1% 42,2% 41,2%

Ingen grupp
Count 14 26 40

Ingen grupp
% within Beviljad_Avslag 60,9% 57,8% 58,8%

Total
Count 23 45 68

Total
% within Beviljad_Avslag 100,0% 100,0% 100,0%

Kommentar: Denna tabell visar oss beslut uppdelat på om förslagställarna har tillskrivit sig själva en grupp eller inte.

Chi 2 värdet är 1,566 och är signifikant ner till 0,815
** betyder att det är signifikant till 100%

* betyder att det är signifikant till 95%

Ovan tabell visar oss att det finns inget samband mellan att tillskriva sig en grupp eller att 
inte göra det. Beslutet är inte beroende av grupp utan andra faktorer.

3. Analys

Vad vi har kommit fram till baserat på vårt material är att Kumla kommun har lyckats 
förvånansvärt bra med att nå ut till de grupper vi undersökt, det vill säga fördelningen av 
ålder, kön och centralort kontra omkringliggande områden. Grupper som vanligtvis har en 
liten röst i det offentliga har kommunen lyckats förmedla informationen om 
medborgarförslag till på ett beundransvärt sätt. Nedan går vi igenom vad vi kommit fram till 
och svarar på våra frågor. 
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3.1 Vem skickar in?

Som ett exempel så är ungdomar under 18, alltså människor utan rösträtt och minimala 
möjligheter att på traditionell väg påverka frågor, väldigt bra representerade. Visserligen 
som Stig Montin observerade i sin tidigare forskning om just medborgarförslag så kan 
ungdomarnas representation eller i vissa fall över representation bero på extra information 
till just skolor.32 Något vi fått bekräftat från Kumla kommun att 2009 var ett år då de gick ut 
med extra information just till skolor om att medborgarförslag finns. Enligt Demokrati 
utredning verkar ålder vara just en faktor där äldre och yngre inte har lika stor plats som 
medelålders människorna.33

Även invandrare, en grupp  som ofta har en mycket mindre grad av valdeltagande än 
resten av Sveriges invånare34, finns representerade kanske til l och med 
överrepresenterade kontra sin andel av befolkningen i Kumla kommun. Detta är en grupp 
som kanske inte behärskar språket, kanske saknar rösträtt eller kanske inte är svensk 
medborgare. Men även här har Kumla kommun lyckats få med denna grupp att delta. 
Visserligen så finns det ett förslag från just invandrare som i viss mån gör statistiken skev 
eftersom förslaget är i petitionsform med många underskrifter men det är tänkbart att utan 
någon person som organiserade de andra så hade alla de enskilda individer inte skrivit ett 
eget förslag. Men det hade lika gärna kunnat vara tvärtom att om de inte hade skickat in 
det i petitionsform så kanske de alla hade skrivit var sitt enskilda förslag. Resultat hade 
blivit detsamma, invandrare är helt klart representerade och deltar i medborgareförslagen. 
Föräldrar är en relativt aktiv grupp, det är inte så förvånansvärt men det visar bara 
ytterligare på att Kumla kommun lyckas med att nå ut till alla samhällsgrupper. Detsamma 
vad det gäller landsbygden. Så vad har vi kommit fram till? 

Vår fråga i början av denna uppsats löd, Vems/vilken grupps åsikter är det som 
representeras i medborgarförslagen?

Vad vi kan se så är det inte någon speciell grupp eller intresse som blir 
överrepresenterade, annat än kanske ungdomar och invandrare då deras åsikter inte hade 
kommit upp på annat sätt. Men de är en så väldigt liten del av det hela. De flesta av 
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medborgarförslagen handlar om ganska alldagliga problem. Exempelvis saker som rör 
lokaltrafiken, flytt av ett konstverk, mer information till kommuninvånare och i de två 
extremfall som grupperna ungdomar och invandrare lämnat in skateboard/BMX bana och 
halaal kött i skolor. 

“ … for the capacity to influence political decisions depends quite simply on attendance at the 

relevant meetings, and those not present at the meeting lose their change of exerting control. ”35 

Vad Phillips menar är att om man inte är närvarande på mötet så förlorar man i realiteten 
sin chans att påverka. Detta kan vara ett problem och speciellt i Kumla blir 
medborgarförslag ett sätt för politiken att gardera sig. Det störtsta parti i Kumla kommun är 
idag socialdemokraterna. Om det är så att man är medlem men missar partikongressen 
eller på något sätt inte närvarar på viktiga möten så förlorar man sin påverkans kraften. 
För det är partiet som väljer representanterna som folket i sin tur väljer i kommunalvalet. 
Om man nu inte vill engagera sig partipolitiskt eller som inte kan engagera sig alls kommer 
inte åsikter upp i vår representativa demokratin. 

Genom medborgarförslagen så får de uttrycka sin åsikt, och på så sätt stärker detta 
demokratin, i teorin i alla fall. Överlag så är förslagen ganska konkreta och relaterade till 
ett visst behov.36  På många sätt så bekräftar vårt arbete det som Montin kom fram till. 
Skillnaderna är i så fall att vårt material är mer jämställt om man ser till kön och ålder.

“ Surrogate representation is representation by a representative with whom one has no 
electoral relationship. ”37

Vi har flera fall där människor tar an sig en hel grupps representation där de talar i termer 
av “vi föräldrar” “vi boende i området” och så vidare. Detta kan dels bero på att de faktiskt 
representerar en grupp eller mer troligt för att ge tyngd till sitt eget förslag. Eventuellt 
också för att man tror att det här förslaget man skriver är något som har brett stöd och 
skulle gynna de flesta i den grupp man tillhör exempelvis gruppen föräldrar. Kanske för att 
man har samtalat med andra som befinner sig i samma situation eller som kan förstå sig 
på ens problematik. Det gör det nog lättare att våga skriva och skicka in förslag när man 
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känner att man inte är ensam om att vilja förändra något. Detta kan vara en viktig faktor att 
ta steget till att faktiskt agera och delta med hjälp av medborgarförslag.  

3.2 Hur gammal?

Vem får gynnsamma svar? Baserat på vårt material så ser vi att könet på förslagsställaren 
inte har någon signifikant påverkan på om förslaget blir beviljat eller avslaget. Vad vi 
däremot har sett en viss skillnad i är ålder. Förslag från yngre människor får i allt högre 
grad avslag än förslag från äldre människor. Åldersgruppen 66+ är den enda gruppen som 
har fler beviljade än avslagna förslag. Vad detta beror på är väldigt svårt att kartlägga. Det 
är mycket möjligt att det kan bero på att ungdomar kanske inte har lika bra information om 
vad en kommun kan och inte kan påverka. Kanske ett viss mått av övertro på politikens 
möjlighet att påverka varje del av våra liv och vår omgivning, och vill därför genomföra 
saker som ofta inte går. Medan äldre, baserat på sina långa liv och livserfarenheten, 
kanske gör det att de är mer medvetna om vad de kan få och inte få gjort av kommunen, 
det kan lika gärna bero på faktorer som att pensionärer och gruppen äldre är en 
förhållandevis stark väljargrupp medan ungdomarna som fått avslag är ofta människor 
utan rösträtt. Vi kan inte säga varken eller om varför ålder är en faktor i graden av 
beviljade förslag. 

Medelåldern bland de förtroendevalda i Kumla kommun är hög men jämförelsevis med 
resten av Sverige så är det normen. Detta kan vara en av orsakerna till att ålder är en 
faktor i beviljande kontra avslag på det medborgarförslag som kommer in. Vi ska inte dra 
för stora slutsatser bara baserat på detta, men ledamöternas höga ålder kan helt klart vara 
ett hinder för ungdomars medborgarförslag. Därmed borde man nog fundera på om inte 
tanken om “politics of presence” har en poäng. Det faktum att ungdomar verkar vara så 
underrepresenterade i kommunfullmäktige kan ha påverkat beslutsfattande gällande 
medborgarförslagen från just den åldersgruppen. Vikten av att ungdomarna finns 
närvarande som ledamöter i kommunefullmäktiga kan vara den pusselbit som saknas och 
anledningen till den ojämna fördelningen i vilka förslag som får avslag och vilka som blir 
beviljade.

Men här finns det ingen magisk lösning, ungdomar är rent generellt underrepresenterade i 
det traditionella partibundna politiska arbetet. Är man inte med i ett parti så sitter man inte 
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heller på en stol i kommunfullmäktige. Men ungdomar och unga vuxna har samma 
rättigheter att delta om de skulle vilja och politiken kan inte tvinga någon att delta eller 
engagera sig. Problemet med ungdomars underrepresentation existerar, men vi kan inte 
klandra dem för att de inte gillar politiken. 38 

Men det är inte politiken i sig som är problemet. Eftersom de skickar in medborgarförslag. 
Det är snarare så att strukturerna för engagemanget är problematiskt och att bedriva en 
mindre sakfråga genom medborgarförslag, möjliggör ett aktivt deltagande från ungdomar. 
Medborgarförslagen stärker representationen i kommunen i alla fall vad det gäller ålder.

3.3 Demokratisk rättighet & representation.

Så vad har vi kommit fram till? Vem eller vilka tar tillvara på sin demokratiska rättighet? 
Det korta svaret är alla, men de grupper utan rösträtt betydligt mer (ungdomar). Tyvärr kan 
vi inte säga så mycket mer. Kumla har lyckas träffa rätt på i stort sett alla grupper vi 
undersökt. Ett lite längre svar med lite spekulationer är att nästan alla grupper är 
representerade vad det gäller medborgarförslagen. En anledningen är att norden i sig är  
ett slags undantag i den demokratiska världen. Vi har väldigt högt valdeltagande oftast på 
minst 80% och uppåt och vi räknas som de mest jämställda länderna i världen. Därför ser 
vi att Kumla kommuns initiativ med förslagen har lyckats aktivera grupper som kan vara ut 
låsta på grund av att de är för unga eller invandrare som traditionellt inte utnyttjar sin 
rösträtt i lika stor grad som resten av Sveriges befolkning.

I 3.2 diskuterade vi ålder och fastslog att medborgarförslagen som politiskt deltagarform 
hade lyckats aktivera ungdomar men att större delen av  deras förslag fortfarande avslogs. 
En möjlig förklaring till avslagen kan vara de förtroendevalda höga ålder. Men om man 
tittar till kön så har Kumla kommun en väldigt jämnfördelning när det gäller kön.  Kan detta 
på samma sätt som ålder säga oss något om varför medborgarförslagen som skickats in 
är jämnt könsfördelad. Ger kommunfullmäktiges jämna könsfördelning kanske oss en 
indikation på att Kumla kommun har kommit en bra bit på vägen med sitt 
jämställdhetsarbete. Självklart är jämställdhet så mycket större än bara representation 
men som vi tidigare skrivit om så finns det en vikt i att alla finns och deltar. Politics of 
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presencen teorin lägger väldigt mycket vikt på just det och i Kumla så deltar nästan lika 
många kvinnorna som männen i det offentliga rummet. 

4. Diskussion

Baserat på de resultat vi har fått fram så finns det mycket att diskutera. Hur kommer det 
sig att kommunen har lyckats så bra med fördelningen, hur kommer det sig att det är så 
extremt väl normalfördelat. Faktum är att Kumla kommun framstår som någon slags utopi 
och förebild för alla andra om man ser till medborgarförslagen. Iallafall i graden av 
fördelning mellan kön, ålder, geografisk plats. All vår litteratur pekar på att det aldrig ser ut 
så här, någonsin. Oftast brukar denna typ av demokratiska initiativ  visserligen aktivera 
grupper som tidigare inte deltar i så hög grad men inte till den här graden med den här 
nästan perfekta fördelningen.

4.1 Fördelningen

Kön är jämt fördelat, ålder är relativt normalfördelat om man bortser från ungdomar under 
18 år. Geografisk plats är också nästan perfekt fördelat. Hur har Kumla lyckats pricka in en 
sådan bra fördelning? Det är, baserat på den data och materiel vi har, omöjligt att komma 
fram till någon klar anledning till varför de har träffat så rätt genomgående på de områden 
vi har undersökt. Kumla kommun kanske har lyckats med sitt informationsarbete, vi vet till 
exempel att de fick med sig väldigt många ungdomar under samma år som de satsade på 
att informera runt om i skolorna. Men vi vet inte hur de har lyckats aktivera sådan bredd av 
ålder, geografisk plats eller på ett så jämställt sätt. Är det så att Kumla kommuns invånare 
är synnerligen aktiva i sin kommun och deltar eller beror det på något som Kumla gör? 
Tidigare liknande demokratiexperiment runt om i världen där man försöker vitalisera 
lokaldemokratin tenderar att ofta stöta på samma problem. Grupper som är utanför blir 
visserligen ofta aktiva men de inneboende hindren för att delta finns alltjämt kvar39 . Kan 
undantaget Kumla säga något om Sveriges höga grad av välfärd och inkomstjämlikhet? 
Problemen i de andra länder är ofta knutna till ekonomiska hinder. Till exempel att de 
fattigaste i samhället stängas ute, inte på grund av lagar och regler men på grund av att all 
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deras tid måste läggas på att arbeta till mat och husrum. Ett problem som inte är lika stort 
här i välfärdslandet Sverige.

En annan förklaring som vi funderat på är om det handlar om medborgarförslagens 
utformning. Problematiken som förslagsställarna stöter på i deras vardagsliv är det de 
skriver om. Dessa problem i 2000-talets Sverige är inte problem knutna till något kön, 
sällan är det knutet till geografisk plats och ålder. Problemen är konkreta och om 
kommunen behöver sällan ta ideologisk grundade beslut. Det är oftast ganska 
pragmatiska beslut, exempelvis som medborgarförslaget om att införskaffa värdeskåp till 
en skola, eller bevara en hällkista. Nu skulle man kunna hävda att det är konservativt att 
bevara en hällkista eller socialliberalt att ge barn större personlig säkerhet men vi tvivlar på 
att det är så politikerna har tänkt. Besluten är grundade i att medborgarförslagen är vettiga 
och inte för att det har med någon politisk ideologi att göra och det är kanske just därför 
denna typ av pragmatiska förslag som gör att fördelningen blir ganska jämn. 

I grunden är det jämlik representation och framförallt ett högre deltagande man vill uppnå 
när man genomför en demokratireform som denna med medborgarförslag. Tanken är att 
ge alla intresserad en chans att påverka och på så sätt även få med sig de som är 
ointresserad av politik. Alla kanske inte vill engagera sig med den mängd tid och arbete 
det krävs för att vara partipolitiskt aktiv, då är medborgarförslagen ett sätt för även den 
icke-aktiva medborgaren att få fram sin åsikt och få upp  sina problem på agendan. Det 
kanske kan påverka den icke-aktiva att faktiskt delta i större grad om denna känner ett 
större förtroende för politiken. I slutänden kan det resultera i en jämnare fördelning även 
när det gäller förtroendevalda. 

“... a society that provided genuinely equal access to participation in meetings and 
pressure groups and parties would almost certainly produce the same kind of equality 
among the people elected.”40

I ett annat land hade utan problem kunnat hålla med Phillips men medborgarförslag är lite 
speciellt och de nordiska länderna är, som Phillips själv säger, i framkant vad det gäller 
jämställdhet. Vi tror mer på att det krävs ett öppet sinnat samhälle och en politisk kultur 
som strävar efter en jämnare fördelning för att tillåta medborgarförslag en arena som ger 
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ett genuint jämlik tillgång till att närvara. Det är alltså inte den jämna fördelningen i 
medborgarförslagen som orsakar den jämna fördelningen i kommunfullmäktige och 
nämnder, utan vi tror på att det är fullmäktiges och nämndernas jämna fördelning som 
gjorde att Kumla kommun var en av  de första att införliva medborgarförslag. Detta handlar 
då främst om just kön. Ålder har inte alls påverkats och det kanske är för tidigt att dra 
slutsatsen att det inte kommer ändras. Problemet tror vi ligger fortfarande i att det är de 
som har mest fritid som kan vara politiskt aktiva.

4.2 Politisk ojämlikhet? 

I statsvetenskapen delar man in demokratin i tre olika typer. Valdemokratin där tyngden 
läggs på valet. Väljarna skall väga alla sina preferenser och åsikter för att sedan lägga sin 
röst på det parti de tycker är det som representerar dem bäst. I samtalsdemokratin är ett 
beslut bara legitimt om det grundar sig att alla berörda av beslutet vår vara med och 
diskutera det. Representationen blir viktigt fast mer funktionell än territoriell. Deltagande 
demokratins säregenskap  är att så många som möjligt ska aktiveras och vara med i 
processen som möjligt.41

I en valdemokrati skulle medborgarförslag inte passa in alls. Men i de andra två skulle det 
fungera men kritiken skulle handla om politisk jämlikhet. Något som vi har diskuterat 
ganska frekvent mellan varandra är hur medborgarförslagen påverkar den politiska 
jämlikheten. I en demokrati som våran så uppstår det problem i att införa till exempel 
medborgarförslag. Går man till val på vissa vallöften och ståndpunkter så blir det 
problematiskt i att man ger intresse grupper eller som medborgarförslag, enskilda 
medborgare möjligheten att påverka de förtroende valda när det inte är valtider. Det blir i 
sig som ett slags svek mot de som la sin röst på en viss politik och vissa ståndpunkter att 
då ändra sig. De förtroendevalda representerar kanske inte längre dig och om man som i 
vårt fall har med en kommun som är relativt dominerad av  ett parti blir det extra viktigt att 
prata om den politiska jämlikheten.

Om vi spekulerar lite med Kumla kommun som exempel så har Socialdemokraterna länge 
varit ganska starka i Kumla kommun och i valet 2010 fick de 48.74 % av rösterna i 
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kommunalvalet.42 Det andra största parti i kommunen är Moderaterna med 18.21 %. Med 
andra ord så dominerar socialdemokraterna kommunen i skrivande stund och de som inte 
röstar på socialdemokraterna skulle kunna bli en permanent minoritet i kommunen. Phillips 
ställer bra frågor i samband med att hon skriver om just detta ämne. Men det är en som 
speciellt intresserar oss. Hon talar då om stora valkretsar och majoritetsval där ett parti 
alltid vinner, men tanken fungerar även i vårt fall.

“What if there preferences are always discounted, because they happen to vote in the 
wrong place?” 43

 
Kumla kommun har visserligen ingen fel plats att rösta på men om man nu inte delar 
socialdemokraternas åsikter kan det bli problematiskt att vara politiskt aktiv. Hur mycket 
påverkansarbete kan oppositionen bedriva i en kommun där ett parti är så stort? Detta är 
som sagt bara spekulationer men med verklig fakta. 

Demokrati har en ganska långvarande tradition om en person, en röst. Något som har varit 
fundamental i civilrättsrörelser och är en grundpelare i de liberala demokratistaterna. Men 
med medborgarförslag får en enskild individ sätta agendan och påverka. Utan att denne 
individ behöver ha röst rätt, eller ens är medborgare i landet. Man kan välja att se på 
medborgarförslag på två sätt. Antigen så förhöjer de demokratin genom att tillåta alla att 
delta, eller så stjälper det demokratin genom att det orsakar en politisk ojämlikhet. Det är 
dock en sak man bör ha i åtanke och det är en tanke Phillips väcker hos oss.

“Political equality does carry with it an equal right to participate in politics - an equal right to 
be politically present.”44

Vi ser på medborgarförslag som den reform som utökar möjligheten att jämna ut de 
politiska ojämlikheten som finns. Ovan har vi redovisat fördelningen av de variabler vi har 
kunnat undersöka, det är bevisligen en bra kanal för att engagera människor. Det har även 
tillåtit människor som tidigare varit exkluderade från politiken (ungdomar) att vara med och 
driva sakfrågor. Detta är på sitt eget sätt ungdomarnas vinst precis som 
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demokratireformen 1921 var kvinnornas. Men med detta menar vi inte att arbetet är klart 
utan att ungdomarna har fått en kanal att påverka igenom. Nu bör Kumla kommun fortsätta 
informera om medborgarförslag men även ställa sig frågan varför avslås de flesta av 
ungdomarnas förslag?

4.3 Politics of presence vs Politics of ideas

Förslagen är pragmatiska och därför berörs inte politics of ideas. Med det menar vi att de 
ofta inte är ideologiska anledningar till att beslut tas utan pragmatiska. Men är de 
pragmatiska för att de tillåter alla att delta? Brukar kommunal politik vara mer pragmatisk? 
En förtroendevald politiker måste alltid ideologiskt rättfärdiga det denne vill förändra, både 
utifrån sitt partis partiprogram men också utifrån partiets ideologiska grund. Något en 
enskild medborgare som skickar in förslag inte behöver göra. Även om det skulle vara 
möjligt att göra ideologisk grundade förslag så såg vi att majoriteten av förslagen var 
pragmatiska och handlade oftast om att lösa vardagsproblem. Idéernas politik finns inte  
alls med på större delen av de förslag vi läst. Ideologi är inte en anledning till att skriva 
förslagen och det lämnar kvar enbart de pragmatisk vardagsfrågor. Närvaro är inte ett 
problem för medborgarförslagen. Man kan och får närvara på denna arena när man själv 
vill. Är det därför fördelningen är så bra? I vår liberala demokrati där partipolitiken är den 
som styr kan inte medborgare närvara på något sätt utan att vara medlemmar i ett parti. 
Eller i alla fall inte innan medborgarförslagen. 

Kan detta vara ett steg bort från partipolitiken? Partierna har i flera år tappat medlemmar 
och i takt med det även möjligheterna att hitta människor som vill ta sig an 
förtroendepositioner inom kommuner. Det verkar som att när den enskilda medborgaren 
får möjligheten att påverka så är det pragmatiska lösningar på praktiska problem som är 
den dominerade trenden. Det är inte ideologiska ställningstagande man gör med 
medborgarförslagen. Kan mer direkt deltagande av medborgare vara framtiden? 

Ideologierna död har förklarats många gånger, men ideologierna lever kvar men frågan är 
inte om de finns utan snarare om de är relevanta längre, annat än som en kvarleva från en 
annan tid. Eftersom medborgareförslagen är på lokalnivå ska vi inte överdriva ideologier 
och pragmatismen, det är mycket möjligt att om möjligheten att skicka in medborgarförslag 
på riksnivå hade funnits att mer ideologiska ställningstaganden hade funnits bland 
förslagen. 
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Vi ska dock inte förhasta oss med att gå för långt med tanken av politics of presence. Ser 
man på tabell 7 så är det endast 35 % av förslagen som explicit uttrycker en 
grupptillhörighet med andra ord är det endast en tredjedel som representerar 
livserfarenheter istället för individuella idéer. Då menar vi livserfarenheter som de själva 
tillskriver sig och som bör kunna representera alla i den gruppen istället för de individer 
som skickar in förslag för deras egen vinning. 

Visserligen kan man säga att samtliga förslag oavsett om de kommer från en som anger 
grupptillhörighet eller från en individ är färgade av både idéer och livserfarenheter men vi 
ser nödvändigheten av  att särskilja dessa två. De som anger att de representerar en grupp 
använder deras grupp som ett argument och på så sätt bestyrker Phillips argument om 
vikten av politics of presence dock är det endast en tredjedel av förslagen som gör detta. 
Så det vi kan säga är att politics of presence är något man behöver beakta men det har 
långt ifrån tagit över politics of ideas plats. 

5. Sammanfattning & Avslutning

I denna uppsats har vi försökt svara på ganska stora frågor men med en liten empiri. 
Egentligen skulle vi vilja veta så mycket mer om de som skickar in medborgarförslag för att 
verkligen kunna använda våra teorier fullt ut och ge ett svar som skulle ha mer bredd än 
det vi har just nu. Tyvärr för oss men bra för Kumla kommun är att fördelningen är så 
väldigt bra. Ofta går akademisk forskning ut på att visa skillnaderna och kritisera dem, men 
här har vi något ovanligt. Genomgående i hela studien så passar våra resultat in i vad man 
bör förvänta sig. Det ska vara en jämn fördelning mellan könen eftersom kön är en ganska 
jämn variabel. Det är till hälften kvinnor och till hälften män i samhället. Tyvärr så är det 
inte ofta det händer att de tar lika stor plats i politiken. Men i denna studie så gör de det. 

Det är frustrerande att inte kunna gå djupare in på detta på grund av tidsbristen. Vem är 
det som tar tillvara på sin demokratiska rättighet och skickar in förslag? Det är ett fåtal 
men det de alla har gemensamt är att de tillhör kommunen och det verkar som om det är 
de enda de har gemensamt. Och av alla de som skickar in förslag så kan vi inte se någon 
dominans annat än hos åldersgruppen 66+. Men även den skillnaden är väldigt liten, och 
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något som kan komma att försvinna i de kommande åren då alla de barn som nu får i 
skolan och får informationen om medborgarförslag växer upp. 

Vidare forskning är något man brukar föreslå, och det vi har kommit fram till är att man 
borde antigen göra en enkät till förslagsställarna alternativt ringa och intervjua dem för att 
få en djupare förståelse för vem det är som skickar in förslag. Vi tror att det finns mycket 
mer man kan forska kring just detta ämne. Man skulle kunna inkludera fler variabler som 
socioekonomisk grupp, politisk färg, etnicitet eller sexualitet. 
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Efterord

Denna del riktar sig främst till Kumla kommun. Våra resultat visar att kommunen har 
lyckats otroligt bra med sin fördelning genom så gott som alla de variabler vi valde ut. Det 
enda som skiljer sig i fördelning på är ålder då ungdomars förslag får avslag i mycket 
högre utsträckning än vuxnas. Det är kanske där kommunen borde fokusera lite extra. Vi 
fick veta att det gått ut information till skolor 2009. Det var två år sedan och för att detta 
verktyg skall fortsätta vara så bra som möjligt bör man kanske gå ut med informationen 
oftare eller baka in det i undervisningen så att kvalitén på förslagen blir högre. 

Just information om medborgarförslag är något som borde skickas ut till invånarena lite 
oftare då vi kan se en nedgående trend på medborgarförslagen. Det skickades in mest 
förslag 2009 men sedan dess har det dalat. Visserligen är inte detta år slut i skrivande 
stud och vi har enbart tagit del av de förslag som inkommit fram till augusti och har beslut 
på sig men trenden är negativ. Det borde vara en konstant positiv kurva för att man ska 
aktivera fler invånare. 

Vi har även undrat om man inte kan skicka till förslagsställarna en enkät att svara på som 
kan vara intressant för kommunen. Något som skall vara relativt anonymt och svara på 
frågor om personens etniska bakgrund, socioekonomisk grupp, sexuell läggning etc. Det 
är kanske där vissa grupper är eller kommer bli överrepresenterade. 

Slutligen vill vi tacka Kumla kommun för chansen att ta del av deras medborgarförslag. Vi 
hoppas ni blir lika nöjda med resultatet som vi är. 
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