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1 Introduktion 

Alltså hela det här det är ju större frågor. Det är ju, ja, det är verkligen, det handlar om hur, hur ska vi 

få en representativ demokrati, vilken typ av demokrati vill vi ha? Det känns som att allt det där håller 

på och förändras nu. Alltså partiers inflytande minskar och medborgares inflytande ökar, och den här 

balansen, det är jättespännande, det är jättesvåra frågor. (Intervju 1: 14) 

Citatet kommer från en intervju med projektledaren för medborgarbudget i Upplands Väsby kommun 

och anknyter till en central fråga om demokratins tillstånd – vart är demokratin på väg? I demokratiska 

stater har det spridits en oro bland politiker efter att rapporter presenterats om bl.a. minskande 

valdeltagande, civilt engagemang i politiska partier och ett ökande upplevt avstånd mellan medborgare 

och förtroendevalda (se ex. Verba et al. 1995; Putnam 2000; Zittel & Fuchs 2007; Avritzer 2009; 

Dalton i Smith 2009: 4; Taplin 2011). Inom demokratiteori talar man om den deliberativa vändningen 

som förenklat innebär att värdet av medborgerligt deltagande och deliberation har fått ökad status 

(Fishkin 1991; Habermas 1996; Dryzek 2000: 1-2; Ganuza & Francés 2012: 283). På olika håll runtom 

i världen har nya typer av deltagardemokratiska reformer
1
 sett dagens ljus (Fung & Wright 2003; Zittel 

& Fuchs 2007). Från den brasilianska staden Porto Alegre via den sydamerikanska kontinenten har 

Participatory Budgeting (PB) spridits och nyligen börjat etablerats i städer som New York, Paris, 

London, Barcelona och nu även i svenska Upplands Väsby (Sintomer et al. 2012; Röcke 2014). PB – 

eller i en svensk kontext medborgarbudget – innebär att medborgare bjuds in att aktivt delta och fatta 

politiska beslut kring finansiella politiska frågor, som exempelvis delar av den kommunala budgeten 

(Sintomer et al. 2008: 168; Adolfsson et al. 2012: 7). Men vad innebär PB för den lokala demokratin? 

Den här uppsatsen knyter an till den stora frågan om demokratins färdriktning genom att undersöka 

om och hur medborgarbudget kan bidra till att realisera centrala demokratiska ideal och på så vis 

fördjupa den lokala demokratin.  

 Problemformulering 1.1

Om en del av debatten inom demokratiforskningen i början av 2000-talet kretsade kring de normativa 

aspekterna av de nya deltagardemokratiska institutionernas varande eller icke varande på ett mer 

abstrakt och principiellt plan, har debatten på senare år förändrats till att mer konkret diskutera de 

empiriska förhållandena, dvs. huruvida utvecklingen av nya former av deltagardemokratiska 

institutioner leder till en fördjupning av den lokala demokratin utifrån handfasta empiriska studier av 

fenomenen och dess effekter (Esaiason 2010). Det pågår en forskningsdebatt om hur nya 

deltagardemokratiska reformer ska förstås där empiriska fallstudier dels lyfter fram exempel som 

bidragit till att fördjupa demokratin genom att bemäktiga och involvera medborgare i lokal politik på 

olika sätt (se ex. Fung & Wright 2003: Smith 2009: Avritzer 2009) och dels fall där nya 

deltagardemokratiska reformer statueras som misslyckade eller som skendemokratiska manövrar (se 

ex. Moini: 2011; Taylor 2007; Gilljam & Jodal 2006). 

PB är en av dessa reformer som i tidigare forskning lyfts upp som reellt demokratisk (Fung & Wright 

2003). Reformen introducerades först i den brasilianska kommunen Porto Alegre 1988 och har sedan 

dess spridits runtom i världen (Adolfsson et al. 2012: 7; Sintomer et al. 2010; SKL 2011: 9, 21). Flera 

                                                      
1 Med nya deltagardemokratiska reformer menar jag inte traditionella former av deltagardemokrati som 

exempelvis folkomröstningar, utan nyare former som PB, mini-publics, New England town meetings osv. 

(Smith 2009). 
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forskare (se ex. Avritzer 2009; Stortone 2010; Smith 2009; Fung & Wright 2003; Taplin 2011) menar 

att PB sticker ut som en av de mest lovande deltagardemokratiska reformer som finns idag. Archon 

Fung och Erik Olin Wright (2003) lyfter fram PB som en typ av ”Empowered Participatory 

Governance” (EPG) – en innovativ deltagardemokratisk reform vars principer för institutionell design 

bidrar till att fördjupa demokratin. Graham Smith (2009: 70-71) argumenterar för att PB genom 

eftertänksam institutionell design kan realisera centrala demokratiska ideal. Stefano Stortone (2010: 

100) menar att PB är mer än bara deltagande och budgetering i den bemärkelsen att den kombinerar 

deltagande och budgetering med deliberativa, associativa och representativa egenskaper på ett särskilt 

innovativt sätt, och argumenterar för att PB utgör ett reellt potentiellt alternativ till den representativa 

demokratin som ett deltagardemokratiskt politiskt beslutsfattarsystem.  

PB kan betraktas som helt rätt i tiden, i en tid där medborgare i allt mindre utsträckning ses som enbart 

brukare av offentligt tillhandahållna tjänster, utan alltmer som medskapare av den offentliga- service 

och politiken (Gaventa 2004: 17; Montin 2006). Internationella organ som bl.a. UNDP, USAID, UN-

Habitat och Världsbanken arbetar med att sprida kunskap om framgångsexempel av PB och EU har 

finaniserat lärandeprojekt specifikt om PB genom Europeiska kommissionens ”URB-AL”-projekt 

(Allegretti & Herzberg 2005: 3; Sintomer et al. 2012: 10). Empirisk forskning kring PB genererar 

dock inte enbart optimistiska resultat. Diffusioner av PB som etablerats främst utanför Brasilien har 

fått utstå kritik för att inte leva upp till sitt goda anseende från Porto Alegre eftersom viss forskning 

tyder på att de demokratiserande effekterna i viss mån uteblivit (Goldfrank 2011; Wampler & Hartz-

Karp 2012; Sintomer et al. 2010 & 2012).  

 Syfte och frågeställning 1.2

Eftersom PB är ett helt nytt fenomen i stora delar av världen, särskilt i Europa och Sverige, är det 

relevant att studera diffusioner – vad PB innebär i Sverige, hur den institutionella designen är 

uppbyggd och hur den fungerar praktiskt utifrån ett demokratiskt perspektiv. Kan den svenska 

varianten av PB realisera centrala demokratiska ideal som att ge medborgare ett direkt och reellt 

inflytande över finansiella prioriteringar i den lokala politiken?  

Hur PB konceptualiseras är en fråga som beror på vilka forskningsfrågor som ska undersökas, men 

även vilka perspektiv fenomenet betraktas utifrån. Den här uppsatsen utforskar medborgarbudget 

genom att knyta an till internationell forskning om PB och demokratifördjupning samt forskning om 

nya deltagardemokratiska reformer och demokrati. Uppsatsen ämnar utgöra ett bidrag till den 

internationella forskningen om hur diffusioner av PB ger upphov till olika institutionella arrangemang 

runtom i världen genom att utforska ett aktuellt exempel av PB i en svensk kontext, det vill säga 

medborgarbudget i Upplands Väsby kommun. Den ämnar även bidra som ett inlägg i den svenska och 

internationella forskningsdebatten om demokratiutveckling genom nya deltagardemokratiska reformer.  

Syftet med studien är således att utforska hur PB:s institutionella design så som den manifesteras i en 

svensk kommun kan realisera centrala demokratiska ideal och bidra till lokal demokratifördjupning. 

De forskningsfrågor, inklusive underfrågor, som ska besvaras är: 
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1. Vilka kommuner i Sverige tillämpar Participatory Budgeting? 

2. Hur ser den institutionella designen kring Participatory Budgeting i Upplands Väsby kommun 

ut och i vilken utsträckning möjliggör den förverkligandet av centrala demokratiska ideal?  

a) I vilken utsträckning möjliggör den institutionella designen förverkligandet av de 

demokratiska idealen inkludering, folklig kontroll, genomtänkt omdöme och 

transparens, 

b) samt de institutionella idealen effektivitet och överförbarhet? 

Former av PB sprids i rask takt på den internationella arenan och har under de senaste åren även börjat 

spridas i Sverige (Sintomer et al. 2012; Demediuk 2010; SKL 2011). Den institutionella designen av 

PB i Sverige har aldrig tidigare studerats utifrån demokratiteorier. Det finns därmed ingen 

vetenskaplig forskning kring hur väl något exempel av PB i Sverige lyckats förverkliga demokratiska 

ideal. Vi vet med andra ord hittills alldeles för lite om PB:s bidrag till demokratifördjupning i en 

svensk kontext. Här finns en lucka i forskningen som den här uppsatsen ämnar till att åtminstone börja 

fylla igen. Den här uppsatsen blir därför ett av de första stegen för forskning specifikt inriktad på PB:s 

institutionella design och demokratisering i en svensk kontext.  
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2 PB i Sverige 

Det här avsnittet avser att beskriva hur PB vuxit fram i den svenska kontexten och vilka kommuner 

som använder PB i skrivande stund. Syftet med bakgrundsbeskrivningen är att bidra till en förståelse 

för PB:s politiska rötter i en svensk kontext genom att placera in den i ett vidare politiskt 

sammanhang. Framgångsfallet av PB i Porto Alegre beskrivs i forskningen som en reform med 

bakgrund i den politiska vänstern och som i högre utsträckning karaktäriseras av att inkludera 

medborgare i välfärdsfrågor i jämförelse med den europeiska versionen av PB som beskrivs som mer 

avpolitiserad (Goldfrank 2011: Sintomer et al. 2012; Ganuza & Biaocchi 2012). 

Bakgrundsbeskrivningen av PB:s politiska rötter i Sverige är därför relevant för förståelsen av hur den 

tar sig uttryck som en diffusion av PB i Porto Alegre. Genom att placera in PB i ett bredare 

sammanhang av reformer är mitt mål att tydliggöra dess politiska rötter i en svensk kontext och bredda 

dess utomvetenskapliga relevans. Bakgrundsbeskrivningen kan därför även betraktas som en vidare 

problemformulering som hjälper till att förmedla den här uppsatsens närmande till fenomenet 

medborgarbudget. Jag vill därför vara tydlig med att bakgrundsbeskrivningen inte gör något som helst 

anspråk på att utgöra någon slags universell objektiv historiebeskrivning.  

 Paradoxen top-down-driven 2.1

demokratiutveckling 

Stora delar av 1900-taletets Sverige präglades av ett brett folkligt engagemang i syfte att politisera 

tidigare obruten mark. Kvinnor kämpade för sin rätt att rösta i allmänna val och arbetare kämpade om 

rätten till drägliga arbetsvillkor. Demokratins entré och konsolidering i samhället kan ses som 

resultatet av en bottom-up-driven kamp där det organiserade folket utgjorde demokratins motor 

(Nilsson 2005: 2). Denna kamp underifrån ledde till att samhällets medlemmar fick medborgerliga 

rättigheter (Dahlstedt 2009: 12-14). En sådan rättighet är det medborgerliga inflytandet på politiken, 

som under tiden från 1930-talet fram till 1970-talet nästan helt kanaliserades av de politiska partierna 

och folkrörelserna (Montin & Granberg 2013: 134).  

Trots att medborgare har fått formella politiska rättigheter framträder det stora ojämlikheter mellan 

olika samhällsgrupper när det kommer till att faktiskt utnyttja dessa. Strukturella ojämlikheter har 

kommit till uttryck exempelvis genom att grupper som låginkomsttagare och personer med utländsk 

bakgrund har visat sig vara mindre benägna att rösta i de allmänna valen (Dahlstedt 2009: 14; 

Oscarsson & Holmberg 2013: 48-49; Öhrvall 2012: 60). Under perioden 1970-2000 minskade det 

politiska deltagandet
2
 i Sverige, och i mätningar under samma period beskrivs ett ökat förakt mot 

samhällets politiker och institutioner vilket har gett upphov till en oro för demokratins tillstånd och 

utveckling bland landets förtroendevalda (Demokratiutredningen 2000; Amnå 2006: 595; Esaiasson & 

Westholm 2006: 20; Montin 2007: 187; Åström et al. 2009: 159-161). Som svar på den här 

utvecklingen vidtog staten en rad åtgärder som intensifierades under slutet av 1990-talet i syfte att öka 

det politiska deltagandet bland medborgarna och stärka den representativa demokratins institutioner 

(Montin 2007: 188, 195-196; Dahlstedt 2009: 17-20). Under 2000-talet etablerades det nya 

politikområdet demokratipolitik och en demokratiministerpost inrättades (Montin 2007: 188-190; 

                                                      
2 Med politiskt deltagande avses här valdeltagande, medlemskap i politiska partier, deltagande i offentliga 

politiska demonstrationer men även deltagande i civilsamhällets organisationer. 
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Montin & Granberg 2013: 136). En hörnsten i den så kallade demokratipolitiken är det som Zittel och 

Fuchs (2007: 1-2) kallar deltagande ingenjörskonst
3
, eller med andra ord olika former av top-down-

orienterade försök att styra medborgares politiska deltagande (Montin & Granberg 2013: 137-138). På 

flera håll inom demokratiforskningen talar man om paradoxen ”top-down-driven 

demokratiutveckling” och om den kan bidra till fördjupning av den lokala demokratin (Amnå & 

Brundin 2009).  

2.1.1 Medborgarbudget som en form av medborgardialog 

De senaste årens utveckling talar för att det blir allt vanligare att bjuda in medborgare till nya former 

av politiskt deltagande på den lokala politiska nivån (Montin & Granberg 2013: 138; Karlsson 2012: 

796; Tahvilzadeh 2013: 21). Montin och Granberg (2013: 136, 139) menar att denna utveckling 

innebär att medborgare i växande utsträckning förväntas medverka i det som har kommit att benämnas 

medborgardialog – ett paraplybegrepp som innefattar olika typer av top-down orienterade reformer 

vars syfte är att fungera som ett komplement till den representativa demokratin genom att bjuda in 

medborgare till dialog om lokalpolitiska frågor. Det bör dock understrykas att dessa reformer är 

frivilliga att införa vilket har lett till stora lokala variationer avseende form och spridning av 

reformerna (Karlsson 2012). Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutade på sin kongress 

2006 att arbeta mer aktivt med utveckling och stöd för medborgardialoger. Detta arbete sker bland 

annat genom nätverksbildning för informationsutbyte och utbildning för de lokala politikerna och 

tjänstemännen (SKL 2009). SKL kan även betraktas som en drivande aktör som flitigt argumenterar 

för ökat medborgerligt inflytande genom medborgardialog (Montin & Granberg 2013: 139). I en 

enkätundersökning från Statistiska centralbyrån (SCB) genomförd år 2012 svarade 171 kommuner att 

de använder sig av medborgardialog, 88 att de inte använder sig av medborgardialog medan 34 

kommuner valde att inte svara (SCB Statistikdatabasen 2014a). På frågan om kommunen har en 

strategi för medborgardialog svarade 67 kommuner ”ja”, 189 ”nej” och 37 gav inget svar (SCB 

Statistikdatabasen 2014b)
4
. SCB:s undersökning talar för att en majoritet av kommunerna använder 

någon form av medborgardialog, men att relativt få tillämpar en strategi för den. David Karlsson & 

Mikael Gilljam (2014: 78-79) har nyligen jämfört hur svenska kommunpolitiker förhåller sig till 

frågan om medborgare bör delta aktivt och direkt i fattandet av politiska beslut på kommunal nivå i 

förhållande till lokalpolitiker i andra europeiska länder. De menar att svenska kommunpolitiker är 

relativt kritiska till medborgares direkta inflytande – 49 % instämmer i att invånarna borde delta aktivt, 

vilket kan jämföras med exempelvis 77 % för Italien, eller 92 % för Grekland (Karlsson & Gilljam 

2014: 78-79). 

Vanligt förekommande argument för medborgardialoger är att de ska bidra till ett mer jämlikt 

deltagande, öka förtroendet för den representativa demokratin, förebygga konflikter, främja folkhälsa, 

politiskt intresse och förståelse för politikens spelregler (Montin &Granberg 2013: 140-141). Konkreta 

exempel på medborgardialog är bl.a. kommunala diskussionsforum, rådslag, medborgarpaneler, 

stormöten, brukarråd och olika omröstningar (Åström et al. 2009: 160). En av de nyare formerna för 

medborgardialog benämns medborgarbudget (Montin & Granberg 2013: 139; Demediuk et al. 2012). 

Som tidigare diskuterats kan medborgarbudget betraktas som en diffusion av originalmodellen från 

                                                      
3 Min översättning av ”participatory engineering”. se även Ricardo Balugs (2002) begrepp ”engineering 

democracy”. 

4 Svaren utgår från de respondenternas egna uppfattningar om vad ”medborgardialog” är. Ett rimligt 

antagande är att det finns inslag av någon form av medborgardialog i de flesta kommuner även om 

dessa praktiker kanske benämns med olika termer. 
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Porto Alegre (Wampler & Hartz-karp 2012; Sintomer et al. 2010). Reformen beskrivs av SKL som en 

svensk kontextspecifik version av PB med ursprung från Porto Alegre (SKL 2011: 8) 2008-2011 

genomförde SKL ett pilotprojekt med medborgarbudget där fem kommuner deltog (Adolfsson et al. 

2012: 7). Sedan dess är det oklart om vad som har hänt kring medborgarbudget i Sverige sett till den 

befintliga forskningen men även SKL:s egna erfarenheter om vilka kommuner som tillämpar 

medborgarbudget.  

2.1.2 Kartläggning av PB i Sverige och val av fall 

För att få en hyffsad uppfattning om PB:s utbredning i Sverige har jag frågat SKL:s sektion som 

arbetar med medborgardialog, via mail och i ett fysiskt möte om vilka kommuner som har eller har 

haft PB (inga landsting har använt PB). Enligt SKL finns ingen dokumenterad kartläggning av vilka 

kommuner i Sverige som tillämpar någon form av PB. De har dock börjat samla in material som ännu 

inte har sammanställts. SKL uppger samtidigt att de känner till åtta kommuner som har eller har haft 

medborgarbudget: Örebro, Uddevalla, Avesta, Haninge, Upplands Väsby, Orsa, Sundbyberg och 

Piteå. Samtidigt medger de att det finns andra kommuner som har liknande processer 

(Mailkorrespondens SKL). Jag har utgått från informationen om de åtta kommunerna som jag har 

granskat närmre genom den information som finns på respektive kommuns hemsida. Utöver det har 

jag även haft telefonsamtal med tjänstemän i de kommuner där det inte går att hitta tillräckligt med 

information på deras hemsidor om medborgarbudget och har per telefon fått direkta svar av insatta 

tjänstemän, men även underlag i form av dokument skickade via mail.  

Kan de åtta kommunernas medborgarbudget betraktas som en form av PB? Inom den internationella 

forskningen används Sintomers m.fl. definition (2008: 168) som en minimistandard för att bedöma om 

en process uppfyller minimala krav för att kunna anses vara en form av PB (se ex. Stortone 2010, 

Bassoli 2012). Sintomer m.fl. (2008) har utarbetat vad de själva benämner som en ”metodologisk 

definition” av PB, eller med andra ord, en definition baserad på minimala attribut kring PB:s 

procedurer och institutionella design. Sintomer m.fl. menar att PB innebär att icke-valda medborgare 

deltar i planeringen och eller allokeringen av offentliga finanser. Mer detaljerat ska fem kriterier 

uppfyllas för att fenomenet ska betraktas som en form av PB enligt Sintomer (et al. 2008: 168):  

1. den finansiella- och eller budgetdimensionen måste diskuteras; PB involverar hanteringen av 

problemet med prioritering av begränsade resurser, 

2. den övergripande kommunala nivån måste involveras, eller ett decentraliserat distrikt med 

valda ledamöter och någon typ av makt över administrationen (grannskapsnivån räcker inte), 

3. det måste vara en pågående process (ett möte eller en omröstning kring finansiella frågor 

konstituerar inte ett exempel av PB), 

4. processen måste inkludera någon typ av offentlig diskussion inom ramen för specifika möten 

eller fora (öppnandet av administrativa möten eller traditionella representativa beslutsorgan 

mot ”normala” medborgare är inte PB), 

5. Någon typ av ansvarighet på outputsidan krävs.
5
 

Även om fenomenet PB smalnas av med en metodologisk definition lämnas ett stort utrymme för 

lokala variationer i och med att PB kan uppfylla dessa kriterier i olika stor utsträckning. Jag menar att 

                                                      
5 Ovanstående är min översättning av Sintomers m.fl. definition av PB (jmf. Sintomer et al. 2008: 168 och 

även SKL 2011). 
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ett fall av PB bör uppfylla samtliga kriterier på ett övertygande sätt. Detta är en avgränsning som görs 

av olika anledningar. För det första är en definition av PB ett krav för att leda forskaren till relevanta 

studieobjekt – kopplingen mellan medborgarbudget och PB ska inte bedömas utifrån likheter i 

benämning utan snarare utifrån substantiella likheter, dvs. dess procedurer och institutionella 

arrangemang (jmf. Sintomer et al. 2008: 168). För det andra är det fördelaktigt att definiera PB utifrån 

Sintomers m.fl. definition eftersom övertygande fall av medborgarbudget därför uppfyller kriterier för 

att kunna jämföras med internationella fall av PB - där Sintomers m.fl. definition kan anses vara 

lämplig.  

I min granskning av de åtta kommunerna som ingår i kartläggningen visar det sig att de flesta inte når 

upp till minimidefinitionen av PB. Sundbyberg, Avesta och Piteå kommun faller på att de endast har 

en avgränsad medborgarbudgetomgång. Piteå kommun faller bort eftersom ingen interaktion mellan 

deltagare ägt rum. Processen i Orsa sker helt digitalt via kommunens hemsida där även deltagare ges 

möjlighet till diskussioner. Sedan processen startade 2012 finns dock endast en kommentar (2014-10-

24) på de totalt fem budgetförslag som lämnats in sedan dess – kommentaren ”bra!”, vilket jag inte 

anser är tillräckligt för att hävda att en form av diskussion mellan deltagare ägt rum. Örebro, Haninge 

och Uddevalla kommun har var och en genomfört en handfull medborgarbudgetar. Dessa tre 

kommuner har med sina medborgarbudgetprocesser tidigare uppfyllt samtliga kriterier i 

minidefinitionen av PB ovan. Senast Örebro genomförde en medborgarbudget var dock år 2009. 

Uddevalla genomförde sin senaste medborgarbudget våren 2013. Haninge kommun har genomfört två 

medborgarbudgetar, en 2010 och en 2012, men har inga befintliga planer på nya medborgarbudgetar 

och har heller inte medborgarbudget som ett övergripande mål i kommunfullmäktige eller nämndernas 

styrdokument (Haninge 2014). Medborgarbudgeten i Uddevalla har finansierats externt av EU-medel 

(Interreg), vilket även bidragit till att processen avstannat när finansieringen upphörde förra året. Det 

som återstår är ett mål om att medborgarbudget ska användas som ett verktyg för medborgardialog när 

det anses vara lämpligt (Medborgardialog i Uddevalla kommun 2014). Upplands Väsby kommun 

uppfyller samtliga fem punkter och genomförde en medborgarbudget 2013 och ytterligare en under 

hösten 2014. Den senaste omgången kan i skrivande stund betraktas som pågående. Kommunen har 

planerat att fortsätta med medborgarbudget och har det som ett övergripande mål i 

kommunfullmäktiges styrdokument (Flerårsplan med budget 2014-2016 & 2015-2017). Dessa 

argument utgör min huvudsakliga motivering till valet av medborgarbudget i Upplands Väsby som 

fall. Kartläggningen utfördes 2014-10-24--30. 
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3 Tidigare forskning 

I det här avsnittet beskriver jag delar av tidigare forskning som är relevant för den här uppsatsen och 

det teoretiska ramverket som appliceras. Inledningsvis presenteras forskning kring nya 

deltagardemokratiska reformer
6
 och demokrati i Sverige. Därefter följer en genomgång av tidigare 

forskning om PB och demokrati från ett internationellt perspektiv. Avslutningsvis diskuteras den 

befintliga forskningen om medborgarbudget – PB i en svensk kontext.  

 Forskning kring deltagardemokratiska 3.1

reformer och demokrati i Sverige 

Jag ska inledningsvis föra en diskussion kring svensk forskning som visar på vilken roll 

demokratiideal spelar för slutsatser kring hur deltagardemokratiska reformer påverkar demokratin. 

Mikael Gilljam, Ola Jodal och Oscar Cliffordson (2003 & 2004) har i ett ambitiöst forskningsprojekt 

kartlagt och försökt förklara effekterna av demokratireformer i Svenska kommuner. Frågan som ställs 

är huruvida skillnaderna i förekomsten av kommunala deltagardemokratiska reformer kan förklara 

variansen i demokratisk vitalitet, politiskt engagemang och systemtilltro bland medborgarna (Gilljam 

& Jodal 2006). Resultatet som presenteras stöder inte förhoppningarna om att de olika 

demokratisatsningarna skulle leda till mer demokratisk vitalitet. Gilljam och Jodal (2006: 225) drar 

slutsatsen att demokratireformerna har misslyckats och att demokratin dessutom har försvagats. Deras 

studie handlar emellertid om hur de mer traditionella, befintliga demokratiska institutionerna
7
 

påverkats. Därför kan det invändas att studien inte fångar in andra typer av förväntade effekter från de 

demokratiutvecklande åtgärderna som exempelvis hur dessa potentiellt kan bemäktiga
8
 medborgare 

genom institutioner som främjar värden som exempelvis delaktighet och deliberation. Anledningen till 

deras slutsatser är att studien inte inbegriper ett sådant demokratiideal som skulle kunna fånga upp och 

mäta sådana effekter. Förutom det finns en rad andra invändningar mot deras metod som medför att 

slutsatserna kan ifrågasättas (Gilljam och Jodal 2006: 227-228). Regeringen beslutade exempelvis i 

juni 2014 om att tillsätta en utredning med uppdrag att bland annat utreda de lokala 

deltagardemokratiska reformernas effekter avseende demokratifördjupning. I direktivet framgår att en 

sådan undersökning i stunden (juni 2014) saknas (Justitiedepartementet 2014: 11). Jag vill emellertid 

uppmärksamma att forskningens demokratiideal är en central utgångspunkt som måste specificeras 

tydligt även i den här uppsatsen.  

Det finns tidigare forskning som tyder på att medborgerligt inflytande genom deltagardemokratiska 

reformer är starkt begränsat till förmån för den befintliga representativa demokratins institutioner och 

normer. Deltagardemokratiska reformer tenderar därför att vara avpolitiserade ”förvaltningsverktyg” 

där medborgerligt inflytande konkurreras ut av tjänstemännens expertis (Åström et al. 2009; Amnå 

2006). Den tidigare forskningen tyder även på att deltagardemokratiska reformers grad av 

                                                      
6 Hädanefter kommer jag att benämna innovativa eller nya deltagardemokratiska reformer för 

”deltagardemokratiska reformer”, vilket inte avser mer traditionella deltagardemokratiska reformer som 

exempelvis lagstadgade folkomröstningar. 

7 De operationella indikatorerna vittnar om detta: ”förändring i valdeltagande”, ”partiaktivitet”, ”politisk 

kunskap” (jfr Gilljam et al. 2006: 213-218). 

8 Se exempelvis Fung & Wright (2004: 5-6) och deras definition av empowerment (EPG). 
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institutionalisering beror på om det finns ett brett stöd för deltagardemokratiska praktiker bland 

kommunfullmäktigeledamöter. Även om en kommun har haft många deltagardemokratiska aktiviteter 

är chansen att de institutionaliseras och blir en del av kommunens styrning förhållandevis liten om det 

inte finns ett brett politiskt stöd för att anpassa den representativa rollen som förtroendevald mot att 

aktivt ta hänsyn till deltagardemokratiska reformers inflytande (Karlsson 2012). Även underliggande 

politiska syften med de deltagardemokratiska reformerna har i tidigare forskning visat sig påverka 

deras status som genuint demokratiska institutioner (Tahvilzadeh 2013). 

 Forskning kring Participatory Budgeting 3.2

När PB som reformtyp spridits runtom i världen har den, liksom reformer som institutionaliseras i 

allmänhet, renderat olika typer av institutionell design när den anpassats till den lokala kontexten 

(Sintomer et al. 2008; Stortone 2010: 101). Idealtypsanalyser av PB runtom i världen visar att det 

finns vissa inomstatliga likheter (Sintomer et al. 2008; Taplin 2011). Generellt för PB-processer i 

Europa är att de avviker från de latinamerikanska varianterna (Sintomer et al. 2012: 10).  

En kartläggning från 2010 visar hur PB har spridits: 

Figur 1. “Participatory budgeting accross the world 2010”. (Sintomer et al. 2010)9 

Sett till geografi kretsar de flesta empiriska studierna om PB kring brasilianska kommuner, vilket inte 

är särskilt anmärkningsvärt eftersom PB är förhållandevis väletablerat i Brasilien
10

. Utifrån 

beskrivningen av den deliberativa vändningen inom demokratiteori är det heller inte så oväntat att i 

princip alla studier, om än med vissa brister i förtydligande kring detta, anammar ett mer 

                                                      
9 Figuren används med tillåtelse från upphovsmännen. 

10 Stortone (2010: 101) argumenterar exempelvis för att PB i Porto Alegre är det fall som stått i centrum 

för den globala expansionen av reformen. Vidare menar han att fallet är det mest strukturerade och 

hållbara exemplet som går att hitta i världen, och att det anses vara det mest välkända 

framgångsexemplet internationellt. (Jmf. ex. Fung & Wright 2004).  
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deltagardemokratiskt demokratiideal. En liten del av forskningen har fokuserat på att kontrastera 

framgångsfaktorer från PB i Porto Alegre med andra fall av PB.  

Kraftigt förenklat kan den befintliga forskningen kring PB delas in två delar: en som är optimistisk och 

en som är pessimistisk kring hur PB kan fördjupa demokratin
11

. I den optimistiska delen av 

forskningen kring PB och framgångsrik demokratifördjupning är det främst PB i Porto Alegre som 

utgör studieobjektet (se ex Fung & Wright 2003; Sintomer et al. 2012; Smith 2009; Stortone 2010). 

Kritik har riktats mot att forskningen är alldeles för fokuserad kring PB i Porto Alegre och att det 

därför finns en risk att egenskaperna för det fallet felaktigt generaliseras till de resterande (Nylen 

2003: 92). Fallstudier av PB utanför Porto Alegre och särskilt utanför Brasilien vittnar endast om ett 

mindre antal försiktigt positiva fall av PB och demokratisk fördjupning (se bl.a. Bassoli 2012; 

Cabannes 2004; Ganuza & Francés 2012; Mcnulty 2012). Det pågår en forskningsdebatt som söker 

svar på varför PB lyckas eller misslyckas med att fördjupa den lokala demokratin. I den pågående 

diskussionen lägger vissa studier emfas vid strukturella förklaringsfaktorer som exempelvis tillgång 

till ekonomiska resurser (se ex Goldfrank 2011), medan andra framhåller mer kontextspecifika 

förklaringar (se ex Wampler 2008) för att PB institutionaliseras som en demokratisk institution. En 

tredje och kanske den vanligast förekommande inriktningen utgår från framgångsexemplet av PB i 

Porto Alegre och fokuserar på hur PB:s institutionella design kan skapa effektiva strukturer som 

främjar förverkligandet av olika demokratiska ideal (Avritzer 2009; Smith 2009; Fung & Wright 

2003). Den institutionella designen av PB betraktas inom forskningen som en av de avgörande 

faktorerna för huruvida PB lyckas med att fördjupa den lokala demokratin.  

Det är nästan omöjligt att hitta forskning kring PB och demokratifördjupning som inte på något vis 

refererar till Archon Fung och Erik Olin Wrights forskning på området. I deras bok Deepening 

Democracy från 2003 lyfts PB upp som en av fyra innovativa demokratiska reformer som de 

benämner EPG. Med utgångspunkt från sina empiriska studier av PB i Brasilien argumenterar de för 

att reformen (tillsammans med fyra andra deltagardemokratiska reformtyper) erbjuder särskilda 

kvalitéer som breda applicerbara modeller för deliberativa demokratiska praktiker (Fung & Wright 

2003: 15). Det är den institutionella designen av reformerna som står i fokus för deras teori. Den 

teoretiska grunden i EPG bygger på tre sammankopplade strömmar i samhällsvetenskaplig forskning 

och demokratiteori. Förenklat kan sägas att den utgår från: 

 deliberativ teori där Jürgen Habermas och Joshua Cohens bidrag är särskilt framträdande. 

 Forskning om ”civic engagement” och ”secondary associations”, 

 samt mer explorativ empirisk forskning kring demokratiska institutioner som påstås vara mer 

deltagarinriktade och effektiva i förhållande till familjära förhållanden av politisk 

representation och byråkratisk administration. (Fung & Wright 2003: 15) 

Det förefaller vara så att den teoretiska grunden i den största delen av forskningen kring PB och 

demokrati återfinns inom dessa strömmar i olika grad enligt min egen erfarenhet. En stor del av 

forskningen kring PB är av deskriptiv och kartläggande karaktär.  

                                                      
11 Jag är medveten om att detta är en kraftig förenkling av beskrivningen av forskningsläget men gör den i 

ett pedagogiskt syfte för att precisera konfliktdimensionen. 
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 Forskning kring medborgarbudget i Sverige 3.3

Medborgarbudget är som tidigare konstaterat ett relativt nytt fenomen i svenska kommuner, vilket kan 

tänkas vara en bidragande orsak till den sparsamma mängden forskning kring just medborgarbudget i 

en svensk kontext. SKL:s dokumenterade erfarenheter från medborgarbudgetprocesser utgör en liten 

mängd och vid sidan om det är det nästan tomt med reservation för tre forskare som ägnat några 

studier åt att forska om just medborgarbudget i svenska kommuner. Peter Demediuk, Rolf Solli och 

Petra Adolfsson har studerat strukturer, processer, mål och resultat kring en avgränsad 

medborgarbudgetprocess i en svensk kommun (Demediuk et al. 2012: 186, 197). I termer av hur 

medborgarbudget kan bidra till demokratifördjupning tillför studien begränsade kunskaper. 

Yves Sintomer, Carsten Herzberg, Anja Röcke och Giovanni Allegretti har studerat olika PB-

processer i Europa inklusive några av de svenska fallen. I deras idealtypsanalys kommer de fram till 

att nordeuropeiska och tyska modeller av PB har gemensamma drag som kan beskrivas enligt följande 

punkter
12

. Den är: (1) top-down-orienterad, (2) avpolitiserad (3) och har endast en rådgivande roll 

eftersom inflytandet är mycket begränsat. (4) PB är snarare en del av NPM-strategier i syfte att göra 

den offentliga förvaltningen mer effektiv och legitim (5) och det är en anledning till att det inte finns 

ett större intresse av att inkludera marginaliserade grupper (6) eftersom deltagare snarare betraktas 

som ”kunder” eller ”brukare” av det offentliga. (7) Det är främst människor med medelklassbakgrund 

som deltar i PB förutom när särskilda strategier för att inkludera ett bredare spektra ibland tillämpas 

(Sintomer et al. 2012: 22-23).  

  

                                                      
12 Sintomer mfl. (2012) idealtypsanalys är visserligen en förenklad generalisering av verkligheten och 

författarna argumenterar även för att detta är generella drag snarare än definitiva regler. En kritik är att 

det inte tydligt framgår hur det empiriska materialet i deras studie genererats, vilket hade varit av 

intresse för den här uppsatsen. Möjligtvis stöder de sig på Giovanni Allegrettis erfarenheter av PB i 

Sverige eftersom han har arbetat på uppdrag för SKL tidigare. 
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4 Teori 

I det här kapitlet förklarar jag inledningsvis den här uppsatsens metateoretiska ansats – hur den 

förhåller sig till det teoretiska ramverket och varför detta är relevant att redovisa. I nästa avsnitt 

redogör jag för Graham Smiths institutionella demokratiteori och hur den är tänkt att användas i den 

här uppsatsen. 

 Metateoretisk ansats 4.1

Den problembeskrivning som målas fram i introduktionskapitlet och i kapitlet om tidigare forskning 

knyter på ett metateoretiskt plan an till två forskningsfält som på senare tid allt mer har kommit att 

överlappa varandra: forskning kring området governance och forskning om demokrati (Hedlund & 

Montin 2009: 26). En del av denna forskning berör frågor om hur demokratin påverkas utifrån en 

tolkning (T1) om att beslutsfattande och styrning på bland annat lokal politisk nivå blir mindre 

hierarkisk och mer horisontellt nätverksorienterat (Hedlund och Montin 2009: 25- 31; Åström et al. 

2009: 175; Klijn & Skelcher 2007). Det bör dock framhållas att det finns olika tolkningar av empirin 

och att viss forskning (jmf. ex Szücs & Strömberg 2006: 53) fasthåller den empiriska beskrivningen 

”governance equals local government”, dvs. att det inte skett någon förskjutning kring den 

organisatoriskt sammanhållna styrningen som etablerades under 1970-talet (Hedlund och Montin 

2009: 24-25). Forskningen som utgår från T1 har emellertid bidragit till en pågående diskussion om 

hur nya innovativa former för deltagardemokrati, som exempelvis formen PB, kan förändra 

demokratin (Hedlund & Montin 2009: 26). Den här uppsatsens metateoretiska ansats utgår från 

tolkningen T1. Inom den tolkningsramen finns även olika perspektiv kring huruvida den beskrivna 

utvecklingen är negativ eller positiv utifrån olika demokratiteorier. Dessa perspektiv beror bland annat 

på forskningens demokratiideal, vilket politikområde det handlar om samt den representativa 

demokratins funktionssätt i den specifika kontexten (Hedlund & Montin 2009: 27). Denna problematik 

slipper jag själv inte undan i den här uppsatsen. Dock utgår all forskning från ett visst ontologiskt 

perspektiv vilket kan vara bra att tydliggöra av bland annat intersubjektivitetsskäl. Genom att 

uppmärksamma och placera in det teoretiska ramverkets rötter för den här uppsatsens hoppas jag att 

det blir lättare för läsaren att begripa och värdera den externa giltigheten i de antaganden som görs. 

En central utgångspunkt för den här uppsatsen är perspektivet på institutioner. Uppsatsen tillämpar en 

typ av institutionell demokratiteori där synen på institutioner präglas av ett ”rational choice”-

perspektiv i den bemärkelsen att PB:s struktur i form av institutionell design och regler är det som 

avgör institutioners funktion. Institutioner betraktas som en typ av struktur eller en viss 

designspecifikation och värderas som demokratisk utifrån dess förmåga att realisera demokratiska 

värden. Regler och incitamentstrukturer anses utgöra avgörande styrinstrument som begränsar, 

möjliggör och uppmuntrar individers handlande (jmf. Peters 2012: 47-69). 

 Institutionell demokratiteori – ett analytiskt 4.2

ramverk för utvärdering av PB 

Det teoretiska ramverket för den här uppsatsen baseras på Graham Smiths (2009) institutionella 

demokratiteori. Med institutionell demokratiteori menas i det här fallet en demokratiteori som 
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fokuserar på den konkreta institutionella designen av politiska institutioner. Fung & Wrights (2003) 

teori Empowered Participatory Governance (EPG) är ett annat exempel på vad som kan benämnas 

som en institutionell demokratiteori. Inom den tidigare forskningen kring PB och demokratiutveckling 

utgör, som diskuterats i föregående kapitel, teorier av den här typen ett av de huvudsakliga spåren 

inom forskningsområdet. Den här typen av teorier är emellertid ganska originella vilket troligtvis beror 

på det som beskrivs som en disciplinär skiljelinje mellan normativ och empirisk forskning (se ex 

Teorell 2006: 777-778; Beetham 1999: 29). Institutionella demokratiteorier kan betraktas som ett 

försök att överbrygga skiljelinjen mellan normativ demokratiteori och empirisk analys av politiska 

fenomen genom systematisk utvärdering av reellt existerande deltagardemokratiska reformer (Smith 

2009: 8-9). Med andra ord erbjuder institutionell demokratiteori en approach för utvärdering av en 

relevant del av den demokratiska potentialen hos dessa typer av reformer, vilket passar den här 

uppsatsens syfte. Fung och Wrights teori EPG är förhållandevis lik Smiths teori, men jag upplever att 

den sistnämnde erbjuder en bredare normativ grund i förhållande till Fung och Wright. Om Fung och 

Wrights definition av demokrati lutar mer åt att premiera intrinsikala deliberativa värden, gör Smiths 

normativa definition av demokrati genom olika demokratiska ideal anspråk på att vara mer universell 

vilket passar den här uppsatsens syfte bättre.  

Bland det fåtal forskare som utvärderar just deltagardemokratiska reformer utifrån institutionell 

demokratiteori söker de flesta efter en institutionell design som bäst passar eller uttrycker de 

grundläggande principerna för en viss specifik teoretisk modell av demokrati (Smith 2009: 9-10). 

Inom forskningen kring PB är denna mer deduktiva approach ett av de tydliga spåren
13

. Nackdelen 

med en sådan approach är främst att forskaren behöver försvara en specifik teoretiskt modell av 

demokrati vilket kan begränsa analysen av hur den institutionella designen i reellt existerande 

demokratiska reformer bidrar till att fördjupa demokratin utifrån mer universella demokratiska ideal 

(Smith 2009: 10, 194). En sådan aspekt är exempelvis hur den institutionella designen skapar trade-

off-effekter avseende hur olika demokratiska ideal främjas. Därför argumenterar Smith för det han 

kallar en mer ekumenisk analytisk approach
14

 till studiet av demokratiska institutioner i allmänhet och 

deltagardemokratiska reformer i synnerhet som tillåter reflektioner kring breda demokratiska ideal 

inom olika strömmar av demokratisk teori (Smith 2009: 8-12). Smiths (2009) normativa grund är 

därför inte enbart en deliberativ utan anknyter även till demokratiska värden inom, för att använda Jan 

Teorells (2006: 788) indelning, den responsiva-, representativa- och deliberativa demokratiska skolan. 

Smith (2009: 12-29) utvecklar det han kallar för ett analytiskt ramverk som han även tillämpar för att 

utvärdera på vilket sätt och i vilken utsträckning deltagardemokratiska reformer genom institutionell 

design kan förverkliga önskvärda demokratiideal
15 som kan förväntas av demokratiska institutioner 

utifrån demokratiska värden representerade i de flesta seriösa demokratiteorier (Smith 2009: 12-29). 

Dessa demokratiideal delas in i fyra kategorier: inkludering, folklig kontroll, genomtänkt omdöme och 

transparens
16

. Varje kategori består av mer specificerade ideal som jag ska diskutera nedan. Smith 

menar alltså att de fyra kategorierna av demokratiideal är fundamentala för samtliga meningsfulla 

demokratiteorier med reservation för att olika demokratiteorier lägger större eller mindre vikt kring de 

olika idealen och de nyanser av värden som idealen berör (Smith 2009: 12-13, 20, 195). Smith stöder 

                                                      
13 Jmf. Fung & Wrights (2003) EPG-modell. 

14 Smith bryter ner specifika demokratiteorier i olika fristående demokratiska ideal där en minimi-definition 

av demokrati sedan konstrueras utifrån idealen (Smith 2009:13). 

15 Min översättning av ”democratic goods” (Smith 2009: 12). 

16 Min översättning av ”inclusivness”, ”popular control”, ”considered judgement” och ”transparency” 

(Smith 2009: 12). 



19 

 

sig främst på Michael Sawards arbete kring rättfärdigande av demokratiska ideal (se Saward 1998; 

2003), men även på Robert Dahls kriterier för en demokratisk process (Dahl 1998: 37-38). Av 

utrymmesskäl tänker jag inte gå in djupare i en normativ diskussion för att rättfärdiga dessa ideal. För 

en diskussion om den externa relevansen av dessa ideal hänvisar jag istället till Smith (2009: 12-26). 

De fyra kategorierna kompletteras av ytterligare två så kallade institutionella ideal
17

 – effektivitet och 

överförbarhet
18

 som jag även diskuterar mer i detalj nedan. I viss mån kan man kritisera Smith för att 

hans kombination av ideal faktiskt utgör en specifik teoretisk modell av demokrati. Däremot är den 

inte lika rigid i förhållande till vissa andra modeller
19

 eftersom teorin består av ideal från ett bredare 

fält av normativa demokratiteorier (jmf. Teorell 2006) och lägger inte mer eller mindre värde vid 

något specifikt ideal.  

 Demokratiska och institutionella ideal 4.3

Nedan beskrivs de ideal som utgör den här uppsatsens teoretiska grund mot vilka PB ska utvärderas 

mot. 

4.3.1 Inkludering 

Demokratiska institutioner i allmänhet, men även deltagardemokratiska reformer, har kritiserats för att 

stärka resursstarka grupper i samhället genom att dessa grupper tenderar att delta i högre grad än 

resurssvaga grupper. Detta anses vara negativt för strävandet mot politisk jämlikhet. Politisk jämlikhet 

avser avsaknaden av skillnader mellan olika sociala grupper vad gäller inflytande på politiken (Smith 

2009: 14-15). Idealet inkludering handlar om i vilken utsträckning politisk jämlikhet förverkligas ur 

framförallt två aspekter: närvaro och röst (Smith 2009: 12). Inflytande under PB-processen kan enligt 

teorin ske i olika steg. Närvaro berör frågor om hur PB konstituerar sitt demos - vilka som har rätt att 

delta, men även om vilka som faktiskt deltar. En institutionell design som möjliggör för vem som helst 

att delta i PB kan möjligen uppfattas som det mest rättvisa i förhållande till politisk jämlikhet. I ett 

scenario där de politiskt exkluderade är frånvarande är det sannolikt att de beslut som fattas inte helt 

överensstämmer med de exkluderades intressen. Mot bakgrund av kritiken att olika sociala grupper 

tenderar att delta i olika hög utsträckning kan självselektion bidra till att de resursstarka grupperna 

deltar i högre utsträckning, vilket sannolikt innebär att de exkluderade gruppernas intressen inte 

beaktas i lika hög grad. Det är därför möjligt att en öppen selektion av deltagare kan bidra till negativa 

effekter på politisk jämlikhet (Smith 2009: 12-13). Jämlik närvaro är i sig ingen garanti för politisk 

jämlikhet. Smiths teori utgår även från att resursstarka grupper har bättre förmåga att göra sin röst 

hörd. Röst berör därför jämlikhetsaspekter av reellt inflytande inom PB (Smith 2009: 21). 

4.3.2 Folklig kontroll 

Centralt för många definitioner av demokrati är folkets jämlika rätt till deltagande i kollektivt 

beslutsfattande (Smith 2009: 22). Deltagardemokratiska reformer har kritiserats för att deltagare inte 

ges något reellt inflytande inom beslutsfattarprocessen. En del av kritiken handlar om att deltagare 

enligt formella regler enbart ges en konsultativ roll, vilket i praktiken inte leder till något reellt 

inflytande på policyprocesser (Smith 2009: 17-18; Amnå 2006). Givet att PB, åtminstone enligt 

                                                      
17 Min översättning av ”institutional goods” (Smith 2009: 13). 

18 Min översättning av ”efficiency” och ”transferability” (Smith 2009: 13). 

19 Jmf. Fung & Wrights(2003) EPG-modell. 
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Sintomers (et al. 2008: 168) minimala definition av fenomenet, bjuder in deltagare för att påverka 

beslutsfattande berör idealet folklig kontroll vilka reella möjligheter till inflytande deltagare ges över 

beslutsfattandet. Den analytiska approachen hämtar inspiration från den klassiska 

”processmodellen”
20

. I verkligheten är beslutsprocesser mycket mer komplexa, men samtidigt har 

modellen en heuristisk relevans. Beslutsfattandet analyseras utifrån de fyra stegen: 

problemformulering, analys av valmöjligheter, valmöjlighetsselektion och implementering
21

(Smith 

2009: 22-23). Problemformulering rör vilka beslut som hamnar på agendan och hur dessa formuleras. 

Som tidigare nämnts kan politiska eliter formulera problem på ett sätt som är fördelaktigt för dem 

själva snarare än för demokratin (Tahvilzadeh 2013). Kritik har även riktats mot att deltagande ofta 

begränsas till frågor som anses ha mindre politisk betydelse i syfte att minska potentiella konflikter 

(Åström et al. 2009). Vilka frågor som hamnar på agendan kan även påverkas av ansvarsfördelningen 

mellan olika beslutsorgan och nivåer. Folklig kontroll berör därför vilka möjligheter till reell påverkan 

på problemformuleringen medborgare har inom det formella ansvarsområdet. Den kommunala nivån 

beslutar exempelvis om frågor som regleras av kommunallagen (Smith 2009: 23). 

Vanligtvis finns det inte bara en lösning på ett definierat problem, utan flera alternativ. Analys av 

valmöjligheter handlar om vilka verktyg som ges deltagare i form av information för att kunna få 

kunskaper om och välja mellan olika lösningsalternativ på ett politiskt problem. Givet att 

deltagardemokratiska reformer som exempelvis medborgarbudget i de allra flesta fall runtom i världen 

inte har någon lagstadgad formell beslutskapacitet har kritik riktats mot att de beslut som fattas inte 

förs vidare till de formella beslutsorganen (som ex. kommunfullmäktige) (Smith 2009: 17-18). I steget 

valmöjlighetsselektion aktualiseras därför frågan om vad som händer med de beslut som fattas inom 

PB när de sedan förs vidare till de formella beslutsfattande organen. I vilken mån förverkligas folklig 

kontroll när det ska fattas ett formellt beslut? Slutligen berörs implementering. Här ligger fokus på 

vilket sätt deltagare kan utöva en kontrollfunktion och utkräva ansvar i fasen efter att ett formellt 

beslut har fattats. Genom de fyra stegen i beslutsprocessen måste även vaksamhet riktas mot hur den 

institutionella designen involverar maktdelning mellan olika aktörer, som exempelvis hur medborgare 

och tjänstemän i vissa steg möjligtvis fattar gemensamma beslut. Här aktualiseras frågor om vilken 

kapacitet medborgare har att agera i samförstånd med aktörer som har mer byråkratisk, teknisk och 

politisk erfarenhet (Smith 2009: 23-24).  

4.3.3 Genomtänkt omdöme 

Deltagardemokratiska institutioners legitimetet vilar till stor del på idealen inkludering och folklig 

kontroll men även på kapaciteten hos deltagare att fatta genomtänkta och reflekterande beslut (Smith 

2009: 24). En kritik som framförts mot deltagardemokratiska reformer är att deltagare inte har 

tillräcklig kompetens för att göra avvägda politiska bedömningar. Mer konkret kan kritiken 

exempelvis handla om att deltagare inte förstår vad de fattar beslut om (Smith 2009: 15-16). Här 

används Hannah Arendts definition av utvidgad mentalitet
22

 för att definiera idealet genomtänkt 

omdöme. Utvidgad mentalitet beskriver ett mentalt tillstånd där deltagare kan sätta sig in i andras 

positioner och distansera sig från personliga angelägenheter som begränsar och hämmar det egna 

omdömet (Smith 2009: 24). Demokratiska institutioners design kan inte garantera att medborgare 

reflekterar kring politiska beslut om principen för utvidgad mentalitet. Däremot kan PB:s 

                                                      
20 På engelska: ”The stagist model” (se ex. Hall & Löfgren 2006: 25-27). 

21 Min översättning av: ”problem definition”, ”option analysis”, ”option selection” och ”implementation” 

(jmf Smith 2009: 23). 

22 Min översättning av ”enlarged mentality”. 
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institutionella design, genom regler för informationsspridning och genom att exponera deltagares 

åsikter och perspektiv mot varandra (exempelvis genom rutiner för genomförande av diskussioner), 

bidra till en utveckling mot ett tillstånd där principen om utvidgad mentalitet gör sig gällande (Smith 

2009: 24-25). 

4.3.4 Transparens 

Medborgares förmåga att kunna granska demokratiska institutioner är central för alla demokratiska 

system och fundamental för att bygga legitimitet (se Warren i Smith 2009: 25). Kravet på transparens 

är en fråga som handlar om tydlighet kring vilka premisser deltagandet sker på. Deltagare måste ha en 

tydlig förståelse för exempelvis hur frågor som tas upp genereras och hur resultatet av den deltagande 

processen påverkar formella politiska beslut. På så vis är transparens ett viktigt ideal i förhållande till 

PB:s deltagare. Men transparens är även ett beaktningsvärt ideal i förhållande till allmänheten. PB:s 

legitimitet och trovärdighet är i viss mån avhängig processens öppenhet för gransking av allmänheten. 

Smith kallar denna typ av externa transparens för publicitet
23

. Publicitet kan även fungera som ett 

incitament för deltagare att fatta mer genomtänkta beslut och möjligtvis komma ifrån egenintressen 

genom att de blir medvetna om att de granskas av allmänheten (Smith 2009: 25-26). 

4.3.5 Effektivitet 

Deltagardemokratiska institutioner innebär att invånare, politiker och administration förväntas delta i 

nya politiska aktiviteter. Kritik har riktats mot att deltagardemokratiska reformer inte är effektiva på 

grund av att det lägger en för stor börda på både medborgare och politiska institutioner (Smith 2009: 

18-19). Effektivitet handlar om rimligheten i de kostnader och vinster som uppstår kring PB för både 

deltagare och offentliga aktörer. Med kostnader avses främst resurser i from av tidsåtgång och 

ekonomiska utgifter. Administrativa kostnader för den politiska förvaltningen och kostander för 

deltagare kan betraktas som en institutionell begränsning för PB. Smith menar att vad som kan anses 

rimligt avseende kostnader är kontextuellt betingat. För att bedöma effektiviteten bör kostnader vägas 

mot vinster. En tillämpbar princip är att väga kostnader och vinster med att inte tillämpa PB mot andra 

alternativ (Smith 2009: 26). 

4.3.6 Överförbarhet 

Det sista av de sex idealen, överförbarhet, kommer att användas i en något mer modifierad version i 

förhållande till Smiths beskrivning av idealet (jmf 2009: 26-27). Överförbarhet handlar om vilken 

kapacitet PB har att fungera i olika kontexter. Smith (2009: 26-27) bryter ner idealet i tre analytiska 

kategorier: skala, politiskt system och frågetyp. Politiskt system berör vilka möjligheter PB har att 

spridas till andra nivåer, som exempelvis den nationella nivån, vilket jag väljer att inte undersöka i den 

här uppsatsen. Skala berör kritiken om att deltagardemokratiska reformer endast kan fungera i 

begränsade, förhållandevis små grupper i jämförelse med andra demokratiska institutioner (Smith 

2009: 19-20; Teorell 2006: 804). Lågt politiskt stöd har visat sig innebära problem för 

deltagardemokratiska reformer att institutionaliseras (Karlsson 2012). Som tidigare diskuterats verkar 

många lokalpolitiker ställa sig skeptiska till deltagardemokratiska reformer (Gilljam et al. 2010: 40-

48). Därför aktualiseras frågan om vilket politiskt stöd som finns för medborgarbudgeten. Även PB:s 

kapacitet att växa i omfång avseende politisk relevans i de frågor som behandlas är viktig ur den 

aspekten. Finns det institutionella hinder för PB:s expansion i form av bristande politisk vilja att 

utveckla PB? Frågetyp aktualiserar även om det finns några institutionella begränsningar vad gäller 

                                                      
23 Min översättning av ”publicity”. 
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vilka typer av frågor som kan lyftas inom PB. Finns det exempelvis frågor som kan vara för komplexa 

och tekniskt svåra för att behandlas inom PB (Smith 2009: 26-27)?  
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5 Metod 

 Forskningsdesign 5.1

För att besvara uppsatsens forskningsfrågor har det varit lämpligt att tillämpa en forskningsdesign som 

kan etiketteras som en blandning mellan en: explorativ-, deskriptiv- och utvärderande form av 

fallstudie där den här studien kan betraktas som en pusselbit till den mer omfattande kartläggningen 

och utvärderingen av PB som en deltagardemokratisk reform (Blaikie 2009: 70-74; Grix 2010: 50-52). 

Studien kan betraktas som explorativ i den bemärkelsen att medborgarbudget är ett fenomen som det 

inte forskats någonting om med den här uppsatsens approach. Den är deskriptiv i den bemärkelsen att 

den beskriver hur den institutionella designen ser ut och den är utvärderande i den mån att den söker 

utvärdera i vilken mån den institutionella designen möjliggör förverkligandet av de olika idealen. Som 

jag har diskuterat ovan, och som jag kommer förtydliga i avsnitt 5.2, har min kartläggning visat att 

endast en svensk kommun har en pågående medborgarbudgetprocess som lever upp till 

minimidefinitionen av PB. Detta är en tydlig avgränsning vilket även har påverkat metodvalet. 

Uppsatsen undersöker den institutionella designen av Upplands Väsby kommuns medborgarbudget. 

Därför har jag strävat efter att åstadkomma en regelstrukturerad analys i den meningen att den i hög 

grad vägletts av metodval från tidigare och liknande fallstudier av PB (Bennet 2005: 106). Uppsatsen 

lutar mer åt den deduktiva idealtypen i den meningen att jag studerar medborgarbudgetens möjligheter 

att förverkliga demokratiska värden utifrån hur den institutionella designen lever upp till teoretiskt 

förankrade demokratiska ideal.  

En stor del av uppsatsens metod består i att operationalisera de olika idealen från uppsatsens teoretiska 

ramverk. Mer konkret innebär operationaliseringen att de olika idealen omsätts i analysfrågor som 

anpassats till medborgarbudgetens kontextspecifika institutionella design som den tar form i det fall 

som ska undersökas. En fördel är att operationaliseringen har kunnat vägledas av hur Smith (2009) 

operationaliserat de olika idealen i sin analys av PB i Porto Alegre. Det empiriska materialet utgörs 

primärt av kommunens egen dokumentation av medborgarbudget i form av policydokument, material 

på kommunens websidor i form av text, bild och film, men kompletteras även av intervjuer med en 

politiker, två tjänstemän och en deltagande medborgare samt en pappersenkät till samtliga 

kommunfullmäktigeledamöter i kommunen. Operationaliseringen har fungerat som en guide för 

intervjumanualen och enkätfrågorna och har anpassats till respondenternas roll. I analysen har 

operationaliseringen fungerat som analysfrågor ställda till materialet.  

 Motivering för val av fall 5.2

Motiveringen för val av fall har utarbetats för att svara mot uppsatsens teoretiska ramverk, syfte och 

forskningsfrågor. PB står i centrum för analysen. De valda studieobjekten bör därför falla inom 

ramarna för vad som rimligen kan anses vara en form av PB. Ett fall av någonting kan definieras på 

olika sätt (Bennet 2005: 17-18). I den här uppsatsen definieras ett fall av PB enligt de kriterier som 

presenterades i kapitel 2.1.2. För att avgöra vilka potentiella fall som finns har jag därför utgått från 

min kartläggning av PB i Sverige
24

. 

                                                      
24 Se avsnitt 2.1.2 Kartläggning av PB i Sverige. 
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Av de inledande åtta fallen av medborgarbudgetprocesser förefaller det vara så att endast Örebro, 

Haninge, Uddevalla och Upplands Väsby kommun har haft medborgarbudget som faller inom ramarna 

för vad som rimligtvis är att betrakta som Participatory Budgeting enligt Sintomers mfl. (2008: 168) 

definition. Jag har valt att gå vidare och studera medborgarbudgetprocessen i Upplands Väsby 

kommun. Valet görs med hänsyn till att kommunen har en medborgarbudgetprocess som uppfyller 

minimikraven enligt Sintomer m.fl. (2008: 168) definition av PB och att processen är pågående till 

skillnad från i övriga kommuner där medborgarbudgetprocesserna verkar ha avstannat. Sammantaget 

verkar det som att Upplands Väsby kommun är den kommun som mest övertygande uppfyller kraven 

på minimidefinitionen av PB (se även avsnitt 1.3.1). Val av antalet fall har dessutom begränsats med 

hänsyn till uppsatsarbetets resurser (se föregående avsnitt). Det går att resonera om mitt val av fall i 

termer av en ”trade-off” för möjlighet att ”gräva djupare” i en kommuns medborgarbudgetprocess än 

vad jag hade haft om den empiriska forskningen fördelats mellan flera kommuners 

medborgarbudgetar. Det mest rimliga alternativet hade möjligtvis varit att studera samtliga fyra 

kommuners PB-processer vilket dock hade medfört andra metodologiska problem som att vissa av 

dessa processer ligger långt bak i tid. Nackdelen med fallstudien är minskad möjlighet till 

komparation, men samtidigt kan jämförelser göras mellan de olika medborgarbudgetomgångarna inom 

mitt fall som jag ska diskutera i analysen. En fallstudiemetod som den här uppsatsen tillämpar 

kritiseras ibland för att ha begränsade generaliseringsmöjligheter, å andra sidan är klassificeringen av 

jämförbara fall åtminstone inom Sverige relativt få i antal (Bennet 2005: 109-110). Målet för den här 

studien är dock inte att dra generella slutsatser om PB utan snarare bidra att med en pusselbit för de 

forskare som lägger det stora pusslet. Mot bakgrund av dessa aspekter är en fallstudie passande i 

förhållande till exempelvis en kvantitativ forskningsdesign (Bennet 2005: 19-22).  

 Operationalisering av idealen 5.3

I detta avsnitt operationaliseras de olika idealen som konstituerar den här uppsatsens teoretiska 

ramverk i analysfrågor och mätbara indikatorer som diskuterats ovan. Operationaliseringen 

struktureras i enheter om de olika idealen varpå varje ideal bryts ner i mer detaljerade analysfrågor och 

indikatorer. 

5.3.1 Inkludering 

Inkludering berör den fas i PB där medborgare eller allmänhet tillåts delta i formaliserade 

beslutsprocesser. Formella regler (selektionskriterier) om vem som får delta kan variera i olika steg av 

beslutsprocessen vilket måste beaktas i analysen. I vilken utsträckning tar medborgarbudget hänsyn till 

politisk jämlikhet genom att inkludera olika sociala grupper? Sociala grupper avser grupper 

definierade utifrån kön, socioekonomisk status samt ålder. För att besvara frågan kommer 

selektionskriterierna som styr vilka som ges rätten att delta utvärderas. Ledande frågor blir således: 

vilka tillåts delta i medborgarbudgetprocessen? Hur motiveras de val som görs kring vem som får 

delta? Vidare utreds huruvida medborgarbudgetens institutionella design tar hänsyn till att olika 

grupper tenderar att närvara i olika utsträckning. Slutligen undersöks huruvida det finns institutionella 

instrument för att hantera att deltagare har olika förmåga att göra sin röst hörd. De institutionella 

instrumenten utvärderas därefter mot empiriska resultat av medborgarbudgeten: vilka är det som 

faktiskt deltar och kan göra sin röst hörd?  
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Figur 2. Inkludering 
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inkludering 

Stöder inkludering 

Nej Stöder inte inkludering Stöder delvis 

inkludering 

Figur 3. Inkludering 

 

Figur 4. Inkludering 

5.3.2 Folklig kontroll 

Vilket reellt inflytande på politiska beslut ges deltagare inom medborgarbudgetprocessen? 

Beslutsfattandet analyseras utifrån de fyra stegen som skissats upp i teoridelen: problemformulering, 

analys av valmöjligheter, valmöjlighetsselektion och implementering
25

 (Smith 2009: 22-23). För att 

operationalisera Problemformulering undersöks vilka typer av frågor som diskuteras inom 

medborgarbudgetprocessen. I materialet kommer jag att leta efter indikatorer som svarar mot frågan: 

vilket utrymme ges deltagare att vara med och formulera vilka frågor som ska behandlas inom PB?  

 

 

 

                                                      
25 Min översättning av: ”problem definition”, ”option analysis”, ”option selection” och ”implementation” 

(jmf Smith 2009: 23). 

 Vilka gör sin röst hörd? 

Ojämlika röster Jämlika röster  

Strategi för jämlik röst? Ja Stöder delvis 

inkludering 

Stöder inkludering 

Nej Stöder inte inkludering Stöder delvis 

inkludering 

 Vilka närvarar? 

Ojämlik närvaro Jämlik närvaro 

Strategi för jämlik närvaro? Ja Stöder delvis 

inkludering 

Stöder inkludering 

Nej Stöder inte inkludering Stöder delvis 

inkludering 
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Figur 5. Folklig kontroll 

 Medborgare i problemformuleringsfasen 

Ges stort utrymme Ges litet utrymme 

Finns det institutioner inom 

medborgarbudgeten som låter 

medborgare formulera 

problemområdet för PB?  

Ja Stöder Folklig kontroll Stöder delvis folklig 

kontroll 

Nej Stöder delvis folklig 

kontroll 

Stöder inte Folklig 

kontroll 

 

Analys av valmöjligheter operationaliseras genom att ställa frågan om vilken information som ges 

deltagare för att kunna få kunskaper om, och välja mellan olika lösningsalternativ på det ärende som 

behandlas i medborgarbudgeten. Om kommunen har rutiner som underlättar deltagares analys av 

valmöjligheter, stöder det tesen att deltagare kan utöva reellt inflytande.  

Figur 6. Folklig kontroll 

 Analys av valmöjligheter 

Arbetar kommunen aktivt med att informera deltagare om 

alternativa problemlösningar inom den fråga som behandlas 

på PB?  

Ja Stöder Folklig kontroll 

 

Nej Stöder inte Folklig kontroll 

 

I steget valmöjlighetsselektion aktualiseras frågan om vad som händer med de beslut som fattas inom 

PB när de sedan förs vidare till de formella beslutsfattande organen. I vilken mån förverkligas folklig 

kontroll när det ska fattas ett formellt beslut? Operationella indikatorer på valmöjlighetsselektion utgör 

om och hur beslut tagna i medborgarbudgeten ändras eller modifieras mellan deltagarnas beslut till det 

formella beslutet. Stämmer besluten överens med de beslut som deltagarna fattat stöder det tesen om 

att deltagarna utövat reellt inflytande. 

Figur 7. Folklig kontroll 

 Valmöjlighetsselektion 

Följs medborgarbudgetprocessens beslut av 

formella politiska beslut? 

Ja Stöder Folklig kontroll 

Nej Stöder inte Folklig kontroll 

 

Implementering operationaliseras genom att ta reda på vilka reella kontrollfunktioner deltagare har 

efter att ett formellt beslut fattats. Frågor som ställs till materialet är: finns det rutiner för 

informationsspridning från den politiska administrationen kring vad som händer efter ett formellt 

beslut fattats? Finns det regler som möjliggör för deltagare att kontrollera och utkräva ansvar när 

beslutet ska omsättas i praktiska handlingar? Om det finns rutiner och regler för hur dessa processer 

ska hanteras stöder det tesen om att deltagarna utövar ett reellt inflytande i implementeringsfasen. 
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Figur 8. Folklig kontroll 

 Implementering 

Finns kontrollfunktioner efter att 

beslutet implementerats? 

Ja Stöder Folklig kontroll 

Nej Stöder inte Folklig kontroll 

 

Genom de fyra stegen i beslutsprocessen måste även vaksamhet riktas mot hur den institutionella 

designen involverar maktdelning mellan olika aktörer, som exempelvis hur medborgare och 

tjänstemän i vissa steg möjligtvis fattar gemensamma beslut. Här aktualiseras frågor om vilken 

kapacitet medborgare har att hävda sig gentemot aktörer som har mer byråkratisk och politisk 

erfarenhet i gemensamma beslutsprocesser (Smith 2009: 23-24). Har medborgare kapacitet att agera 

självständigt eller blir de utmanövrerade av kommunala tjänstemän och politiker? Frågan kan 

undersökas genom att fråga deltagare om hur de upplevt ett sådant steg i medborgarbudgeten. 

Figur 9. Folklig kontroll 

 Gemensamt beslutsfattande 

Upplever deltagare att de blir 

utmanövrerade av tjänstemän/politiker 

vid ev. gemensamma beslut? 

Ja Stöder inte Folklig kontroll 

Nej Stöder Folklig kontroll 

 

5.3.3 Genomtänkt omdöme 

Genomtänkt omdöme operationaliseras genom att undersöka om det finns fruktbara regler för 

informationsspridning kring tekniska aspekter av beslutsärenden, och om deltagares åsikter och 

perspektiv exponeras mot varandra på ett genomtänkt sätt för att bidra till en utveckling mot ett 

tillstånd där principen om utvidgad mentalitet gör sig gällande (Smith 2009: 24-25).  

Figur 10. Genomtänkt omdöme 

 Informationsspridning 

Finns rutiner för spridning av 

information avseende tekniska 

aspekter kring beslutsärenden? 

Ja Stöder genomtänkt omdöme 

Nej Stöder inte genomtänkt omdöme 

Figur 11. Genomtänkt omdöme 

 Åsiktsexponering 

Finns mötesstrategier/rutiner i syfte att 

främja ett tillstånd av utvidgad 

mentalitet?  

Ja Stöder genomtänkt omdöme 

Nej Stöder inte genomtänkt omdöme 
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5.3.4 Transparens 

Transparens operationaliseras genom att undersöka om informationen om medborgarbudgeten är 

lättillgänglig för deltagare och för allmänheten samt hur kommunen arbetar med publicitet.  

Figur 12. Transparens 

 Transparens 

Finns information om medborgarbudgetprocessen 

lättillgänglig genom kommunens informationskanaler?  

Ja Stöder Transparens 

Nej Stöder inte Transparens 

Figur 13. Transparens 

 Transparens 

Är kommunens information om deltagares roll i 

medborgarbudgetprocessen tydlig mot deltagare? 

Ja Stöder Transparens 

Nej Stöder inte Transparens 

Figur 14. Transparens 

 Transparens 

Hur arbetar den politiska administrationen med 

publicitet?  

Aktivt Stöder Transparens 

Passivt Stöder i viss mån 

Transparens 

Undvikande Stöder inte Transparens 

5.3.5 Effektivitet 

Effektivitet handlar som beskrivits i teoridelen om rimligheten i de kostnader och vinster som uppstår 

kring PB för både deltagare och offentliga aktörer. För att undersöka frågan kommer det politiska 

stödet för PB att undersökas och ställas i relation till kostnader. Jag kommer även undersöka hur 

kommunen arbetat med att minimera kostnader för deltagande. Med kostnader avses främst resurser i 

from av tidsåtgång och ekonomiska utgifter.  

Figur 15. Effektivitet 

 Effektivitet 

Är de administrativa kostnaderna för PB rimliga?  Ja Stöder Effektivitet 

Nej Stöder inte Effektivitet 
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Figur 16. Effektivitet 

 Effektivitet 

Arbetar kommunen med att minimera kostnader för 

deltagande? 

Ja Stöder Effektivitet 

Nej Stöder inte Effektivitet 

5.3.6 Överförbarhet 

Överförbarhet operationaliseras genom att undersöka om det finns politisk vilja för 

medborgarbudgeten att växa i form av att ge institutionen tyngre politisk relevans i de frågor som 

behandlas. Men även om det finns ett generellt stöd för medborgarbudgeten. Dessutom utreds om det 

finns institutionella hinder i form av att tjänstemän och politiker anser att vissa frågor är omöjliga att 

behandla inom medborgarbudgeten. En enkätundersökning bland kommunens fullmäktigeledamöter 

kan ge vägledning åt svaret. 

Figur 17. Överförbarhet 

 Överförbarhet 

Finns politisk vilja för medborgarbudget att växa i form av 

politisk relevans i de frågor som behandlas? 

Ja Stöder Överförbarhet 

Nej Stöder inte Överförbarhet 

Figur 18. Överförbarhet 

 Överförbarhet 

Med utbildning och 

stöd till deltagare 

Utan utbildning och 

stöd till deltagare 

Anser den politiska ledningen att vissa 

politiska frågor på grund av sin 

komplexitet är omöjliga att behandla inom 

en process som liknar medborgarbudget?  

Ja Stöder inte 

Överförbarhet 

Stöder i viss mån 

Överförbarhet 

Nej Stöder i viss mån 

Överförbarhet 

Stöder Överförbarhet 

 

 Material 5.4

Nedan följer en mer specifik genomgång av det empiriska materialet. 

5.4.1 Policydokument och websidor 

Policydokumenten utgörs av beslutsprotokoll, interna styrdokument i form av projektplaner och 

övergripande måldokument, brev och instruktioner, beslutsunderlag i form av rapporter, 

tjänsteutlåtanden, utvärderingar och styrdokument. Material på kommunens websidor utgörs av text, 

bild och film som producerats av kommunala tjänstemän samt allmänhetens förslag i 

medborgarbudgeten. Eftersom syftet med materialet är att skapa en bild av medborgarbudgetens 
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institutionella design är dessa dokument passande. Dock finns element av den institutionella designen 

som inte dokumenterats på papper vilket innebär att materialet kompletterats med intervjuer. 

5.4.2 Intervjuer 

För att få in olika aspekter och perspektiv på medborgarbudgeten har intervjuer genomförts med en 

politiker, två tjänstemän och en kommuninvånare som deltagit i medborgarbudgeten (se Tabell 6. 

Intervjuförteckning i Apendix 1). En av tjänstemännen (intervju 1) och kommuninvånaren har endast 

deltagit i 2014 års medborgarbudget. Valet av intervjupersoner har gjorts genom att identifiera 

nyckerpersoner i det dokumenterade materialet som i hög grad varit inblandade i medborgarbudgeten. 

Intervjumaterialet är begränsat i den mån att några nyckelpersoner varit otillgängliga för intervju av 

olika anledningar. Vad gäller exempelvis civila deltagare i 2013 års process har kommunen inte velat 

förmedla uppgifter eller förfrågningar eftersom det rör sig om barn under 18 år. Kommuninvånaren i 

2014 års medborgarbudget har valts ut genom en förfrågan till tre nyckelpersoner som gått via 

projektledaren för medborgarbudget eftersom kommunen inte velat lämna ut uppgifter om dessa 

personer. Inför varje intervju har jag konstruerat en intervjumanual anpassad till respondentens roll i 

medborgarbudgeten. Intervjuerna är av semi-strukturerad karaktär där innehållet är kopplat till 

operationaliseringens tematik (se Kvale & Brinkmann 2009: 130-131). Det totala intervjumaterialet 

uppgår till drygt 19 000 ord transkriberad text. Intervju 1 och 2 genomfördes tillsammans på grund av 

att respondenterna insisterade om detta. En svaghet med upplägget på intervjuerna (Intervju 1 och 2) 

är att respondenternas svar möjligtvis begränsats av varandra bl.a. på grund av att de strävat efter 

samsyn i vissa frågor. För att undvika detta har jag betraktat intervjutillfället som en 

fokusgruppintervju och därför i möjligaste mån försökt ställa respondenterna mot varandra genom att 

bjuda in till en mer öppen diskussion utifrån frågorna (Kvale & Brinkmann 2009: 150). En fördel är att 

jag genom tidigare erfarenheter har god kännedom om kommunal förvaltning och det språkbruk som 

politiker och tjänstemän ofta använder vilket har bidragit till ett smidigare och bekvämare samtal. 

5.4.3 Enkät 

För att ytterligare komplettera materialet främst avseende de institutionella idealen genomförde jag en 

enkätundersökning i pappersformat under kommunfullmäktigesammanträdet i Upplands Väsby 

kommun 2014-12-15. Enkäten delades ut på ledamöternas bord i sessionssalen innan sammanträdet 

började kl. 19.00. Totalt svarade 46 (42 ordinarie och 4 ersättare) av 51 ledamöter vilket motsvarar en 

svarsfrekvens på 90 % som är att betrakta som exceptionellt bra. Jag har sedan matat in 

pappersenkäten manuellt i statistikprogrammet SPSS v. 22 där den sammanställts och analyserats. 

Analysen har även tagit hänsyn till felmarginaler och mandatfördelning bland respondenterna.  

5.4.4 Problem och avgränsningar 

Den här uppsatsen, liksom all forskning, begränsas av resurser som exempelvis tid och pengar som 

forskaren måste ta hänsyn till genom hela forskningsprocessen från uppsatsidé till slutsatser (Blaikie 

2009: 26-27). Ett problem som rör validitet är bl.a. metoden för hur de teoretiska idealen 

operationaliserats och mätts. En svaghet är exempelvis att mätmetoden för vilka sociala grupper som 

inkluderats i medborgarbudgetprocessen är ganska trubbig. En annan svaghet berör reliabilitet i 

mätmetoderna, exempelvis att intervjumaterialet är begränsat till antalet respondenter och roller. En 

del beror på mina egna medvetna val medan en annan del beror på att vissa potentiella 

intervjupersoner inte velat ställa upp eller ställt in intervjuer. Efter mitt första besök hos kommunen 

fick jag en känsla av att många som jag sedan kontaktade visste vem jag var, vilket jag upplevt som ett 

hinder för ytterligare intervjuer. Vissa analysfrågor har inte kunnat besvaras på ett tillräckligt grundligt 
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sätt eftersom materialet brister i det hänseendet. En metod som hade varit fördelaktig att använda som 

ett komplement är deltagande observationer vilket har använts i mycket av den tidigare relaterade 

forskningen. Detta har inte varit möjligt eftersom tillfällena försvann innan min forskningsprocess 

hade börjat. Uppsatsen är även begränsad avseende exempelvis den externa relevansen i de teoretiska 

idealen som tillämpas. Det finns rimligvis fler demokratiska ideal som av goda skäl hade kunnat 

inkluderas, exempelvis egenvärdet av deliberation eller delaktighet, men har valts bort på grund av 

utrymmesskäl.  
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6 Analys 

Analyskapitlet inleds med en kort beskrivning av Upplands Väsby kommuns medborgarbudgets 

struktur, organisation och beslutsprocess samt några klargörande terminologiska och analytiska 

poänger. Därefter följer analysen av i vilken mån den institutionella designen möjliggör 

förverkligandet av de olika idealen som beskrivits och operationaliserats ovan. 

 Medborgarbudget i Upplands Väsby kommun 6.1
Det handlar om att genom dialogmetoder låta medborgarna vara med och prioritera hur skattemedlen 

ska användas, som att ge medborgarna möjlighet att delta i prioriteringar av en del eller hela 

budgeten. (Medborgarbudget 2013; 2014) 

Kommunstyrelsen i Upplands Väsby kommun beslutade formellt om att införa medborgarbudget i 

början av 2013 (KS beslut 2013-01-28, § 8). I beslutsunderlaget och i intervjuerna med tjänstemännen 

och politikern framförs att SKL varit en stark aktör som påverkat kommunen att införa 

medborgarbudget (Tjänsteutlåtande 2013-01-02; Intervju 2: 2; Intervju 3: 2). På våren samma år 

genomförde kommunen sin första medborgarbudget (Utvärdering Torget 2013). Medborgarbudgetens 

struktur i Upplands Väsby är annorlunda i jämförelse med Porto Alegre-modellen. En viktig skillnad 

är att medborgarbudgeten i Upplands Väsby inte har institutionaliserats i särskilt hög grad. 

Medborgarbudget är sedan 2013 ett återkommande mål i Upplands Väsbys kommuns årliga 

övergripande styrdokument. Av de senaste årens flerårsplaner framgår att kommunstyrelsen har som 

uppdrag att fortsätta arbetet med medborgarbudget som en del av styrningen (Flerårsplan 2014-2016, 

Flerårsplan 2015-2017). Hittills har kommunen genomfört två medborgarbudgetar, en 2013 och en 

2014. 

6.1.1 Medborgarbudgetprocessens organisation och struktur 

Medborgarbudgetprocessen har drivits i projektform med organisatorisk hemvist under 

kommunstyrelsens förvaltning. Jag väljer att dela in medborgarbudgeten i två 

medborgarbudgetomgångar som avser en avgränsad beslutsprocess för respektive år. Organiseringen i 

projekt, en ny för varje medborgarbudgetomgång, har möjliggjort en flexibel struktur där olika 

institutionella arrangemang kring medborgarbudgeten skapas inför varje medborgarbudgetomgång
26

. 

Av materialet framgår att de två medborgarbudgetomgångarna skiljer sig åt i sin institutionella design. 

Båda medborgarbudgetomgångar kommer att analyseras. I texten nedan använder jag 

”medborgarbudgetprocess” när jag syftar på gemensamma drag för båda medborgarbudgetomgångar. 

Projektorganisationen i medborgarbudgetprocessen består av tjänstemän i olika roller från 

projektledare och projektägare till medlemmar i referensgrupper. Den första instansen av politisk 

styrning av projekten består av rådet för medborgardialog som utgör ett rådgivande organ under 

kommunstyrelsen bestående av en ledamot (representerad i kommunstyrelsen) från varje politiskt parti 

och leddes av ordföranden Maria Fälth (KD) fram till årsskiftet 2014-2015. Under mandatperioden 

2010-2014 fanns samtliga riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna representerade bland 

kommunstyrelsens 15 ledamöter. Efter valet i september 2014 ingår samma partier som under 

perioden 2010-2014 med tillägget av det lokala partiet Väsbys Bästa som ingår i ett samarbete med S, 

                                                      
26 Jämför Handlingsplan medborgarbudget 2013 och Projektplan medborgarbudget 2014 
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Mp och V (Kommunstyrelsen 2014). För perioden 2015-2018 har (den nya) kommunstyrelsen utsett 

en ledamot från just Väsbys Bästa att leda arbetet med medborgardialog (Intervju 3: 11). I 

projektorganisationen har rådet rollen som politisk styrgrupp. Kommunstyrelsen och 

Kommunfullmäktige har i hög grad delegerat beslutsmakt till projektorganisationen och fungerar 

därför mer som formella organ för att godkänna de förslag och avrapporteringar som projektgruppen 

lägger fram (inga skrivelser har hittills återremitterats) (Intervju 2: 3). Av de dokument som jag 

undersökt framgår att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige beslutar exempelvis om 

godkännande av rapporter, projektplaner och utvärderingar samt tillskjuter medel under 

kommunstyrelsens investeringsbudget – som hittills har finansierat de medel som står deltagare inom 

medborgarbudgeten till förfogande.  

För att skapa en heuristisk bild av en medborgarbudgetomgång och att göra det enklare för läsaren att 

följa analysen skissar jag följande schema och beskrivning nedan. Schemat är en egen konstruktion av 

min förståelse för de väsentliga delarna i kommunens medborgarbudgetomgång och har inspirerats av 

Smiths (2009: 39-79) analys av PB i Porto Alegre.   

Figur 19. Medborgarbudgetomgången27 

 

6.1.2 Medborgarbudget 2013 ”Torget” i korthet  

Kommunstyrelsen beslutade i slutet av 2012 att använda medborgarbudget för att engagera 

medborgare i en temporär ombyggnad av ett centralt torg (torget). I förslagsfasen involverades 130 

ungdomar från Upplands Väsbys skolor årskurs 6-9 där de i mindre grupper om ca 6-7 personer 

tillsammans fick utforma förslag. I nästa steg fick en representant från varje mindre grupp vid ett 

separat tillfälle hjälp av studenter från Forsbergs skola
28

 att visualisera sina förslag. Förslagen trycktes 

sedan upp på affischer och ställdes ut i Väsby centrum, på kommunens hemsida och Facebook. I steget 

omröstning fick sedan allmänheten möjlighet att rösta på de olika förslagen genom att besöka 

utställningsplatsen i Väsby centrum, kommunens Facebook eller hemsida. Förslaget parkourbana fick 

flest röster och färdigställdes i juni månad 2013 (KS beslut 2013-01-28, § 8; Handlingsplan 2013; 

Utvärdering Torget 2013). 

6.1.3 Medborgarbudget 2014 ”Parken” i korthet  

I 2014 års medborgarbudgetomgång gavs allmänheten möjlighet att engagera sig i ombyggnaden av en 

park (parken). Förslag kunde lämnas in via kommunens hemsida och ett antal fysiska 

medborgardialoger i Väsby centrum och i parken. De inkomna förslagen bearbetades sedan av en 

panel (hädanefter panelen) bestående av kommuninvånare och tjänstemän till tre röstningsbara 

konceptuella förslag som ställdes ut i kommunhuset och på hemsidan. Allmänheten kunde sedan rösta 

på de tre konceptuella förslagen genom kommunens hemsida eller med röstsedel i kommunhuset 

(Tjänsteutlåtande 2014-10-22). 

                                                      
27 Beskrivs även som faser, exempelvis ”bearbetningsfasen” eller ”omröstningsfasen”. 

28 Forsbergs skola erbjuder yrkesutbildningar inom bl.a. grafisk design och reklam (Forsbergs skola).  

Problem-
formulering 

Förslag Bearbetning Utställning Omröstning 
Implemen-

tering 
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 Inkludering 6.2
[…] det är ju en ganska liten klick som engagerar sig väldigt mycket och sen så är dom andra, dom 

bryr sig inte på samma sätt. (Intervju 2: 15) 

Inkludering berör de steg i beslutsprocessen där civila personer bjuds in att delta på olika sätt. 

Avsnittet har strukturerats efter de två beslutsprocessera 2013 och 2014. Selektionskriterierna 

analyseras sedan under varje steg i beslutsprocessen. Efter det följer en analys av närvaro och röst.  

6.2.1 Inkludering i beslutsprocessen 2013 

6.2.1.1 Selektionskriterier i förslagsfasen 

I förslagsfasen 2013 tillämpades ett selektivt urval där samtliga ungdomar från årskurs 6-9 i Upplands 

Väsbys skolor bjöds in att delta i en workshop där förslag genererades (Utvärdering Torget 2013). Jag 

kan inte finna någon motivering någonstans i materialet om varför selektionskriterierna 2013 var 

utformade för att inkludera just den gruppen i förslagsfasen. I en film som kommunen
29

 lagt upp i 

lanseringssyfte inför workshopen talar en tjänsteman om att det kändes naturligt att pröva 

medborgarbudget på ungdomsforumet Ung i Väsby (Film 2013a). I en intervju med en politiker 

framkommer även stöd för det resonemanget (Intervju 3: 3). Kommunens utvärdering betonar att 

ungdomar är en svår grupp att nå med ”dialogarbete” (Utvärdering Torget 2013: 6). 

Selektionskriterierna i steget förslag motiveras inte med jämlik närvaro. Det går att argumentera för att 

selektionskriterierna i förslagsfasen stöder inkludering till viss del eftersom ungdomarna som deltagit 

exempelvis inte får rösta i de allmänna valen och enligt det resonemanget kan betraktas som en 

förhållandevis svag politiskt grupp. Å andra sidan motiveras inte varför just denna ålderskategori av 

ungdomar valts ut med hänsyn till jämlikt deltagande och inte de något yngre eller något äldre 

ungdomarna. Möjligtvis är det av praktiska eller organisatoriska skäl eftersom det framgår i rapporten 

att workshopen ”Ung i Väsby” är ett etablerat forum för medborgardialog med ungdomar 

(Handlingsplan 2013). En risk är att de resursstarka individerna i högre utsträckning fått utöva 

inflytande i förslagsfasen eftersom kommunen låtit ungdomarna själva bilda de mindre grupperna i 

workshopen utan att lägga sig i (Rapport 2013-04-30: 5). 

6.2.1.2 Selektionskriterier i bearbetningsfasen 

I bearbetningsfasen 2013 har en person från varje mindre grupp i förslagsfasen valts ut för att 

visualisera gruppens förslag med hjälp från studenter på Forsbergs skola. Jag kan inte hitta några 

kriterier i materialet för hur deltagarna har valts ut. Workshopen genererade totalt 20 förslag som i 

bearbetningsfasen av tjänstemän omvandlades till nio av anledningen att de ansågs vara ”samma 

förslag” (Utvärdering Torget 2013) och att två förslag inte rymdes inom budgeten (Rapport 2013-04-

30: 4). Jag kan tyvärr inte svara mer detaljerat på hur den processen gått till. Jag har tyvärr inte haft 

möjlighet att intervjua någon av de ungdomar som varit med i bearbetningsfasen eftersom kommunen 

har varit ytterst restriktiv med att förmedla kontaktuppgifter till deltagare
30

 vilket kan anses som 

försvarbart när det gäller minderåriga. Därför kan jag heller inte uttala mig om hur 

selektionskriterierna i bearbetningsfasen 2013 stöder inkludering.  

                                                      
29 Jag använder ofta termen ”kommunen” och syftar då på den kommunala politiska administrationen om 

inget annat framgår. 

30 Jag ska återkomma till detta senare i analysen. 
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6.2.1.3 Selektionskriterier i omröstningsfasen 

I omröstningsfasen har allmänheten
31

 fått möjlighet att rösta. Den enda motiveringen till 

selektionskriteriet i relation till jämlik närvaro som jag kan hitta i materialet är ett resonemang som 

förs i en av kommunens lanseringsfilmer där en tjänsteman yttrar:  

[…] eftersom syftet tänkte vi var att torget är en plats som helt enkelt påverkar alla vare sig man 

jobbar här eller endast bor här eller ja, vilka som helst. (Film 2013b) 

Vad gäller motivering utifrån värdet om jämlik närvaro verkar kommunens motivering vara att alla 

som vill oavsett vem man är ska få rösta. Av anledningen att det inte finns någon strategi för att 

inkludera resurssvaga i omröstningen är risken att resursstarka medborgare deltar i högre utsträckning. 

Samtidigt möjliggör det för personer som kanske inte är bosatta i kommunen men vistas där eller på 

torget att rösta. Kommunen har dock arbetat med andra strategier för att inkludera politiskt svaga 

grupper i förslagsfasen och omröstningsfasen (se nedan) vilket kan betraktas som en ”trade-off” i detta 

sammanhang (jmf. Smith 2009: 196). 

6.2.1.4 Strategi för jämlik närvaro 

Inför förslagsfasen har projektledaren för medborgarbudget besökt samtliga skolor i Upplands Väsby 

(årskurs 6-9) och informerat personalen om medborgarbudget som sedan fått i uppdrag att föra vidare 

informationen till sina klasser. En formell inbjudan till workshopen Ung i Väsby har sedan skickats 

vidare via skolpersonalen till berörda klasser. En strategi kommunen har haft är att de engagerat en 

projektgrupp av åtta ungdomar med representation i alla skolor förutom en. Ungdomarna har sedan 

fungerat som ambassadörer för att locka fler ungdomar till workshopen (Utvärdering Torget 2013). I 

de filmer som lagts upp på kommunens hemsida intervjuar dessa ungdomar elever i sina skolor om hur 

de vill utforma Torget inför workshopen och skapar på så vis en lokal förankring som möjligtvis kan 

bidra till ökat engagemang att delta
32

. 8 % av målgruppen fördelat över alla grundskolor (förutom en) 

deltog under en halv dag för att ta fram förslag i Workshopen (Utvärdering Torget 2013: 4). Det kan 

verka som en ganska liten grupp men enligt en nyhet som figurerade på kommunens hemsida var 

deltagandet ett rekord för det etablerade forumet Ung i Väsby 2013 (Nyhet 2013). Ett krav var att en 

anmälan behövdes innan workshopen (Intervju 2: 5) vilket möjligtvis kan ha begränsat deltagandet 

något. Av de 170 anmälda dök 130 elever upp på workshopen (Rapport 2013-04-30: 3). Kommunens 

strategier för jämlik närvaro verkar främst varit inriktade på en bred representation i förhållande till 

skolorna. 

6.2.1.5 Röst 

Strategi för jämlik röst aktualiseras i stegen förslag, bearbetning och omröstning. I förslagsfasen 

framkommer från intervjuerna med en tjänsteman att studenterna från Forsbergs skola har fungerat 

som moderatorer på workshopen där de försökt få alla gruppmedlemmar att engagera sig:  

Då hade vi först så fick de sitta i grupper då, sen fanns det en vuxen då i varje grupp från den här 

grafiska skolan som var en ung vuxen i din ålder då [nickar åt mig], det var ingen äldre, som också 

var med och försökte styra så flera kom till tals. (Intervju 2: 5)  

Det var en framgångsfaktor att dom var med. För dom kunde verkligen diskutera med dom unga på 

deras sätt. Istället för att det är vi tjänstemän eller sådana som dom känner till redan i skolan. 

(Intervju 2: 11) 

                                                      
31 Allmänheten innebär även invånare från andra kommuner. På röstningssedeln finns krav för namn och 

ålder samt kryss för det alternativ man valt att rösta på.  

32 Se filmerna på hemsidan för medborgarbudget 2013 (Medborgarbudget 2013). 
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Det finns inga uppgifter på vilka som faktiskt har kommit till tals men genom en enkätundersökning 

som kommunen genomförde framgår att totalt 60 procent av deltagarna svarat att de upplevde att 

gruppmedlemmarna lyssnade på deras åsikter under workshopen.  

Tyvärr är materialet är för vagt för att jag ska kunna uttala mig om steget bearbetning. I 

omröstningsfasen röstade totalt 1137 personer eller 2,7 % av kommunens befolkning, en siffra som 

även verkar ha involverat förtroendevalda i kommunen (Intervju 3: 6), men det är oklart för 

kommunen vilka som faktiskt har röstat (Utvärderingen Torget 2013). I det slutliga steget röstning har 

kommunen annonserat i kommunens egen lokaltidning Mitt Väsby som går ut till samtliga hushåll i 

kommunen ca fem gånger per år (Intervju 3: 9). Röstningslokalen i centrum har fungerat för att synlig- 

och möjliggöra för människor som passerar Väsby centrum att rösta. Dessutom har kommunen jobbat 

med att ungdomar fått presentera sina förslag i youtube-klipp som lanserats på medborgarbudgetens 

webplats och på Facebook
33

. Kommunens strategier för jämlik röst handlar främst om att inkludera 

ungdomar i 2013 års medborgarbudgetprocess.  

Vad gäller strategier för jämlik röst verkar det som att kommunen alltså haft olika tillvägagångssätt i 

de olika beslutsfaserna. I förslagssteget har kommunen arbetat mer aktivt med moderatorer för att fler 

ska komma till tals medan mer försiktiga steg har tagits i omröstningsfasen. Trade-offs för jämlikt 

politiskt deltagande innebär att kommunen inte snävat in selektionskriterierna i omröstningsfasen utan 

arbetat med att inkludera politiskt svaga grupper genom exempelvis förslags- och bearbetningsfasen 

och genom sättet kommunen marknadsfört omröstningen. En intressant iakttagelse är att det endast i 

en rapport (av allt material) blir uppenbart att kommunen haft ytterligare en workshop för en särskola 

med 15 delatagare där det även framgår att workshopen har haft samma upplägg och att 

särskoleeleverna kom med ”många intressanta idéer”, men det framgår inte någonstans hur dessa 

förslag tagits tillvara. Inga konkreta förslag från den processen har funnits med i omröstningsfasen 

(Medborgarbudget 2013; Film 2013c). 

6.2.2 Inkludering i beslutsprocessen 2014 

6.2.2.1 Selektionskriterier i förslagsfasen 

I förslagsfasen för 2014 års medborgarbudgetomgång tillämpades ett helt öppet selektionskriterium för 

deltagare, vilket innebär att vem som helst (exempelvis barn, boende i andra kommuner och turister) 

har kunnat lämna in förslag om upprustningen av parken. Jag hittar ingen motivering överhuvudtaget 

kring varför kommunen tillämpat ett helt öppet selektionskriterium.  

6.2.2.2 Selektionskriterier i bearbetningsfasen  

Bearbetningsfasen i medborgarbudgetomgången 2014 har inneburit ett inslag av medbeslutande 

mellan tre kommuninvånare och fyra tjänstemän. Här aktualiseras bland annat frågan om politisk 

jämlikhet. Kommuninvånarna som valts ut av tjänstemännen har haft olika bakgrund vad gäller kön, 

ålder, bostadområde och hur länge de har bott i kommunen (Tjänsteutlåtande 2014-10-22: 3). Jag har 

frågat om hur dessa personer valts ut men kommunen har inte kunnat redogöra för exakt hur 

selektionsprocessen har gått till. När jag frågar en av deltagarna i panelen får jag följande svar: 

Att jag fick frågan är väl genom rekommendationer på något sätt som hört att jag var intresserad av 

sånt där, jag diskuterade lite grann med närstående som jobbar på kommunen. Och då fick jag en 

fråga från […] (Intervju 4: 1) 

                                                      
33 (Film 2013c) 



37 

 

Min försiktiga tolkning är att urvalet inte skett helt slumpmässigt och att det i det här fallet inte heller 

tyckts ha gjorts utifrån en särskild strategi att förstärka politiskt svaga grupper.  

6.2.2.3 Selektionskriterier i omröstningsfasen 

I omröstningsfasen har ett helt öppet selektionskriterium tillämpats. Jag hittar ingen explicit 

motivering för varför kommunen har valt att inkludera allmänheten i omröstningen.  

6.2.3 Strategi för jämlik närvaro 

6.2.3.1 Förslagsfasen 

Till skillnad från 2013 års medborgarbudgetomgång har kommunens tjänstemän i högre grad varit 

medvetna om vissa grupper, som de menar har varit extra berörda, vilket har medfört att kommunen 

arbetat med riktade dialoger: 

Finns en kulturverksamhet som heter Vega som som är då tänkt att dom ska tänkt flytta in i det hus 

som finns i den här parken. Och då var dom extra berörda […] Så då gick vi och besökte dom och 

hörde specifikt […] Och sen var det personer med beroendeproblematik. Alltså många som sitter i 

parken och dricker alkohol å så där som finns nu där idag. Som man ville då engagera i det här och 

se. Det var då dom som arbetar. En person som arbetar på beroendeenheten som fick allt material av 

oss då, för att lämna in förslag och vi beskrev processen för henne och så beskrev hon den för sina 

klienter som hon träffar, då. Så fick hon föra riktad dialog med dom. (Intervju 1: 3). 

Utöver det har kommunen skickat ut riktad information i form av affischer till kommunens förskolor 

tillsammans med en uppmaning om att sprida information om medborgarbudgetens förslagsfas till 

barn (Följebrev 2014-08-08). Närboende till parken har fått brev hem till sig med information om 

medborgarbudgeten (Intervju 1: 11). Kommunen har ingen insamlad statistik över vilka som deltagit i 

förslagsfasen men vissa observationer har gjorts. Totalt genomfördes tre öppna dialogaktiviteter där 

olika strategier tillämpats: en i parken och två i Väsby Centrum (Tjänsteutlåtande 2014-10-22). 

Möjligtvis har de olika aktiviteterna lockat lite olika deltagare. Om de aktiviteter som ägde rum i 

Väsby Centrum framkommer i en intervju med en tjänsteman: 

[…] om till exempel dialog som vi hade i Väsby centrum så fanns det ju möjlighet att måla 

fågelholkar och pyssla och där kanske det riktar sig mer till barn och barnfamiljer (Intervju 1: 4) 

Ordföranden i rådet för medborgardialog som endast deltog i dialogaktiviteten i parken svarar:  

[…] vi hade ju hoppats på att det skulle vara mer barnfamiljer som tog dit sitt barn och så […] Utan 

det blir ju oftast. Ja pensionärer. Men dom är ju engagerade också, man ska inte fnysa åt det. (Intervju 

3: 3) 

I intervjun med deltagaren uppges att respondenten endast deltagit i de dialogaktiviteter som ägde rum 

i Väsby Centrum (Intervju 4: 2).   

Jag skulle påstå medelklass men lite olika åldrar då. Så att. Om man ska prata i dom termerna. 

(Intervju 4: 2) 

Det är dock svårt att med någon större säkerhet säga vilka som deltagit eftersom dessa iakttagelser är 

uttryck för väldigt subjektiva intryck baserade på inget mer än egna observationer under de olika 

aktiviteterna. Men materialet ger ändå en hyfsad uppskattning av deltagandet. Det finns vissa 

indikationer i intervjumaterialet på att kommunens arbete med att locka yngre deltagare till 

dialogaktiviteterna i Väsby Centrum verkar haft en viss effekt. Ordförande i rådet för medborgardialog 

är dock varse om att andra grupper är svåra att nå: 
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Det är en segregerad kommun på det viset att komma centralt till Väsby det gör man inte om man bor 

på andra ställen liksom […] Alltså om vi riktigt vill att dom ska delta. Att det ska riktigt bli deras grej 

så måste vi gå och knacka dörr och lämna över en broschyr [sträcker fram handen]. Så. Och det. Så 

långt har vi inte kommit än. (Intervju 3: 4) 

6.2.3.2 Bearbetningsfasen 

Jag har svårt att se hur det kan vara möjligt att en strategi för jämlik närvaro ter sig effektiv när endast 

tre kommuninvånare har valts ut för att representera över 40 000 invånare i kommunen. I materialet 

framgår dock att kommunen tagit hänsyn till dessa tre invånares bakgrunder för att få en spridning i 

kön, ålder, bostadsområde och hur länge de har bott i kommunen (Tjänsteutlåtande 2014-10-22: 3). 

Dessa är dock begränsade variabler i förhållande den verkliga komplexiteten av jämlik närvaro i 

populationen.  

6.2.3.3 Röst 

Vad gäller att göra sin röst hörd har förslagsfasen inte nödvändigtvis inneburit ett resultat av en 

diskussion mellan delatagare som varit med och prioriterat i medborgarbudgeten eftersom många 

förslag inkommit via kommunens hemsida (Intervju 1: 4; Intervju 3: 5). I de öppna dialogmötena och i 

de uppsökande aktiviteterna har emellertid förutsättningarna varit mer liknande omgången 2013 där 

deltagare fått möjlighet att interagera med varandra. Var och en har dock fått lämna in sina egna 

förslag (Tjänsteutlåtande 2014-10-22: 3). Kring de fysiska dialogerna har kommunen arbetat med att 

hjälpa de som inte har kunnat skriva ner förslag genom att anteckna deras berättelser (Intervju 3: 5). 

Detta kan möjligtvis ha hjälpt de med svårigheter att uttrycka sig i skrift eller de som inte förstått de 

mer interaktiva verktygen som kommunen har tillämpat. Vad gäller att göra sin röst hörd i 

bearbetningsfasen framkommer från en intervju med en av kommuninvånarna i panelen: 

Det var ju en diskussionsgrupp så de. Alla fick ju säga och sa det man tyckte och det var ju, det gick 

lite framåt tillbaka så det var väl ingenting så att kommunen ville väl inte ta ledningen heller utan. 

Det var ju ungefär på samma nivå. Så jag tyckte det kändes ganska givande där att alla lyssnade på 

alla. (Intervju 4: 2)  

Omröstningen har skett på ett liknande sätt som under 2013, via kommunens hemsida och en fysisk 

plats i Väsby centrum. Röstperioden förkortades dock 2014 från tre till två veckor (Tjänsteutlåtande 

2014-10-22: 3; Intervju 3: 4). Totalt röstade 412 personer vilket också verkar ha involverat politiker i 

kommunen (Intervju 3: 6). Vad gäller deltagande i omröstningen framgår i intervjun med 

projektledaren för medborgarbudget 2014 att statistik finns som kan skickas till mig avseende 

röstdeltagares bostadsområde, ålder och kön (Intervju 1: 4). Vid ett senare tillfälle i telefonsamtal med 

projektledaren för 2014 års medborgarbudget framgår att jag inte kan få ut denna statistik eftersom det 

är ett arbetsmaterial. Projektledaren kan inte svara på när materialet ska vara färdigställt och därför bli 

offentligt. Inte heller vill projektledaren uppge genomsnittliga mått på de insamlade variablerna trots 

att uppgifterna rimligtvis är att betrakta som offentliga enligt offentlighetsprincipen. Jag ska diskutera 

detta mer under avsnittet om transparens. Detta medför att jag med den information som är tillgänglig 

inte kan uttala mig om vilka som röstat.  

Efter att de röstningsbara förslagen färdigställt genomförde kommunen en extra dialog med en 7-klass 

i Väsbyskolan för att samla in synpunkter eftersom skolan anses vara extra berörd för att den ligger 

geografiskt i anslutning till parken. Synpunkterna har sedan förts vidare som extra underlag för 

tjänstemännen i implementeringsfasen (Tjänsteutlåtande 2014-10-22: 3).  
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Enkätundersökningen bland kommunfullmäktigeledamöterna visar att det finns ett generellt och högt 

stöd för att involvera en bredd av olika grupper i medborgarbudgetprocessen. Möjligtvis är ungdomar 

en grupp som anses särskilt viktiga att inkludera enligt fullmäktigeledamöterna: 

Figur 20. Enkätsvar 

 

 Folklig kontroll 6.3

Det här avsnittet har strukturerats efter de olika stegen i beslutsprocessen som beskrevs i inledningen 

av kapitlet. Problemformuleringen har delats upp i respektive medborgarbudgetomgång främst på 

grund av textens omfattning.  

6.3.1 Problemformulering 2013 

En slutsats vi kan dra är att en direkt påverkansmöjlighet, hög grad av medbestämmande, upplevs 

positivt av medborgarna. (Tjänsteutlåtande 2013-12-17: 2) 

En väsentlig del av problemformuleringsfasen i både 2013 och 2014 års medborgarbudget har ägt rum 

innan medborgare involverats genom den formella beslutsprocessen för medborgarbudgeten. I 

problemformuleringsfaserna för medborgarbudgetprocessen har tjänstemän på gata-parkavdelningen 

(under kommunstyrelsens förvaltning) tillsammans med rådet för medborgardialog identifierat Torget 

och Suseboparken som lämpliga problemområden för medborgarbudget (Intervju 2: 3; Intervju 3: 2). 

Deltagare har sedan bjudits in av kommunen utifrån fastställda premisser om vad 

medborgarbudgetomgången ska handla om (Intervju 2: 6).  

I 2013 års omgång togs följande kriterier fram som ramar för de förslag som skulle genereras i 

förslagsfasen: (1) mötesplats för alla, (2) uppmuntra spontana aktiviteter, (3) locka besökare till torget 

och (4) förslagen ska vara möjliga att permanenta (Tjänsteutlåtande 2013-12-17: 1). Dessa ramar utgör 

ett exempel på mer transparenta kriterier som kommunen fastslagit i problemformuleringsfasen och 

som i praktiken fungerat som begränsningar kring medborgarbudgetens problemområde. Men det har 

även funnits mer dolda begränsningar. Torget (2013) är geografiskt placerad i ett område där 

kommunen driver en pågående detaljplanprocess sedan mars 2012 (Fyrklövern). I detaljplanens 
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handlingar (mars 2012 till nov 2014) nämns varken parkourbanan eller medborgarbudgetprocessen. 

Istället framkommer att bostadsfastigheter planeras att byggas på ytan där parkourbanan ligger 

(Illustrationskarta 2014). Specifika detaljplanprocesser har upprättats för de omkringliggande 

områdena inom Fyrklövern där ett flertal fastigheter mer detaljerat ritats ut. Där parkourbanan ligger 

har ännu ingen specifik detaljplan föreslagits av kommunen. Det framkommer dock av detaljplanen, 

och bekräftas även av en planarkitekt på kommunen, att bostäder föreslås byggas på ytan där 

parkourbanan är placerad (Detaljplan 2014). Mot den bakgrunden går det att betrakta 

medborgarbudgetomgången 2013 som att den har handlat om att komma fram till en temporär lösning 

för en rivningstomt. Hur länge resultatet av medborgarbudget 2013 kommer finnas kvar återstår att se. 

Enligt en insatt tjänsteman på kommunen kommer bostäder att börja byggas på ytan tidigast årsskiftet 

2015-2016. 

Det är ingenting vi har krystat fram direkt utan vi behövde göra någonting för det här torget […] det 

har varit lämpliga objekt. (Intervju 3: 2). 

En relevant fråga att ställa i sammanhanget är hur tydlig kommunen har varit med att kommunicera 

läget som beskrivits ovan mot deltagare i medborgarbudgetomgången 2013. På webplatsen för 2013 

års medborgarbudget framgår det inte någonstans att nya fastigheter planeras på den mark 

parkourbanan ligger (Medborgarbudget 2013). Detta är problematiskt eftersom webplatsen har 

fungerat som en virtuell informationsplats om medborgarbudget för allmänheten och en 

röstningscentral i omröstningsfasen. Jag får inte uppfattningen att det rör sig om någon medveten 

strategi från kommunens sida att undanhålla den här informationen. Mitt intryck är snarare att 

kommunen inte har tänkt på att tydliggöra detta just i medborgarbudgeten. Parkourbanan verkar också 

ha blivit populär bland många medborgare vilket visat sig bland annat genom att flera hundra 

människor deltog i kommunens anordnade parkouraktiviteter under sommaren 2013. Dessutom 

startades en parkourförening kort efter parkens invigning och kommunen uppförde i år ytterligare en 

parkourbana i ett annat område som inte ligger på en rivningstomt (Upplands Väsby 2014-06-19). 

6.3.2 Problemformulering 2014 

I 2014 års medborgarbudgetomgång framgår att kommunen sedan tidigare har planerat en upprustning 

av Suseboparken med 5 000 000 kr avsatta medel ur investeringsbudgeten (KS beslut 2011-05-02, § 

90; Intervju 3: 3). Detta framkommer inte i den information som riktas till allmänheten via webplatsen 

(Medborgarbudget 2014). Beslutsprocessen som involverar deltagare i medborgarbudgetomgången har 

fått 2 000 000 kr till sitt förfogande varav en miljon gått till själva utformandet och en miljon till 

underhåll och drift. 

Men vi har ju avsatt fem miljoner för det här och två miljoner var ju det som medborgarna hade att 

liksom använda sig av. (Intervju 3: 7) 

[…] förslagen ska rymmas inom den ekonomiska ramen, max 1 miljon kronor. 

(Förslagsinlämningssidan 2014) 

Utöver budgeten har kommunen fastställt kriterier för ombyggnaden av parken: (1) en trygg 

mötesplats för alla – såväl gamla som unga, (2) vara tillgänglig, välkomnande och lockande, (3) främja 

till bättre folkhälsa, (4) uppmuntra till både aktivitet och avkoppling (Projektplan 2014-02-17: 3). Av 

materialet framgår att problemformuleringen i 2014 års medborgarbudgetomgång i stor utsträckning 

redan bestämts av kommunen innan den formella beslutsprocessen där deltagare involverats. 

Och som jag har förstått i andra länder så har de väl haft väldigt vad ska man säga öppet kring vad 

man kan lämna förslag om, medan här har det handlat om just Suseboparken. (Intervju 1: 2) 
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Deltagarnas möjligheter till problemformulering har även begränsats inom ramen för parkens 

utformning.  

För där hade vi ju varken gått ut med att just den här dialogen handlar om parken och inte den villa 

som finns i parken. Men ändå kom det ju väldigt många förslag kring villan och hur man kan använda 

den… För den ligger ju i parken. Så där var väl ett försök från medborgarnas sida att omforma att ”vi 

vill ju också bestämma om huset”. (Intervju 1: 6) 

”Villan” är en fastighet i parken som kommunen förvärvade i samband med att medborgarbudget 2014 

drog igång. Samtidigt framgår det av intervjun att kommunen själv vill besluta om planer för villan 

utan att involvera den i medborgarbudgetomgången (Intervju 1:6). Många deltagare har dock i 

förslagsfasen uttryckt en vilja om vad villan ska användas till (Tjänsteutlåtande 2014-10-22: 3; 

Intervju 1: 6).  

Bearbetningsfasen kan också betraktas som ett led i problemformuleringen. I bearbetningsfasen har de 

inkomna förslagen som bekant omarbetats till tre konceptuella röstningsbara förslag av den panel som 

beskrevs i föregående avsnitt Inkludering. I ett instruktionsbrev till de tre invånarna i panelen framgår 

att de inkomna förslagen ska omformas till 3-4 konceptförslag. Det framgår även i informationen till 

invånarna i panelen att det är av stor vikt att konceptförslagen baseras på medborgarnas inkomna 

förslag (Uppdragsbeskrivning 2014-08-21).  

Invånarnas uppdrag i panelen är att ta tillvara medborgarnas idéer och komma med synpunkter på hur 

de inkomna förslagen kan arbetas fram till röstningsbara förslag [...] Tjänstemännens uppgift i 

panelen är att bidra med expertis vad gäller förslagen, till exempel vad som är praktiskt möjligt att 

genomföra. (Uppdragsbeskrivning 2014-08-21) 

Det är inte kontroversiellt att påstå att panelens medlemmar utövat stort inflytande på förslagen genom 

bearbetningsfasen. Invånarnas möjligheter till inflytande i förhållande till tjänstemännens bör dock 

beaktas. Numerärt och tekniskt kunskapsmässigt är de tre invånarna underlägsna de fyra 

tjänstemännen. Problemformuleringen i bearbetningsfasen är styrd av de ramar som kommunen 

beslutat om.  

Vi fick ju som sagt en stor mängd olika förslag från medborgare då och uppgiften var att 

sammanställa läsa alla förslag och gå igenom dom och hitta den här röda tråden och sen ha en ha tre 

förslag framförallt då som man skulle ha som röstningsalternativ då. (Intervju 4: 2). 

En intressant iakttagelse är att det vinnande konceptförslaget ”hälsans park” är väldigt likt det 

ursprungliga förslaget om upprustning av Suseboparken som togs upp först i KS 2011, men som aldrig 

genomfördes (jmf. Tjänsteutlåtande 2014-10-22: 3; KS beslut 2011-05-02, § 90). Tjänstemännen 

verkar ytterligare en gång ha försökt få igenom ett investeringsbeslut av parken hösten 2013. Jag vill 

dock inte dra några slutsatser om något eventuellt samband, men det finns vissa likheter i ”hälsans 

park” och det förslag som presenterades 2013. Från tjänstemännens investeringsförslag 2013: 

För att vända trenden vill vi anlägga en tillgänglighetsanpassad lekplats i parken, samt ett utegym för 

seniorer. Vidare behöver parken synligt vatten för att bli en verkligt attraktiv plats för Väsbyborna att 

samlas i. Vi vill anlägga en ”källa”, en bäck och en mindre näckrosdamm i parkens mitt. 

(Tjänsteutlåtande 2013-10-29) 

Från medborgarbudgetens webplats: 

I hälsans park finns en stor lekplats för de yngsta besökarna. Lekplatsen stimulerar barnen till fysisk 

aktivitet genom klätterställningar, rutschkanor och snurrstänger. För de äldre besökarna erbjuder 

parken en stor yta med motionsutrustning som kan användas året runt. (Medborgarbudget 2014) 

I tjänsteutlåtandet (2014-12-15: 3) som kommunfullmäktige godkände 2014-12-15 framgår även att en 

plaskdam ska ingå i parken. Det som tillförts i konceptet ”hälsans park” i förhållande till 

investeringsförslaget från 2013 är ett pingisbord och en grillplats.  
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6.3.3 Politisk relevans 

Medborgarbudgetprocessen har handlat om fysisk planering. Ett sätt att avgöra vilken politisk 

betydelse ärendena har är att titta på vilka kostnader som lagts ner
34

. I 2013 års 

medborgarbudgetomgång beräknas material och anläggningskostnaderna för parkourbanan uppgå till 

225 000 kr (Utvärdering Torget 2013: 4). För Suseboparken finns en avsatt investering på 5 800 000 

kr. Torget och parken är centralt placerade i Väsbys stadskärna. Parkourbanan är ca 25 x 25 m och 

Suseboparken är ca 120 x 50 m stor. Mot bakgrunden att parkourbanan är temporär och har en 

betydligt mindre budget kan Suseboparken anses ha en större politisk betydelse. Kommunens totala 

investeringsbudget för gator, vägar och park uppgår 2014 till drygt 115 Mkr. Suseboparkens kostnad
35

 

utgör därmed ca 4,3 % av de budgeterade medlen (Investeringsbudget 2014-2016)
36

. Sett till 

kommunens ca 2 miljarder stora budget är medborgarbudgeten tyvärr mer att betrakta som parentes i 

marginalen.  

6.3.4 Analys av valmöjligheter 

Kommunen har tillämpat interaktiva kartor i den internetbaserade insamlingen av förslag 2014 och 

fysiska kartor för de fysiska förslagsfaserna i 2013 och 2014 (Medborgarbudget 2013, 

Medborgarbudget 2014). I förslagsfasen 2013 satt de 130 deltagarna fördelade kring bord i en stor 

lokal med tillgång till pennor och papper och var väldigt fria vilket resulterade i att några förslag 

plockades bort i bearbetningsfasen eftersom att de inte rymdes inom budgeten på grund av för höga 

driftskostnader (Rapport 2013-04-30: 4).  

De interaktiva verktygen i 2014 års medborgarbudgetomgång har möjliggjort en god översikt för 

deltagare att se helheten av sitt förslag genom en automatisk budgetkalkyl (Medborgarbudget 2014). 

De interaktiva valmöjligheterna har varit begränsade till 28 st. park-föremål i förhållande till 2013 där 

deltagarna hade helt fria händer. Deltagare har dock haft möjlighet att genom fritext beskriva sina 

idéer och förslag som ett komplement till det interaktiva verktyget (Medborgarbudget 2014; Intervju 

3: 5). Analys av valmöjligheter aktualiseras även i bearbetningsfasen där tjänstemän och deltagare 

fattat gemensamma beslut 2014. Enligt en av deltagarna i panelen uppges att väldigt mycket 

information delats ut av tjänstemännen men att den även presenterats på ett mer lättillgängligt sätt 

genom tjänstemännens ppt-presentationer (Intervju 4: 3-4). På så vis har tjänstemännen presenterat 

samtliga förslag men även hjälpt till att bearbeta informationen, vilket är positivt men samtidigt 

aktualiserar frågor om presentationernas neutralitet till förslagen. Deltagare har också fått ta del av 

statistik om vilka föremål som var vanligast i parkförslagen (Medborgarbudget 2014). Risken med 

sådan statistik är dock att de vanligaste och billigare föremålen, exempelvis ”parkbänk” eller 

”belysning” tenderar att överrepresenteras i förhållande till exempelvis ett dyrt vattendrag. Ju mer 

förslagen baseras på de vanligaste föremålen i förslagen desto mer avpolitiserad blir processen. Ett 

alternativ om att faktiskt inte göra någonting åt platserna som medborgarbudgeten handlat om, dvs. att 

lämna Torget och Parken som de är har inte varit ett alternativ som tagits med i de slutliga 

omröstningarna även om det framgår att kommunen fått in synpunkter på att lämna Suseboparken 

2014 som den är (Intervju 2: 6).  

                                                      
34 Här avses endast kostnader för slutprodukten och inte kostnader förknippade med medborgarbudgetens 

procedur (ex. personalkostnader). 

35 Beräknad på 5 Mkr. 

36 I Investeringsbudgeten ingår inte driftskostnader. 
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Eller, alltså hade majoriteten av alla förslag som kom in varit att vi vill ha det som det är. Då hade vi 

såklart varit tvungen att ta med det. (Intervju 1: 6) 

6.3.5 Valmöjlighetsselektion 

Medborgarbudget har ingen formell beslutsmakt. I slutändan är det upp till kommunfullmäktige att 

besluta om att följa resultatet från medborgarbudgeten. Incitamenten att följa resultatet för politikerna 

är dock stora eftersom de förtroendevalda förmodligen vill bli återvalda i de allmänna valet. 2013 års 

medborgarbudget följdes av ett formellt politiskt beslut i KS (KS beslut 2013-01-28, § 8) där det 

beslutades att det vinnande förslaget ”parkourbanan” skulle genomföras. 2014 års medborgarbudget 

följdes av ett formellt beslut i kommunstyrelsen (KS beslut 2014-12-01, § 211) och sedan i 

kommunfullmäktige
37

 där tjänsteutlåtandets förslag om att genomföra det vinnande förslaget ”hälsans 

park” godkändes utan förändringar. Enligt intervjuer och beslutsunderlag som kommunfullmäktige 

antagit innan medborgarbudgetomgången framgår att det förslag som vinner omröstningen ska 

genomföras (Intervju 2: 7). 

Röstningen ska vara beslutande, det vinnande förslaget lämnas därefter vidare till kommunfull-

mäktige för ett formellt beslut. (Tjänsteutlåtande 2014-02-17) 

En anledning till att förslagen går igenom de formella beslutsorganen så smidigt är rimligen att 

problemformuleringen ligger i de förtroendevaldas händer. Egentligen har det formella besluten att 

Torget och Suseboparken ska rustas upp fattats långt tidigare och medborgarbudgeten kan från det 

perspektivet betraktas som ett slags förvaltningsärende där medborgare involveras i detaljarbete som 

normalt sköts av de verkställande kommunala organen.  

Det är ju liksom tjänstemännen som har tagit initiativ till att. Vi kan ju bara sitta så här (för armarna i 

kors) Ååå vad underbart att vi jobbar med dialog, så långt har det gått nu. Och det är jätte roligt. 

(Intervju 3: 11) 

6.3.6 Implementering 

Efter omröstningsfasen har kommunen jobbat med ”återkoppling”. 2013 innebar återkopplingen att 

information om det framröstade förslagets innehåll presenterades på hemsidan och att kommunen gav 

löpande information på hemsidan om statusen kring byggandet (Medborgarbudget 2013). 2014 

besvarades dessutom de förslag som inte överlevde bearbetningsfasen med specifika kommentarer från 

panelen som lades ut på hemsidan (Medborgarbudget 2014). Arbetet med att rusta upp Suseboparken 

enligt det vinnande konceptförslaget har ännu inte påbörjats men parken planeras att vara färdig till 

sommaren 2015 (Tjänsteutlåtande 2014-02-17). Resultatet av 2013 års medborgarbudgetomgång fanns 

på plats redan i juni, några månader efter medborgarnas omröstning avslutats. Enligt intervjumaterialet 

har inga större klagomål framkommit kring att resultatet inte skulle motsvara det vinnande förslaget i 

omröstningen. Jag har jämfört designen av parkourbanan i förslaget som gick segrande ur 

omröstningsfasen och det slutliga resultatet och jag menar att de har vissa likheter men det är tydligt 

att tjänstemännen inte implementerat ritningen i förslaget ”rakt av”. I båda medborgarbudgetomgångar 

har kommunen planerat utvärderingar som berör den formella beslutsprocessen förslagsfas till 

omröstning. Kommunen har dock inte planerat eller genomfört utvärderingar efter att slutresultatet är 

på plats (Intervju 2: 8).  

                                                      
37 beslutet har i skrivande stund inte justerats på papper därför kan jag endast hänvisa till det som sades 

på KF-sammanträdet 2014-12-15. 
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 Genomtänkt omdöme 6.4

Som tidigare diskuterats fungerade studenterna från Forsbergs skola som moderatorer som styrt 

samtalen bland ungdomarna i 2013 års förslagsfas för att få fler att komma till tals (Intervju 2: 5). Det 

framgår även av rapporten att moderatorerna varit viktiga för att få ungdomarna att komma igång 

genom att tillämpa bl.a. s.k. ”brainstorming” (Rapport 2013-04-30: 4, 7). Men skolan arbetade även 

med att inleda förslagsfasen innan workshopen genom att utföra enkätundersökningar på två skolor 

som de sedan lade upp på Facebook och kommunens hemsida för att få igång ungdomarna att tänka 

kring olika förslag (Rapport 2013-04-30: 2). De fyra kriterier som kommunen beslutat om har också 

förmedlats via de olika informationskanalerna och på workshopen vilket har varit förhållandevis 

tydligt (se avsnitt 6.3.4) och till viss del kan tolkas som en slags rutiner för att främja genomtänkta 

diskussioner avseende vad som är tekniskt möjligt att genomföra. I kommunens enkät till deltagarna 

2013 var det ingen deltagare som svarat att de inte förstått kommunens upplägg för 

medborgarbudgeten och som tidigare noterats har 60 av deltagarna svarat att de upplevt att de andra 

deltagana lyssnade på olika åsikter (Rapport 2013-04-30: 4). 

I 2014 års medborgarbudgetomgång har själva förslagsfasen som diskuterats ovan varit förhållandevis 

guidad av de interaktiva verktygen på internet men även av fysiska magnetkartor på dialogmötena. 

Genom verktygen för förslagsinlämning har kommunen på så vis underlättat för invånare att föreslå 

beslut som praktiskt går att genomföra. Under förslagsfasen har även tjänstemän som bl.a. 

stadsträdgårdsmästaren medverkat för att svara på frågor som rör tekniska aspekter (Tjänsteutlåtande 

2014-10-22). 

I 2014 års bearbetningsfas framgår av instruktionerna till invånarna i panelen att de har en viktig roll 

för att säkerställa öppenhet i processen (Uppdragsbeskrivning). Denna typ av information kan 

betraktas som ett tillvägagångsätt för att öka deltagares uppfattning om att de granskas vilket kan 

medföra att de fattar mer genomtänkta beslut. I intervjun med en av paneldeltagarna svarar 

respondenten att hänsyn tagits till att det är ett bostadområde runt parken eftersom att denne själv bor i 

närheten av parken och att det därmed innebär en avvägning med att vara boende och intressent i 

kommunen (Intervju 4: 3). Kommunens rekrytering av deltagare med olika bakgrunder kan därför 

fungera som en strategi för att få in olika perspektiv i den lilla panelgruppen. Medborgarbudgeten 

innebär också att en form av reflektion kring de egna besluten måste tas eftersom den rör prioritering 

av en ändlig summa pengar. Kommunen har möjligtvis varit bättre på att tillhandahålla verktyg för att 

underlätta den formen av reflektioner i 2014 års medborgarbudgetomgång.  

 Transparens 6.5

I 2013 och 2014 års medborgarbudgetomgång har kommunen kommunicerat information om 

medborgarbudgeten via webplatsen för medborgarbudget och i de nyhetsinlägg som figurerat på 

kommunens hemsida samt på en fysisk plats i Väsby centrum. Som jag diskuterat ovan har dock 

informationen i vissa avseenden varit bristfällig gällande främst bakgrunden till varför 

problemområdena valts ut men även kring bearbetningsfasen. Det är dock inte uteslutet att deltagarna 

har upplevt att kommunen varit bra på att kommunicera denna information på de fysiska mötena. 

Avseende den formella processen från förslagsfasen till formellt beslut i kommunfullmäktige anser jag 

att informationen på medborgarbudgetens webplats är korrekt och tydligt beskriven i förhållande till 

övrigt material. Viss information kring beslutsprocessen hade dock kunnat vara tydligare. Som jag 

diskuterat ovan föll några förslag bort från förslagsfasen 2013 trots att det inte var tanken med den 
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institutionella designen vilket är ett tecken på att kommunen kan bli tydligare med att kommunicera 

medborgarbudgetens kriterier mot deltagarna (Rapport 2013-04-30: 4). Kriteriet om att villan 

(Susebohuset) i parken utesluts från medborgarbudgeten kommunicerades inte ut mot deltagarna innan 

förslagsfasen satte igång 2014, vilket resulterade i att många deltagare lämnade in förslag om villan 

utan att dessa fick någon effekt på de omröstningsbara förslagen (Intervju 1: 6; Tjänsteutlåtande 2014-

10-22: 3). 

Vad gäller transparensen kring ytterligare information och handlingar, som exempelvis det övriga 

dokumentmaterialet som jag har undersökt finns mer att önska. Det har varit otroligt svårt att få ut 

handlingar som rapporter, skrivelser och annat material kopplat till medborgarbudgeten. 

Förhoppningsvis är det ett övergående problem eftersom kommunen har en pågående process för att 

digitalisera sitt ärende- och diariesystem, samtidigt som systemet inte finns tillgängligt varken via 

internet eller fysiskt i kommunhuset. Som ett resultat av digitaliseringsprocessen har jag varit tvungen 

att begära ut samtliga allmänna handlingar kring medborgarbudget vid ett flertal tillfällen. Detta har 

skett i omgångar eftersom jag i min arbetsprocess blivit varse att det underlag som jag fått ut inte varit 

fullständigt. Refererade handlingar saknades gång på gång. Det slutade med att jag var tvungen att 

ringa och be registratorn att beskriva samtliga registrerade handlingar i de akter som jag identifierat 

som relevanta och på så sätt begära ut handlingar styckvis. Innan dess har jag blivit avvisad från 

kommunhuset när jag begärde att få titta på fysiska handlingar kring medborgarbudgeten vilket jag 

dock fick förklarat för mig vid ett senare tillfälle.  

6.5.1 Publicitet 

Kommunen har arbetat med att informera om medborgarbudgetprocessen via annonser dels i 

kommunens egna lokaltidning ”Mitt Väsby” men även genom annonser i andra lokaltidningar i 

anslutning till förslagsinlämningen och omröstningen (Intervju 1: 11). Förutom tidningsannonser har 

kommunen använt sina bildskärmar i Väsby centrum, kommunens hemsida och Facebooksida med 

text och film för att informera allmänheten om medborgrbudget (Intervju 3: 9). Kommunen har också 

låtit ungdomarna i 2013 års medborgarbudgetomgång presentera sina förslag i filmklipp (Film 2013c). 

I 2013 års medborgarbudgetomgång skickades pressmedelanden ut innan förslagsfasen och 

kommunen arbetade också mer riktat med marknadsföring mot skolor och ungdomar. I 2014 års 

medborgarbudgetprocess har kommunen arbetat något mer passivt med publicitet eftersom externa 

medier inte kontaktats aktivt (Intervju 1: 11). I en mediearkivsökning på ”medborgarbudget” finner jag 

sex artiklar som handlar om medborgarbudget i Upplands Väsby
38

 varav fyra om medborgarbudget 

2013 (årets medborgarbudgetomgång är dock pågående). Tjänstemannaförvaltningen har inte velat tala 

om vilka invånare som inkluderats i bearbetningsfasen 2014 utan har aktivt försökt hålla det hemligt 

trots att uppgifterna är offentliga (Mailkorrespondens Upplands Väsby). Av de tre invånarna i panelen 

svarade endast en person på den intervjuförfråga som gick via kommunen. Att en så låg andel av dessa 

personer vill ge sig till känna mot bakgrund av att tjänstemannaförvaltningen felaktigt håller 

uppgifterna om deltagarna hemliga slår hårt mot medborgarbudgetens transparens.  

                                                      
38 fem artiklar (inte kommunens informativa annonser) i tidningen ”Vi i Väsby” och en artikel i ”Mitt i Väsby”. 
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 Effektivitet 6.6

6.6.1 Administrativa kostnader 

I intervjuer med tjänstemännen och ordföranden för medborgarbudget kan ingen exakt siffra för 

medborgarbudgetens kostnader uppskattas.   

Det har säkert kostat, ja, jag vet inte men typ 30 miljoner kanske dom här åren, med alla broschyrer 

och alla konsulter och allt det där, va. (Intervju 3: 14) 

Kostnaderna för medborgarbudgeten verkar dock inte hittills överträffa nyttan enligt intervjuer med 

tjänstemän och politiker (Intervju 2: 12; Intervju 3: 15). Enkäten visar att det politiska stödet för PB 

bland kommunens förtroendevalda kan betraktas som högt. 80 procent av de svarande anser att 

kommunen bör fortsätta arrangera medborgarbudgetar. Ingen respondent har svarat att de ”tar avstånd” 

eller ”tar starkt avstånd” från påståendet. En tredjedel av kommunfullmäktigeledamöterna uppger även 

att investeringsanslagen till medborgarbudgeten bör öka. De flesta tar dock varken ställning för eller 

emot påståendet i fråga 3B. Inställning till påståendet i fråga 3A över partiblocken visar att stödet är 

jämnt och högt (se Tabell 7. Korstabulering Politiskt block * 3A) Appendix 1).  

Tabell 1. Fråga 3A) ”Kommunen bör fortsätta arrangera medborgarbudgetar” 

 Frekvens Procent Kumulativ Procent 

 Instämmer starkt 13 28,3 28,3 

Instämmer 24 52,2 80,4 

Varken instämmer eller tar avstånd 9 19,6 100,0 

Total 46 100,0  

 

Tabell 2. Fråga 3B) ”Kommunen bör öka medborgarbudgetens investeringsbudget” 

 Frekvens Procent 

Kumulativ 

procent 

 Instämmer starkt 5 10,9 10,9 

Instämmer 9 19,6 30,4 

Varken instämmer eller tar avstånd 25 54,3 84,8 

Tar avstånd 5 10,9 95,7 

Vet ej 2 4,3 100,0 

 Total 46 100,0  

 

6.6.2 Kostnader för deltagande 

I 2013 års medborgarbudgetprocess har ungdomarna fått delta i förslagsfasen på skoltid vilket enligt 

kommunens utvärdering 37 % av deltagarna angav som ett viktigt motiv för att delta (Rapport 2013-

04-30: 5). Bearbetningsfasen 2013 har krävt att en gruppmedlem från varje grupp ägnat ytterligare tid 

för att visualisera förslagen. Jag kan dock inte svara på hur tidskrävande och kostsamt detta 

arrangemang upplevts av deltagarna. För att minska kostnaderna och samtidigt öka transparensen hade 

det dock varit rimligare att bearbetningsfasen ägt rum i direkt anslutning till förslagsfasen, vilket gäller 

båda medborgarbudgetomgångar.  
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I 2014 års medborgarbudgetomgång har förslagsinlämningen krävt betydligt mindre tid och 

engagemang av deltagare. Förslagsfasen på internet har pågått under totalt tre veckor och fysiska 

möten har ägt rum inom loppet av en vecka i slutfasen på förslagsinlämningen (Tjänsteutlåtande 2014-

10-22). Ett problem med många typer av politiskt deltagande är dock att den konkurrerar med andra 

aktiviteter som medborgares arbete och fritid. Den utdragna förslagsfasen har bidragit till ökade 

möjligheter för förslagsinlämning. Kommunens kanaler för deltagande genom internet har möjligtvis 

bidragit till att minska dessa trösklar ytterligare, dock med trade-off-effekten att genomtänkt omdöme 

har försvagats på grund av den förhållandevis höga anonymiteten bland de förslag som lämnats in via 

internet. 

I bearbetningsfasen 2014 träffades panelen vid totalt tre tillfällen på kvällar där varje möte varade 2 h 

(Inbjudan 2014-09-03). Arbetet (för de deltagande invånarna) skedde helt ideellt och delvis vid sidan 

av mötena eftersom de instruerats att vara pålästa på samtliga förslag som lämnats in (Intervju 1: 9; 

Inbjudan 2014-09-03). Risken är att den relativt tunga arbetsbelastningen kan fungera som ett 

institutionellt hinder för resurssvaga att acceptera och fullfölja ett sådant uppdrag. Å andra sidan kan 

proceduren i sig tjäna på att deltagarna som accepterat uppdraget möjligtvis varit reellt engagerade i 

medborgarbudgeten i och med att de faktiskt deltagit. Att proceduren ägt rum på kvällstid har även 

minskat trösklarna för många arbetande, dock inte för dem som arbetar på kvällar.  

Omröstningsfasen för båda medborgarbudgetomgångar har varit den förhållandevis minst kostsamma 

aktiviteten för medborgare att delta i där ett besök på webplatsen eller de fysiska platserna i Väsby 

centrum krävt förhållandevis lite tid och kraft. Bearbetningsfaserna har bidragit till att antal förslag 

minskats ner och förenklats vilket har gjort det mindre tidskrävande för deltagare att informera sig om 

olika röstningsalternativ. Det relativt låga deltagandet i omröstningsfaserna (1137 respektive 412 

personer) kan vara ett tecken på att kostnaderna är för höga men har troligtvis flera anledningar som 

exempelvis att påverkansmöjligheterna är begränsade eller att många inte vet om att 

medborgarbudgeten existerar. 

 Överförbarhet 6.7

I intervjun med ordföranden för medborgardialog framgår att synen på frågan om det finns för tekniskt 

komplexa frågor för medborgarbudgeten inte är ett principiellt hinder utan snarare ett praktiskt hinder 

för hur kommunen ska arrangera medborgarbudget.  

[…] finns inga begränsningar när det gäller frågorna. Det är bara att man arrangerar det på ett sätt 

som passar just den frågan. (Intervju 3: 13) 

Kommunen har varit försiktig med vilka typer av frågor som behandlats inom medborgarbudgeten. En 

tjänsteman beskriver idéstadiet till medborgarbudgeten: 

Och vi var ju inne lite på några sådana där tankar att litegrand. Att vi ska prioritera litegrann olika 

delar inom skolan, äldre. Och det blir mycket svårare frågor. Det blir mycket mycket mer komplicerat 

och vi har inte riktigt landat i det där. Så jag vet inte riktigt var vi hamnar någonstans. Eller om vi ska 

fortsätta med våra investeringsprojekt liksom. (Intervju 2: 14) 

Tjänstemannen verkar uttrycka en önskning om att medborgarbudgeten även ska behandla mer 

komplexa frågor om exempelvis välfärd, men samtidigt verkar det vara ”svårt att landa i”. En central 

förutsättning för att utveckla medborgarbudgeten är att det finns en politisk vilja för det. Av 

enkätsvaren framgår att en stor del av kommunfullmäktigeledamöterna varken tar ställning för eller 

emot påståendena som berör utvecklingen av medborgarbudgetens politiska substans mot att behandla 

”tyngre” politiska frågor (se även Appendix 2). Vad gäller påståendet att utveckla medborgarbudget 
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till att involvera en del av kommunens driftbudget tar fler respondenter avstånd än instämmer i 

påståendet. Däremot tar fler respondenter ställning för att medborgarbudget i större utsträckning bör 

involvera välfärdsfrågor kontra mot påståendet.  

Tabell 3. Fråga 3C) ”Kommunen bör utveckla medborgarbudget till att besluta om en del av kommunens 

driftbudget” 

 Frekvens Procent Kumulativ procent 

 Instämmer starkt 3 6,5 6,5 

Instämmer 7 15,2 21,7 

Varken instämmer eller tar avstånd 16 34,8 56,5 

Tar avstånd 10 21,7 78,3 

Tar starkt avstånd 5 10,9 89,1 

Vet ej 5 10,9 100,0 

Total 46 100,0  

Tabell 4. Fråga 3D) ”Medborgarbudget bör i större utsträckning involvera välfärdsfrågor” 

 Frekvens Procent Kumulativ procent 

 Instämmer starkt 5 10,9 10,9 

Instämmer 12 26,1 37,0 

Varken instämmer eller tar avstånd 18 39,1 76,1 

Tar avstånd 4 8,7 84,8 

Tar starkt avstånd 3 6,5 91,3 

Vet ej 4 8,7 100,0 

Total 46 100,0  

Sett till åsikterna inom den styrande majoriteten (S, MP, V och VB) är de mindre negativa till 

påståendet att kommunen bör utveckla medborgarbudgeten mot att besluta om en del av 

driftsbudgeten i förhållande till åsikterna inom oppositionspartierna (C, FP, KD och M) - som hade 

majoritet i fullmäktige 2006-2014. Vad gäller att utveckla medborgarbudgeten mot frågor som rör 

välfärden är det ingen skillnad mellan blocken men färre i den styrande majoriteten tar aktivt avstånd 

till påståendet i förhållande till oppositionen.  

Tabell 5. Korstabulering procent Politiskt block och fråga 3C 

 

”Kommunen bör utveckla medborgarbudget till att besluta om del av driftbudgeten”
 39

 

Instämmer eller 

instämmer starkt 

Varken instämmer eller tar 

avstånd 

Tar avstånd eller tar 

starkt avstånd  

Svar 

saknas 

Politiskt 

block 

C, FP, KD och M 17,6 29,4 53,0 0 

S, MP, V och VB 17,4 39,1 26,1 17,4 

SD 100 0 0 0 

Ej uppgett parti 25 50 0 25 

                                                      
39 Analysen är inte statistiskt viktad eftersom bortfallet är jämt över de två största blocken. 
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7 Diskussion av resultaten 

I den här uppsatsen har jag utifrån institutionell demokratiteori beskrivit hur den institutionella 

designen av Participatory Budgeting i Upplands Väsby kommun ser ut och analyserat hur den 

möjliggör förverkligandet av centrala demokratiska ideal. I det här kapitlet ska jag diskutera resultaten 

från analysen av det empiriska materialet och återknyta till hur den besvarar uppsatsens 

forskningsfrågor samt hur den relaterar till tidigare forskning. Slutligen ges några förslag på fortsatt 

forskning. 

Med utgångspunkt från Sintomers (et al. 2008: 168) definition av PB har min kartläggning identifierat 

fyra medborgarbudetprocesser som uppfyller eller har uppfyllt definitionskraven för PB på ett 

övertygande sätt: Uddevalla, Upplands Väsby, Haninge och Örebro kommuns medborgarbudgetar. Av 

dessa fyra verkar det som att Upplands Väsby kommuns medborgarbudget är den 

medborgarbudgetprocess som fortfarande är aktiv och pågående medan de andra kommunernas 

medborgarbudgetar har avstannat. Den här uppsatsen har därefter fokuserat på medborgarbudget i 

Upplands Väsby kommun som ett aktuellt exempel på PB i en svensk kontext. Hur ser den 

institutionella designen kring PB i Upplands Väsby kommun ut och i vilken utsträckning möjliggör 

den förverkligandet av centrala demokratiska ideal som beskrivits i uppsatsens teoriavsnitt?  

Resultaten tyder på att medborgarbudgeten i Upplands Väsby kommun är en form av PB som inte har 

institutionaliserats i särskilt hög grad. Att medborgarbudgeten är ett förhållandevis nytt fenomen i 

kommunen och att den har drivits genom en till synes dynamisk projektform där den institutionella 

designen varierat från år till år talar för det. Avseende institutionell design för inkludering har olika 

strategier i de olika medborgarbudgetomgångarna tillämpats av kommunen. Det verkar finnas en 

medvetenhet bland politiker och tjänstemän om värdet att inkludera politiskt svaga grupper vilket 

också har gjorts i båda medborgarbudgetomgångar men på olika sätt. Medborgarbudgetomgångarna 

har i olika mån satsat extra resurser på att inkludera ungdomar i processen. Däremot saknas en 

institutionell design som på ett mer övertygande sätt tar hänsyn till inbördes skillnader inom 

exempelvis den gruppen. Att genom institutionell design engagera marginaliserade grupper i mer 

perifera områden inom kommunen att delta i medborgarbudgeten kan betraktas som en utmaning som 

kommunen ännu inte antagit. Ett återkommande problem kring politisk deltagande, att förhållandevis 

resursstarka grupper i högre utsträckning tenderar att delta, bekräftas även försiktigt av 

intervjumaterialet för medborgarbudgeten gällande förslagsfasen.  

Strategier för jämlik närvaro har främst tillämpats mot de grupper som anses mest berörda av de 

geografiska platserna inom medborgarbudgetens problemområde vilket innebär de som normalt vistas 

eller bor i närområdet. I 2014 års medborgarbudgetomgång riktades exempelvis extra resurser mot att 

involvera parkbesökare med beroendeproblem. De riktade resurserna mot politiskt svaga grupper har 

bidragit till att förbättra politiskt deltagande bland dessa grupper, men som nämnts är strategierna 

främst inriktade mot ungdomar eller grupper som är direkt berörda av den fysiska platsen som 

medborgarbudgeten behandlat. Med andra ord är den institutionella designen avseende 

incitamentstrukturer och strategier för inkludering av politiskt svaga grupper begränsade.  

Sett till antal deltagare i medborgarbudgeten är siffrorna i förhållande till exempelvis allmänna val 

väldigt låga men å andra sidan relativt höga i förhållande till andra typer av deltagardemokratiska 

reformer som exempelvis medborgarförslag (SCB 2014c). Hur stora massor kan medborgarbudgeten 

förväntas locka? Incitamentstrukturer för att delta som exempelvis ”att slippa en skoldag” i 2013 års 
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förslagsfas har enligt deltagarna i kommunens utvärdering varit en viktig anledning för att medverka. 

För att lyckas med att inkludera socialt marginaliserade grupper behöver kommunen arbeta med att 

skapa effektiva incitamentstrukturer för att locka dessa grupper. En relativt begränsad ombyggnad av 

två centralt belägna platser i kommunen skapar möjligtvis inte tillräckliga incitament för att locka 

breda grupper av människor inklusive socialt marginaliserade att delta.  

Vad gäller idealet folklig kontroll har inflytandet begränsats i den mån att deltagare i 

medborgarbudgeten inte får vara med och sätta agendan för vad medborgarbudgeten ska handla om. 

Innebörden är bl.a. att de ärenden som behandlas inom medborgarbudgeten tenderar att vara ärenden 

av begränsad politisk relevans i förhållande till andra kommunala angelägenheter. Deltagarnas förslag 

”filtreras” genom en bearbetningsfas där tjänstemännen får relativt stort inflytande att omforma 

deltagares förslag till förslag som anses lämpliga för omröstning. Deltagandet och inflytandet i dessa 

bearbetningsfaser är ytterst begränsat av institutionella regler även om kommunen tillämpat vissa 

strategier för att stärka deltagarnas representativitet. Efter den formella beslutsprocessen inom 

medborgarbudgeten har tjänstemannaförvaltningen återigen stort inflytande genom 

implementeringsfasen och därför även på slutresultatet av medborgarbudgetprocessen. Syftet med 

medborgarbudgeten som kommuniceras mot allmänhet och deltagare är att medborgarbudget innebär 

ett sätt för medborgare att fatta beslut om en del av kommunens budget. Det viktigaste syftet med 

medborgarbudget bland kommunfullmäktigeledamöterna är dock att kommunen behöver inhämta 

information om vad medborgarna tycker
40

. En risk avseende folklig kontroll är att det stora 

tjänstemannainflytandet riskerar att skapa legitimitetsproblem med medborgarbudgeten om 

medborgares förväntningar på inflytande inte stämmer överens med det upplevda inflytandet. Så länge 

problemområdena berör förhållandevis avpolitiserade frågor är detta måhända inget större bekymmer. 

För att medborgarbudgeten ska kunna utvecklas mot att behandla mer relevanta politiska frågor som 

rör exempelvis välfärd och kommunens driftbudget är det dock avgörande att ta itu med denna aspekt 

som delvis även kan betraktas som ett transparensproblem på grund av bristande transparens avseende 

problemformulerings- och bearbetningsfasen. Ett exempel är att kommunen brustit i att informera 

deltagare om att parkourbanan faktiskt står på en rivningstomt. De riktade resurserna avseende 

inkludering av politiskt svaga grupper i medborgarbudgetens förslagsfas får med hänsyn till folklig 

kontroll väldigt liten inverkan på slutresultatet i termer av dessa gruppers reella inflytande.  

Det går att argumentera för att medborgarbudgetens grundläggande design i sig med prioritering av en 

ändlig summa pengar uppmuntrar deltagare till mer reflekterande bedömningar som kan härledas till 

idealet genomtänkt omdöme. Kommunen har arbetat med olika verktyg för att underlätta deltagares 

arbete med budgeteringen, vilket kan betraktas som ett arbetssätt för att uppmuntra genomtänkta 

prioriteringar. För att ytterligare stödja idealet genomtänkt omdöme finns det dock mycket mer som 

kan göras. Medborgarbudgetens utformning skapar få incitament för kommunen att tillämpa principer 

för att öka genomtänkt omdöme bland deltagare eftersom att ”ogenomtänkta förslag” ändå filtreras 

bort i bearbetningsfasen där tjänstemännen har stort inflytande. Institutionaliserade principer för att 

exponera deltagares åsikter mot varnadra och skapa en god diskussion mellan deltagare är avgörande 

för att tjänstemännen ska kunna minska sitt inflytande till förmån för deltagarnas och att 

medborgarbudgeten därmed ska kunna utvecklas mot att behandla mer relevanta politiska frågor. I 

2013 års medborgarbudgetomgång har den institutionella designen av medborgarbudgeten uppmuntrat 

till mer genomtänkta beslut redan i förslagsfasen vilket minskat tjänstemännens inflytande i de 

efterföljande beslutsstegen.  

                                                      
40 jmf med vanliga argument för medborgardialog i avsnitt 2.1.1.  
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Transparensen mot deltagare i medborgarbudgeten har varit förhållandevis god i förslagsfasen. I 

bearbetningsfasen finns det dock utrymme för att öka medborgarbudgetens legitimitet genom att öka 

transparensen för hur omröstningsbara förslag genereras. Även om det kan vara opraktiskt att 

inkludera fler deltagare i bearbetningsfasen kan en rimlig åtgärd vara att exempelvis öppna upp 

mötesrummen i bearbetningsfasen, för observerande deltagare. Kommunen har arbetat med 

återkoppling i förslags- och bearbetningsfasen, vilket jag menar också borde vara en självklarhet vad 

gäller implementeringsfasen. Om medborgarbudget ska kunna uppfylla kravet på transparens måste 

tjänstemännen sluta undanhålla uppgifter som är offentliga. Den institutionella designen premierar en 

anonymitet som inte bara är negativ i förhållande till transparenskravet utan som dessutom förhindrar 

skapandet av goda förutsättningar för genomtänkt omdöme genom publicitet. Transparensen måste 

förbättras avsevärt i bearbetnings- och omröstningsfasen, liksom i problemformuleringsfasen för att ha 

en möjlighet att förverkliga idealet transparens. 

En fördel med medborgarbudget är att kostnaderna för deltagande är förhållandevis låga i 

omröstningsfasen. Samtidigt är påverkansmöjligheterna för deltagare som enbart deltar i 

omröstningsfasen ytterst begränsade. I 2014 års medborgarbudgetprocess har de mer öppna 

selektionskriterierna i kombination med den öppna formen av förslagsinlämning medfört att en direkt 

omröstning av de 196 inkomna förslagen hade inneburit en för tidskrävande process att som deltagare 

kunna sätta sig in i. Bearbetningsfasen har underlättat för deltagare i omröstningsfasen genom att 

minska ner antal förslag och därmed kostnader för deltagande. Samtidigt har detta skett på bekostnad 

av att realisera idealet folklig kontroll. För att delta genom hela medborgarbudgetprocessen (förslags-, 

bearbetnings-, och omröstningsfasen) är kostnaderna relativt höga för deltagare samtidigt som 

påverkansmöjligheterna ökar. Den institutionella designen premierar på så vis resursstarka 

medborgares inflytande. För den administrativa sidan med politiker och tjänstemän anses nyttan av 

medborgarbudgeten väga tyngre än kostnaderna för den. Nyttan innebär dock inte med självklarhet 

främjandet av de demokratiska ideal som den här uppsatsen utgått från utan ger möjligtvis sken av att 

kommunen istället vill legitimera befintliga representativa institutioner: kommunfullmäktigeenkäten 

antyder att ”de som inte röstar i de allmänna valen” inte är en lika viktig grupp att inkludera i 

medborgarbudgeten i förhållande till andra grupper och att det viktigaste syftet med medborgarbudget 

är att ”inhämta information om vad medborgarna tycker”. 

Vad gäller överförbarhet finns det i förhållande till vad en del av den tidigare forskningen om 

deltagardemokratiska reformers önskvärdhet visat (jmf. Gilljam et al. 2010) ett väldigt starkt politiskt 

stöd för att fortsätta arrangera medborgarbudget bland Upplands Väsbys 

kommunfullmäktigeledamöter. Även om det förekommer uttryck för en vilja inom 

tjänstemannaförvaltningen att utveckla medborgarbudgeten mot mer övergripande politiska frågor 

som exempelvis rör driften av kommunen är kommunfullmäktigeledamöterna inte överens i den 

frågan och det finns ett relativt starkt motstånd även om flertalet inte tar ställning. Analysen indikerar 

även att den institutionella designen av medborgarbudgeten i sig utgör ett hinder för överförbarhet.  

 Slutsatser 7.1

Sammantaget finns brister i Upplands Väsbys medborgarbudget avseende samtliga ideal som studerats 

i den här uppsatsen. Genomtänkt omdöme, effektivitet och överförbarhet är möjligtvis ideal som 

medborgarbudgeten i bästa mån delvis möjliggör att förverkliga genom institutionell design av dock 

väldigt begränsade och varierande strategier mellan de olika medborgarbudgetomgångarna. Det är 

även påtagligt att trade-off-effekter som exempelvis strategier för ökad effektivitet missgynnat folklig 
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kontroll. Transparens och folklig kontroll är ideal som den institutionella designen av 

medborgarbudgeten mer tydligt brister i att förverkliga. Inkludering har varit lite svårare att analysera 

på grund av begränsningar i tillgång på material och därmed är det svårt att dra alltför säkra slutsatser 

om i vilken mån den institutionella designen möjliggör förverkligande av idealet. Strategier som stöder 

inkludering har tillämpats men det är svårare att dra några definitiva slutsatser om effekterna av dessa, 

särskilt gällande omröstningsfasen.  

I förhållande till resultaten av de flesta studier av PB i Porto Alegre (se 1.1 & 3.2) är resultaten som 

den här uppsatsen levererar dystra. Resultaten stöder i ganska hög grad tidigare forskning om 

diffusioner av PB i Europa där nordeuropeiska och tyska modeller av PB kännetecknas av liknande 

karaktäristiska drag avseende institutionell design och funktion, som diskuterats i avsnitt 3.3 (Sintomer 

et al. 2012: 22; Goldfrank 2011; Ganuza & Biaocchi 2012). Utöver det stöder även resultaten tidigare 

forskning om deltagardemokratiska reformer i allmänhet inom Sverige som tyder på att medborgerligt 

politiskt inflytande genom deltagardemokratiska reformer är starkt begränsat i förhållande till den 

befintliga representativa demokratins institutioner och normer (Amnå 2006; Åström et al. 2009). 

Analysen av folklig kontroll stöder även tidigare forskning om att deltagardemokratiska reformer 

tenderar att vara avpolitiserade ”förvaltningsverktyg” där medborgerligt inflytande konkurreras ut av 

tjänstemännens expertis (Ibid.). Mot bakgrund av annan tidigare forskning (se Gilljam & Jodal 2006) 

betraktar jag ändå förekomsten av PB i Sverige som en intressant utveckling av deltagardemokratiska 

reformer som potentiellt kan medföra nya vägar för medborgare och allmänheten att influera den 

lokala politiken. Trots de dystra resultaten från den här studien har emellertid flera relevanta aspekter 

som möjliggör förbättring identifierats ovan. Om PB ska komma att betraktas som en reellt 

demokratisk institution avseende de demokratiska ideal som analyserats här kan dessa resultat vara 

värdefulla för praktiker som arbetar med medborgarbudget och andra former av deltagardemokratiska 

reformer. Avsikten med den här studien har inte varit att premiera något särskilt demokratiskt ideal 

som mer värdefullt än något annat. Avseende medborgerligt deltagande och i viss mån deliberation 

som egenvärden har möjligtvis medborgarbudgeten i kommunen tillfört ett demokratisk mervärde – 

dock på bekostnad av politisk jämlikhet. Den här studiens resultat kan betraktas som ett pessimistiskt 

inlägg i den internationella forskningen om hur diffusioner av PB fungerar i praktiken avseende 

demokratifördjupning. Den kan även betraktas som ett pessimistiskt inlägg i den större 

forskningsdebatten om hur deltagardemokratiska reformer ska förstås. 

7.1.1 Förslag till fortsatt forskning 

Den institutionella designen av PB, liksom för andra typer av demokratiska institutioner, är en viktig 

förutsättning för att möjliggöra förverkligandet av demokratiska ideal. Som diskuterats i tidigare 

forskning finns det även andra faktorer som påverkar förutsättningarna för demokratiutveckling. 

Vilken betydelse har exempelvis starka aktörer eller ekonomiska resurser för institutionaliseringen av 

PB i en svensk kontext? Tidigare forskning tyder på att diffusioner av PB i Europa och främst de 

nordeuropeiska länderna tenderar att vara avpolitiserade (Sintomer et al. 2012). Hur påverkar PB:s 

politiska rötter i värdlandet hur den anpassas till rådande institutioner? Den utforskade 

medborgarbudgetprocessen i den här uppsatsen har haft inslag av medbeslutande mellan tjänstemän 

och deltagare vilket inneburit att deltagarnas reella inflytande minskat. Hur kan medborgarbudgeten 

undvika sådana arrangemang? En tidigare fallstudie av medborgardialogen i Göteborg har visat att den 

politiska organisationens värderingar avspeglar medborgardialogens syften och funktion som inte 

alltid är helt demokratiska (Tahvilzadeh 2013). Vilka är makthavarnas motiv med PB? Dessa frågor är 

exempel på ämnen för fortsatt forskning som jag varmt välkomnar. 
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Appendix 1: tabeller 

Tabell 6. Intervjuförteckning 

 

 

 

 

Tabell 7. Korstabulering Politiskt block * 3A) 

Roll Uppdrag Datum Plats Varaktighet Referens 

(transkriberad 

intervju) 

tjänsteman Projektledare för 

medborgarbudget 2014 

2014-11-

27  

Konferensrum, 

Messingen, 

Upplands Väsby 

60 min (Intervju 1) 

tjänsteman Budgetchef, Projektägare 

för medborgarbudget 2014 

2014-11-

27 

Konferensrum, 

Messingen, 

Upplands Väsby 

60 min (Intervju 2) 

politiker Kristdemokraterna, 

ordförande i rådet för 

medborgardialog, 

kommunalråd 2006-2014-

12-31)  

2014-12-

08 

Tjänsterum, 

Messingen, 

Upplands Väsby 

55 min (Intervju 3) 

medborgare panelen för 

medborgardialog 

(”Panelen”) 

2014 (bearbetningsfasen) 

2014-12-

05 

Telefonintervju, 

Respektive bostad 

30 min (Intervju 4) 

 

”kommunen bör fortsätta arrangera medborgarbudgetar” 

Total Instämmer starkt Instämmer Varken instämmer eller tar avstånd 

Politiskt block C, FP, KD och M 5 9 3 17 

S, MP, V och VB 6 13 4 23 

SD 0 2 0 2 

Svar saknas 2 0 2 4 

Total 13 24 9 46 



 

 

Appendix 2: övriga tabeller 

Tabell 8. Fråga 1. Syfte med medborgarbudget A) Ett sätt för medborgare att påverka politiken 

 Frekvens Procent (inkl. saknade värden) Procent Kumulativ procent 

 Mycket viktigt 18 39,1 40,0 40,0 

Viktigt 21 45,7 46,7 86,7 

Varken viktigt eller oviktigt 6 13,0 13,3 100,0 

Total 45 97,8 100,0  

 Saknas 1 2,2   

Total 46 100,0   

 

Tabell 9. Fråga 1. Syfte med medborgarbudget B) Kommunen behöver inhämta information om vad 

medborgarna tycker 

 Frekvens Procent (inkl. saknade värden) Procent Kumulativ procent 

 Mycket viktigt 21 45,7 45,7 45,7 

Viktigt 23 50,0 50,0 95,7 

Varken viktigt eller oviktigt 2 4,3 4,3 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

Tabell 10. Fråga 1. Syfte med medborgarbudget C) Medborgare behöver få en förståelse för de svåra 

prioriteringar som politiken medför 

 Frekvens Procent (inkl. saknade värden) Procent Kumulativ procent 

 Mycket viktigt 18 39,1 39,1 39,1 

Viktigt 25 54,3 54,3 93,5 

Varken viktigt eller oviktigt 1 2,2 2,2 95,7 

Oviktigt 2 4,3 4,3 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

Tabell 11. Fråga 1. Syfte med medborgarbudget D) Medborgare behöver lära sig att ta ansvar för svåra 

beslut 

   Frekvens Procent (inkl. saknade värden) Procent Kumulativ procent 

 Mycket viktigt 9 19,6 19,6 19,6 

Viktigt 25 54,3 54,3 73,9 

Varken viktigt eller oviktigt 8 17,4 17,4 91,3 

Oviktigt 3 6,5 6,5 97,8 

Inte alls viktigt 1 2,2 2,2 100,0 

Total 46 100,0 100,0  



 

 

Tabell 12. Fråga 1. Syfte med medborgarbudget E) Medborgare behöver flera sätt att kommunicera sina 

uppfattningar till politiker 

 Frekvens Procent (inkl. saknade värden) Procent Kumulativ procent 

 Mycket viktigt 12 26,1 26,1 26,1 

Viktigt 29 63,0 63,0 89,1 

Varken viktigt eller oviktigt 4 8,7 8,7 97,8 

Oviktigt 1 2,2 2,2 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

Tabell 13. Fråga 1. Syfte med medborgarbudget F) Kommunen behöver förankra sina beslut 

 Frekvens Procent (inkl. saknade värden) Procent Kumulativ procent 

 Mycket viktigt 15 32,6 33,3 33,3 

Viktigt 18 39,1 40,0 73,3 

Varken viktigt eller oviktigt 8 17,4 17,8 91,1 

Oviktigt 4 8,7 8,9 100,0 

Total 45 97,8 100,0  

 Saknas 1 2,2   

Total 46 100,0   

 

Tabell 14. Fråga 1. Syfte med medborgarbudget G) Medborgare lär sig hur kommunen fungerar 

 Frekvens Procent (inkl. saknade värden) Procent Kumulativ procent 

 Mycket viktigt 16 34,8 34,8 34,8 

Viktigt 22 47,8 47,8 82,6 

Varken viktigt eller oviktigt 7 15,2 15,2 97,8 

Inte alls viktigt 1 2,2 2,2 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

Tabell 15. Fråga 2. Involvera följande grupper i medborgarbudgetprocessen A) Det egna partiets väljare 

 Frekvens Procent (inkl. saknade värden) Procent Kumulativ procent 

 Mycket viktigt 13 28,3 28,3 28,3 

Viktigt 26 56,5 56,5 84,8 

Varken viktigt eller oviktigt 5 10,9 10,9 95,7 

Inte alls viktigt 2 4,3 4,3 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 



 

 

Tabell 16. Fråga 2. Involvera följande grupper i medborgarbudgetprocessen B) Socialt marginaliserade 

grupper 

 Frekvens Procent (inkl. saknade värden) Procent Kumulativ procent 

 Mycket viktigt 19 41,3 41,3 41,3 

Viktigt 24 52,2 52,2 93,5 

Varken viktigt eller oviktigt 3 6,5 6,5 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

Tabell 17. Fråga 2. Involvera följande grupper i medborgarbudgetprocessen C) Utlandsfödda 

 Frekvens Procent (inkl. saknade värden) Procent Kumulativ procent 

 Mycket viktigt 21 45,7 45,7 45,7 

Viktigt 21 45,7 45,7 91,3 

Varken viktigt eller oviktigt 4 8,7 8,7 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

Tabell 18. Fråga 2. Involvera följande grupper i medborgarbudgetprocessen D) Ungdomar 

 Frekvens Procent (inkl. saknade värden) Procent Kumulativ procent 

 1 25 54,3 54,3 54,3 

2 19 41,3 41,3 95,7 

Varken viktigt eller oviktigt 2 4,3 4,3 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

Tabell 19. Fråga 2. Involvera följande grupper i medborgarbudgetprocessen E) Pensionärer 

 Frekvens Procent (inkl. saknade värden) Procent Kumulativ procent 

 Mycket viktigt 20 43,5 43,5 43,5 

Viktigt 22 47,8 47,8 91,3 

Varken viktigt eller oviktigt 4 8,7 8,7 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

Tabell 20. Fråga 2. Involvera följande grupper i medborgarbudgetprocessen F) Småbarnsföräldrar 

 Frekvens Procent (inkl. saknade värden) Procent Kumulativ procent 

 Mycket viktigt 21 45,7 45,7 45,7 

Viktigt 21 45,7 45,7 91,3 

Varken viktigt eller oviktigt 4 8,7 8,7 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 



 

 

Tabell 21. Fråga 2. Involvera följande grupper i medborgarbudgetprocessen G) Medborgare som ofta 

klagar 

 Frekvens Procent (inkl. saknade värden) Procent Kumulativ procent 

 Mycket viktigt 12 26,1 26,1 26,1 

Viktigt 19 41,3 41,3 67,4 

Varken viktigt eller oviktigt 11 23,9 23,9 91,3 

Oviktigt 2 4,3 4,3 95,7 

Inte alls viktigt 2 4,3 4,3 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

Tabell 22. Fråga 2. Involvera följande grupper i medborgarbudgetprocessen H) Oengagerade medborgare 

 Frekvens Procent (inkl. saknade värden) Procent Kumulativ procent 

 Mycket viktigt 12 26,1 26,1 26,1 

Viktigt 20 43,5 43,5 69,6 

Varken viktigt eller oviktigt 11 23,9 23,9 93,5 

Oviktigt 1 2,2 2,2 95,7 

Inte alls viktigt 2 4,3 4,3 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

Tabell 23. Fråga 2. Involvera följande grupper i medborgarbudgetprocessen I) De som inte röstar i de 

allmänna valen 

 Frekvens Procent (inkl. saknade värden) Procent Kumulativ procent 

 Mycket viktigt 18 39,1 39,1 39,1 

Viktigt 16 34,8 34,8 73,9 

Varken viktigt eller oviktigt 10 21,7 21,7 95,7 

Inte alls viktigt 2 4,3 4,3 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

 

Tabell 24. Fråga 3. Påståenden om medborgarbudget A) ”Kommunen bör fortsätta arrangera 

medborgarbudgetar” 

 Frekvens Procent (inkl. saknade värden) Procent Kumulativ procent 

 Instämmer starkt 13 28,3 28,3 28,3 

Instämmer 24 52,2 52,2 80,4 

Varken instämmer eller tar avstånd 9 19,6 19,6 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 



 

 

Tabell 25. Fråga 3. Påståenden om medborgarbudget A) ”Kommunen bör öka medborgarbudgetens 

investeringsbudget” 

 Frekvens Procent (inkl. saknade värden) Procent Kumulativ procent 

 Instämmer starkt 5 10,9 10,9 10,9 

Instämmer 9 19,6 19,6 30,4 

Varken instämmer eller tar avstånd 25 54,3 54,3 84,8 

Tar avstånd 5 10,9 10,9 95,7 

Vet ej 2 4,3 4,3 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

Tabell 26. Fråga 3. Påståenden om medborgarbudget C) ”Kommunen bör utveckla medborgarbudget till 

att besluta om en del av kommunens driftbudget” 

 Frekvens 

Procent (inkl. saknade 

värden) Procent Kumulativ procent 

 Instämmer starkt 3 6,5 6,5 6,5 

Instämmer 7 15,2 15,2 21,7 

Varken instämmer eller tar 

avstånd 
16 34,8 34,8 56,5 

Tar avstånd 10 21,7 21,7 78,3 

Tar starkt avstånd 5 10,9 10,9 89,1 

Vet ej 5 10,9 10,9 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

Tabell 27. Fråga 3. Påståenden om medborgarbudget D) ”Medborgarbudget bör i större utsträckning 

involvera välfärdsfrågor” 

  
 Frekvens Procent (inkl. saknade värden) Procent Kumulativ procent 

 Instämmer starkt 5 10,9 10,9 10,9 

Instämmer 12 26,1 26,1 37,0 

Varken instämmer eller tar avstånd 18 39,1 39,1 76,1 

Tar avstånd 4 8,7 8,7 84,8 

Tar starkt avstånd 3 6,5 6,5 91,3 

Vet ej 4 8,7 8,7 100,0 

Total 46 100,0 100,0  



 

 

Tabell 28. Fråga 3. Påståenden om medborgarbudget E) ”Medborgarbudget bör stärka de socialt 

marginaliserade gruppernas intressen” 

 Frekvens Procent (inkl. saknade värden) Procent Kumulativ procent 

 Instämmer starkt 7 15,2 15,2 15,2 

Instämmer 23 50,0 50,0 65,2 

Varken instämmer eller tar avstånd 9 19,6 19,6 84,8 

Tar avstånd 3 6,5 6,5 91,3 

Tar starkt avstånd 1 2,2 2,2 93,5 

Vet ej 3 6,5 6,5 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

Tabell 29. Fråga 4. Uppdrag i kommunfullmäktige 

 Frekvens Procent (inkl. saknade värden) Procent Kumulativ procent 

 Ordinarie 42 91,3 91,3 91,3 

Ersättare 4 8,7 8,7 100,0 

Total 46 100,0 100,0  

 

Tabell 30. Fråga 5. Partitillhörighet 

 

 

  

 Frekvens Procent (inkl. saknade värden) Procent Kumulativ procent Mandatfördelning kommunfullmäktige 

 

 

C 

FP 

0 

4 

0 

8,7 

0 

9,5 

0 

9,5 

2 

4 

KD 1 2,2 2,4 11,9 2 

MP 5 10,9 11,9 23,8 5 

M 12 26,1 28,6 52,4 13 

S 13 28,3 31,0 83,3 16 

SD 2 4,3 4,8 88,1 3 

V 4 8,7 9,5 97,6 4 

VB 1 2,2 2,4 100,0 2 

Total 42 91,3 100,0  
 

51 

 Saknas 4 8,7   9 

Total 46 100,0    



 

 

 

Tabell 31. Fråga 6. Kön 

 Frekvens Procent (inkl. saknade värden) Procent Kumulativ procent 

 Kvinna 22 47,8 50,0 50,0 

Man 22 47,8 50,0 100,0 

Total 44 95,7 100,0  

 Saknas 2 4,3   

Total 46 100,0   

 

Tabell 32. Fråga 7. Erfarenhet av partipolitiskt uppdrag (antal år) 

 Frekvens Procent (inkl. saknade värden) Procent Kumulativ procent Mandatfördelning 

 0-1 6 13,0 13,3 13,3  

1-2 2 4,3 4,4 17,8  

2-5 7 15,2 15,6 33,3  

5-10 10 21,7 22,2 55,6  

10-20 9 19,6 20,0 75,6  

20+ 11 23,9 24,4 100,0  

Total 45 97,8 100,0   

 Saknas 1 2,2    

Total 46 100,0    

 

  



 

 

Appendix 3: intervjuguide 

Bakgrund till intervjun Berätta om uppsatsen. 

Vilket syfte har intervjun? Ta reda på hur ni arbetar med medborgarbudget. 

Användning av bandspelare Kontroller att det är OK och tydliggör att den är till för att komma ihåg 

svaren bättre. 

Finns några frågor/oklarheter? 

Berätta om er själva – vad ni jobbar med och vilken roll ni har i arbetet med medborgarbudget. 

 

Inkludering 

1. Kan ni berätta om hur processen med medborgarbudget startade i Upplands Väsby? 

2. Vilka deltar i medborgarbudgetprocessen? Målgrupper? Sociala grupper?  

3. Är den avgränsad till en viss målgrupp, i så fall varför? 

4. Vilka är det som faktiskt deltar i medborgarbudgetprocessen? Når ni ut till alla sociala 

grupper? 

5. Hur hanteras att vissa deltagare kanske är bättre än andra på att presentera och argumentera för 

sina förslag? 

Folklig kontroll 

6. Kan ni berätta mer om hur beslutsprocessen går till? 

7. Får medborgare välja vilka frågor som ska diskuteras inom medborgarbudgetprocessen? Eller 

får medborgare vara med och formulera utgångspunkten för ett ärende? Hur bestäms vilka 

frågor som ska behandlas? 

8. Händer det att deltagare själva försöker omformulera ramarna kring medborgarbudgeten? Dvs. 

ändra frågan? 

9. Vad händer när politiken ska ta ställning till det medborgarna röstat fram? 

10. Hur jobbar ni med information om vilka alternativa lösningar det kan finnas på en viss fråga 

som behandlas inom medborgarbudgeten? Det finns inte bara ett sätt att lösa ett problem. 

11. Hur kan deltagare i medborgarbudgetprocessen utkräva ansvar efter att beslutet 

implementerats? 

12. (Finns det steg i processen där medborgare och politiker fattar gemensamma beslut?) 

Genomtänkt omdöme 

13. Anser ni att en det bör finnas goda principer för att fatta genomtänkta politiska beslut? 

Exempelvis att man inte ska beakta enbart privata intressen utan man bör ha ett mer utvidgat 

helhetsperspektiv där andras intressen vägs in i bilden?  

14. Hur arbetar ni med att stödja deltagare att lära sig goda principer för att fatta genomtänkta 

beslut? 

 

Transparens 

15. Hur öppen och transparent upplever ni att processen kring medborgarbudget är? 

16. Hur arbetar ni med att informera deltagare men även allmänheten om processen kring 

medborgarbudget? 

Effektivitet 

17. Är medborgarbudget en kostsam process som kräver mycket resurser? 

18. Hur kan man avväga om det är värt att använda medborgarbudget? 



 

 

  

Överförbarhet 

19. Anser ni att medborgarbudgeten kan bli hur stor som helst? Eller ser ni potentiella problem 

med att alltför många medborgare skulle välja delta? 

20. Finns det något tröskelvärde? Dvs. att medborgarbudgetprocessens positiva effekter skulle 

avta om den blev större? 

21. Finns det exempelvis frågor som kan vara för komplexa och tekniskt svåra för att behandlas på 

ett effektivt sätt inom medborgarbudget? 

  



 

 

Appendix 4: enkät 

Hej! 

Mitt namn är Fredrik och jag skriver för närvarande min masteruppsats i statsvetenskap om 

medborgarbudget i Sverige. Upplands Väsby kommun ligger ur ett svenskt perspektiv i framkant vad 

gäller utveckling av denna typ av metod. Jag skulle därför vilja be er att ägna en liten stund för att fylla 

i en kort enkät om medborgarbudget i Upplands Väsby.  

Enkäten är riktad främst till ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige skulle inte ordinarie ledamot 

vara på plats ber jag er markera detta i en ryta senare i enkäten.  

Har ni eventuella frågor kan ni nå mig på frca3846@student.su.se eller 0708-996978 

Vänligen  

Fredrik Carlsson 
Student på masterprogrammet i statsvetenskap 
Stockholms universitet 

 

 

 

  

Vänligen vänd blad för att komma till den 
första frågan 

mailto:frca3846@student.su.se


 

 

Fråga 1. Medborgarbudget kan ha olika syften. Hur viktiga är följande syften med medborgarbudget 

för dig? 

 

A) Ett sätt för medborgare att påverka politiken 

Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt 

eller oviktigt 

Oviktigt Inte alls viktigt Vet ej 

      

 

B) Kommunen behöver inhämta information om vad medborgarna tycker 

Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt 

eller oviktigt 

Oviktigt Inte alls viktigt Vet ej 

      

 

C) Medborgare behöver få en förståelse för de svåra prioriteringar som politiken medför 

Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt 

eller oviktigt 

Oviktigt Inte alls viktigt Vet ej 

      

 

D) Medborgare behöver lära sig att ta ansvar för svåra beslut 

Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt 

eller oviktigt 

Oviktigt Inte alls viktigt Vet ej 

      

 

E) Medborgare behöver flera sätt att kommunicera sina uppfattningar till politiker 

Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt 

eller oviktigt 

Oviktigt Inte alls viktigt Vet ej 

      

 

F) Kommunen behöver förankra sina beslut 

Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt 

eller oviktigt 

Oviktigt Inte alls viktigt Vet ej 

      

 

G) Medborgare lär sig hur kommunen fungerar 

Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt 

eller oviktigt 

Oviktigt Inte alls viktigt Vet ej 

      

 

  



 

 

Fråga 2. Hur viktigt är det för dig att involvera följande grupper i medborgarbudgetprocessen? 

 

A) Det egna partiets väljare 

Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt 

eller oviktigt 

Oviktigt Inte alls viktigt Vet ej 

      

 

B) Socialt marginaliserade grupper 

Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt 

eller oviktigt 

Oviktigt Inte alls viktigt Vet ej 

      

 

C) Utlandsfödda 

Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt 

eller oviktigt 

Oviktigt Inte alls viktigt Vet ej 

      

 

D) Ungdomar 

Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt 

eller oviktigt 

Oviktigt Inte alls viktigt Vet ej 

      

 

E) Pensionärer 

Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt 

eller oviktigt 

Oviktigt Inte alls viktigt Vet ej 

      

 

F) Småbarnsföräldrar 

Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt 

eller oviktigt 

Oviktigt Inte alls viktigt Vet ej 

      

 

  



 

 

G) Medborgare som ofta klagar 

Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt 

eller oviktigt 

Oviktigt Inte alls viktigt Vet ej 

      

 

H) Oengagerade medborgare 

Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt 

eller oviktigt 

Oviktigt Inte alls viktigt Vet ej 

      

 

I) De som inte röstar i de allmänna valen 

Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt 

eller oviktigt 

Oviktigt Inte alls viktigt Vet ej 

      

 

 

 

  

Halva enkäten avklarad 



 

 

Fråga 3. Nedan följer en rad påståenden om medborgarbudget i Upplands Väsby. I vilken 

utsträckning instämmer du i dessa?  

 

A) ”Kommunen bör fortsätta arrangera medborgarbudgetar” 

Instämmer starkt Instämmer Varken 

instämmer eller 

tar avstånd 

Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej 

      

 

B) ”Kommunen bör öka medborgarbudgetens investeringsbudget” 

Instämmer starkt Instämmer Varken 

instämmer eller 

tar avstånd 

Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej 

      

 

C) ”Kommunen bör utveckla medborgarbudget till att besluta om en del av kommunens 

driftbudget” 

Instämmer starkt Instämmer Varken 

instämmer eller 

tar avstånd 

Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej 

      

 

D) ”Medborgarbudget bör i större utsträckning involvera välfärdsfrågor” 

Instämmer starkt Instämmer Varken 

instämmer eller 

tar avstånd 

Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej 

      

 

E) ”Medborgarbudget bör stärka de socialt marginaliserade gruppernas intressen” 

Instämmer starkt Instämmer Varken 

instämmer eller 

tar avstånd 

Tar avstånd Tar starkt avstånd Vet ej 

      

 

  



 

 

Fråga 4. Mitt uppdrag i kommunfullmäktige 

Ordinarie ledamot Ersättare 

 

 

 

Fråga 5. Partitillhörighet 

Centerpartiet  

Folkpartiet liberalerna  

Kristdemokraterna  

Miljöpartiet  

Moderaterna  

Socialdemokraterna  

Sverigedemokraterna  

Vänsterpartiet  

Väsbys Bästa  

 

 

Fråga 6.  

Kvinna Man 

 

 

 

Fråga 7. Erfarenhet av partipolitiskt uppdrag (antal år): 

 
0-1 1-2 2-5 5-10 10-20 20+ 

      

 

Tusen tack för att du tog dig tid att svara på enkäten! 

Enkätsvaren kommer att samlas ihop av Emma Kaumheimer och 

skickas till mig. Du kan lämna kvar enkäten på bordet eller ge den till 

henne! 
Har du några frågor är du välkommen att kontakta mig på frca3846@student.su.se eller tfn. 0708-996978 

Vänligen 
Fredrik Carlsson 
Student på masterprogrammet i statsvetenskap 
Stockholms universitet 
 

mailto:frca3846@student.su.se

