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1. Inledning 

Under hösten 2015 offentliggjorde social- och utbildningsförvaltningen i Ludvika Kommun 

en utredning av kommunens skolstruktur. Utredningen, där nedläggningen av flertalet skolor 

diskuterades, följde av de sparkrav som föregående års budgetunderskott resulterat i.  

Som en reaktion på nedläggningshoten uppstod ett omfattande 

medborgarengagemang. Engagemanget, som initialt syftade till att falsifiera utredningen, 

utvecklades i takt med den kommunala processen och landade slutligen i ett krav på en 

folkomröstning. Utredningen hade då efter respons omskrivits och sedermera omfamnats av 

de kommunala politikerna, som med en majoritet röstade för en förändrad skolstruktur. Det 

allt mer reella hotet om nedläggningar stoppade inte medborgarna. Kravet på en 

folkomröstning som lämnades till kommunfullmäktige stöttades av ca 11% av kommunens 

invånare. Engagemanget nådde dock sin kulmen, medborgarnas krav slogs ner av politikerna 

och nedläggningarna initierades. 

I brist på praktiska möjligheter att ändra beslutet formulerades då istället kritik mot 

den kommunala processen. Dess demokratiska innehåll ifrågasattes och i en debattartikel 

publicerad i Dalarnas Tidningar den 25 januari 2016 betonade intresseföreningen Engagerade 

föräldrar för Saxdalensskolas bevarande huruvida skolnedläggningarna kunde vara 

demokratiska när de facto 11% av kommunens invånare motsatte sig dem (Linda Persson 

2016). Liknande retorik, med en kritik av skolnedläggningsprocessens demokratiinnehåll, 

framfördes även av andra medborgare i processens tidigare skede. Då i form av 

demonstrationer såväl som protestlistor.  

2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om den aktuella skolnedläggningsprocessen haft 

demokratiska brister. Eventuella brister i demokratin skulle då förklara medborgarnas kritik 

om processens bristfälliga demokratiinnehåll. För att belägga ett sådant, enbart hypotetiskt, 

orsakssamband krävs en jämförelse mellan en teoretisk demokrati och den reella 

demokratiska processen. Dessutom krävs att medborgarna förutsätts ha en uppfattning om 

demokrati som matchar den reella demokratin.  
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Med de givna förutsättningarna förbises en alternativ orskashypotes; ett antagande om 

att medborgarnas uppfattning av demokrati skiljer sig från den faktiska demokratin förutsätt 

vara falskt. Från undersökningens framtida resultat går det måhända att utläsa ett eventuellt 

svar även på den alternativa hypotesen. Stämmer den huvudsakliga hypotesen följer att den 

alternativa orsakshypotesen kan avfärdas. Om det omvända resultatet uppstår saknas dock 

grund för några större slutsatser om alternativa orsakssamband och resultatet blir främst ett 

falsifierande av den huvudsakliga hypotesen. Ett sådant resultat kan dock vara en grund till 

diskussion.  

2.1 Frågeställning 

Var skolnedläggningsprocessen i Ludvika Kommun odemokratisk?  

3. Metod 

3.1 Design 

Utifrån Alan Brymans definition kan undersökningens design betraktas som en fallstudie. 

Fallstudien innebär utförandet av en “detaljerad och ingående analys av ett enda fall” 

(Bryman 2008, 649). Det aktuella fallet och således även det aktuella studieobjektet är den 

skolnedläggningprocess som under år 2016 avslutades i Ludvika Kommun.  

Bryman identifierar hur utförandet av en fallstudie förutsätter att inga generaliserande 

antagande kan göras. Fallet som beskrivs kan inte betraktas som ett urval ur en population. 

Om några generaliserande slutsatser ej kan härledas bör fallet istället ha en karaktär som 

relaterar det till andra fall. Det bör då antingen vara avgörande, unikt eller typiskt (Bryman 

2008, 76). Ur det faktum att undersökningen berör medborgardialoger, demonstrationer och 

folkomröstningskrav kan ett typiskt fall framträda. Fallets komponenter är återkommande i 

skolnedläggningsprocesser och indikerar att det kan ses som exemplifierande av en 

skolnedläggningprocess (Bryman 2008, 77). Skolnedläggningsprocessen i Ludvika Kommun 

är då att betrakta som typisk för andra fall av skolnedläggningar. Det innebär inte att de är 

direkta kopior. Antagandet om att fallet är typiskt för skolnedlägningsprocesser innebär att 

data och analyser från andra fall kan inkluderas i analysen av det aktuella fallet. Vid 
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inkluderandet av andra fall i undersökningen framträder dessutom att antagandet om fallens 

likheter är korrekt. 

3.2 Analysmetod 

3.2.1 Dokumentanalys 

Dokumentanalys är en av metoderna som i undersökningen används. Anledningen till att en 

dokumentanalys utförs följer av den operationalisering av demokratibegreppet som i 

uppsatsen utförs. Det framkommer då att svar på de frågor som formuleras går att finna i 

dokument. Dokumenten är tillhandahållna av kommunen och innehåller bland annat 

information om skolnedläggningsprocessens gång. Informationen är inte alltid producerad av 

kommunen, även medborgerlig korrespondens är inkluderad då den är nödvändig för vissa 

delar av undersökningen. Att kommunen är den aktör som tillhandahåller dokumenten 

innebär att autenciteten och trovärdigheten antas vara god. Dokumentens representativitet och 

meningsfullhet framkommer däremot under operationaliseringen. Det är som beskrivet då 

betydelsen av innehållet lyfts fram (Bryman 2008, 489). Även dokument från statliga 

myndigheter används för att skapa en bild av processen. Samma principer antas även gälla för 

dessa dokument.  

3.2.2 Intervju 

Fördelaktigt för skapandet av ett omfattande material är inkluderarandet av intervjuer. Genom 

att genomföra en intervju med en folkvald politiker erbjuds svar på frågor som inte går att 

finna i några dokument. Politiker är viktiga aktörer i den demokratiska processen och 

förväntas erbjuda insikter i processen som ej redovisats skriftligt. Intervjun är genomförd 

med en strukturell metod. Ett set frågor som matchar de teoretiska definitionerna av de olika 

demokratikriterierna gavs till respondenten. Frågorna fungerar som en förlängning av 

operationaliseringen (Bryman 2008, 203).  
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3.3 Metodproblem 

3.3.1 Reliabilitet 

Bryman framhäver en bland kvantitativa forskare pågående diskussion om relevansen i 

begreppen reliabilitet och validitet. Diskussionen är värd att uppmärksamma men förbises 

dock (Bryman 2008, 351). En bra reliabilitet innebär att en undersökning går att replikera 

utan ett avvikande resultat (Bryman 2008, 352). Risken för ett varierat result definieras av Jan 

Teorell och Torsten Svensson som risken för osystematiska mätfel. De osystematiska 

mätfelen är ett centralt problem för en kvalitativ undersökning, likt den utförda. Mätfelen 

uppstår exempelvis då en undersökning lämnar ett stort utrymme för hur resultat tolkas. En 

individs egna förutsättningar påverkar då analysen. En kan argumentera att även kvantitativ 

forskning påverkas av dess omgivning, för en kvalitativ undersökning är betydelsen dock 

större. Teorell och Svensson beskriver det som att verklighetsbeskrivningar blir godtyckliga. 

Det föreligger helt enkelt en risk för att en individs sociala roll påverkar undersökningen 

(Teorell och Svensson 2007, 56-57). Ett sätt att till viss del förebygga osystematiska mätfel är 

att utföra en väldefinierad operationalisering. Genom en väldefinierad operationalisering kan 

vissa tolkningsmöjligheter begränsas och förhoppningsvis individens inflytande minskas. 

3.3.2 Validitet 

Fallstudiens begränsade möjlighet till generalisering innebär att undersökningens externa 

validitet är obefintlig (Bryman 2008, 76 & 352). En diskussion av den interna validiteten är 

dock möjlig. Brymans diskussion av den interna validiteten hänvisar till Margaret D. 

LeCompte och Judith Preissle Goetz vilka beskriver god intern validitet som att 

undersökningens teoretiska utgångspunkt överensstämmer med observationerna (LeCompte 

och Goetz 1982, refererad i Bryman 2008, 352). Teorell och Svensson utvecklar definitionen 

till att innebära en avsaknad av systematiska mätfel. De systematiska mätfelen uppstår då en 

operationell definition ej överensstämmer med en teoretisk definition. Vill en undersöka hur 

effektivt medborgarna deltar i en demokratisk process måste en vara tydlig med att utföra en 

operationell definition som inkluderar den teoretiska definitionen av effektivt deltagande och 

exkluderar andra eventuella variabler. Om den operationella definitionen missar den 

teoretiska definitionen uppstår en situation där undersökningen mäter något helt annat än vad 
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den syftar till att göra. För att undersökningen ska få en bra intern validitet är det viktigt att i 

den operationella definitionen motivera vilka fenomen som i praktiken kan matcha det 

teoretiska (Teorell och Svensson 2007, 55-56).  

4. Demokratiteori 

Innan uppsatsens frågeställning kan besvaras måste två saker klargöras. För det första krävs 

en redovisning av vad demokrati syftar till. Innebörden av begreppet demokrati är onekligen 

omstritt och en tydlig definition absolut nödvändig. Utöver en redogörelse av begreppets 

innebörd är en operationalisering viktig. Nödvändigheten i att genomföra en 

operationalisering följer av att begreppet appliceras på ett specifikt fall. Det annars rent 

teoretiska demokratibegreppet överförs under uppsatsen till praktiken där det jämförs med en 

faktisk process (Teorell och Svensson 2007, 43). För det andra så är en redovisning av fallet 

nödvändigt. Främst för att uppsatsens frågeställning de facto kräver att ett specifikt fall 

studeras ingående men även fallets relation till demokratibegreppet är relevant. Då följer att 

inte enbart teorin bör redovisas utan även praktiken och då följaktligen fallet.  

Då begreppet demokrati redan använts utan att definieras har olika läsare säkerligen 

olika uppfattningar om vad det innebär. Ett väldefinierat begrepp är som beskrivet av Teorell 

och Svensson nödvändigt då det identifierar undersökningens “[...] analysenhet(er), variabler 

och de variabelvärden dessa kan anta” (Teorell och Svensson 2007, 38). 

Begreppsdefinitionen som används är en så kallad idealtypsdefinition. En definition som kan 

härledas till sociologen Max Weber. Teorell och Svensson hänvisar till Webers definition då 

de beskriver idealtypen som en tankebild med en renodlad beskrivning av fenomen. 

Begreppsdefinitonen är att betrakta som ett analysverktyg snarare än en empiriskt korrekt 

beskrivning av fenomen (Teorell och Svensson 2007, 42-43).  

Uppsatsens idealtypiska demokrati är framtagen av den amerikanske statsvetaren 

Robert A. Dahl, som i sin bok Democracy and Its Critics diskuterar hur en perfekt 

demokratisk process bör te sig. Han antar denna uppgift genom att definiera fem kriterier som 

ska gälla för att en demokratisk process ska kunna betraktas som perfekt. Han är dock noga 

med att påpeka det centrala i idealtypen nämligen att kriterierna är blott ideal. Ideal som 

reella demokratiska processer kan jämföras och utvärderas med men som inte nödvändigtvis 

går att uppnå. De är förevisningar om en perfekt demokrati (Dahl 1989, 108-109).  

6 



 

4.1 Effektivt deltagande 

Det första kriteriet Dahl definierar är effektivt deltagande. Med kriteriet vill han fånga 

relevansen i att medborgarnas preferenser ges förutsättningar till att vara en del av den 

politiska agendan. Att kriteriet fullständigt uppfylls innebär följaktligen att medborgarna 

under en beslutsprocess ska ha lika och lämpliga förutsättningar till deltagandet. Dahl 

motiverar deltagandets relevans genom att belysa hur ett uteslutande av medborgarnas 

deltagande leder till att medborgarnas preferenser förbises. En extern aktör kan inte antas 

avgöra vad som ligger i medborgarnas intresse (Dahl 1989, 109).  

4.2 Lika rösträtt (vid avgörande tillfälle) 

Dahls andra kriterium berör rösträtten och mer precist om att denna ska värderas lika vid 

avgörande beslut i processen. Den lika värderade rösträtten handlar i en representativ 

demokrati främst om det besult som fattas då medborgarna väljer sina representanter. Den 

politiska processen är då att betrakta som avskalad eller effektiviserad. Medborgarna har 

själva beslutat att lämna det kontinuerliga beslutsfattandet till representanter. Att 

representanterna utsetts av politiska partier, utan hänsyn till en lika värderad rösträtt är, även 

det acceptabelt om det är en vedertagen del av den politiska processen. En egenskap hos 

processen är att medborgarna, för att effektivisera styrandet, avsagt sig den lika rösträtten i 

tidiga såväl som sena beslut under processen. Dahl poängterar att om medborgarna är 

missnöjda med hur besluten tas har de fortfarande möjlighet att genom de återkommande 

valen byta ut representanterna (Dahl 1989, 109-110).  

4.3 Upplyst förståelse 

Att medborgarnas förståelse skulle vara relevant för en demokratisk process motiverar Dahl 

genom att vända blicken mot historien. Han hänvisar till att iden om att ett en folkstyrd stat 

bättre tillgodoser medborgarnas behov än en väktarstat, där en elit tillgodoser medborgarnas 

behov, är återkommande i historien. Medborgarna förväntas under de förutsättningarna veta 

bäst, en tankegång som förutsätter medborgarnas upplysande. Definitionen av den upplysta 

förståelsen Dahl ger är att varje medborgare ska ha lämpliga och lika förutsättningar till att 

upptäcka, förstå och validera ett beslut. Medborgarna ska helt enkelt ha de förutsättningar 
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som krävs för att fatta det beslut som är bäst lämpat för dem. Han lyfter även fram vikten av 

tidsaspekten, det vill säga att de lämpliga och lika förutsättningarna ska råda inom det 

tidsspann beslutsprocessen existerar. Dahl diskuterar att de lämpliga och lika 

förutsättningarna innebär att all information som kan tänkas forma medborgarnas åsikt bör 

vara tillgängliga. Information som är relevant för att medborgarna ska kunna förstå och 

validera ett beslut kan alltså inte undanhållas om kriteriet ska uppfyllas. Inte heller kan 

tillgängligheten till information skilja sig mellan grupper/individer. Dessutom krävs att ett 

beslut inte fattas på grunder som ej föregåtts av en möjlighet till diskussion. Följaktligen är en 

situation där processen konstant görs tillgänglig för allmänheten av stor vikt (Dahl 1989, 

111-112).  

4.4 Kontroll över dagordningen 

Kriteriet för kontroll över dagordningen innebär att den politiska dagordningen är helt fri. 

Vilka frågor och ärenden som ska behandlas är i medborgarnas händer och begränsas ej av 

några ramar. Dahl tydliggör att kriteriet innebär att medborgarna måste betraktas som 

suveräna individer, fullt kapabla att ha en åsikt. Medborgarnas åsikt är dessutom inte enbart 

en rekommendation utan en som absolut ska följas. Om kontrollen över dagordningen 

uppfylls har medborgarna det sista ordet över vad som ska behandlas i den politiska 

processen. Är medborgarna missnöjda med vad som behandlas i en process eller rentav hur 

processen är utformad har de i en representativ demokrati ingen större möjlighet till att direkt 

ändra dagordningen. De måste då vänta till nästa valtillfälle för en chans att påverka. Denna 

begränsning är huruvida accepterad av Dahl som betonar att kriteriet, likt kriteriet för lika 

rösträtt, inte nödvändigtvis behöver gälla i alla beslut under en demokratisk process. Det 

resulterar i att kriteriet kan uppfyllas trots att beslut fattas helt utan en direkt påverkan av 

medborgarnas röster. Medborgarna i en representativ demokrati kan då alltså betraktas själva 

ha valt ett system som avsäger dem viss direkt kontroll (Dahl 1989, 112-114). 

4.5 Inklusion 

Utöver de kriterier som redovisats presenterar Dahl även ett femte och absolut nödvändigt 

kriterium, inklusion. Det kan vid första anblick te sig som att inklusion skulle handla om 

deltagande i processen, att medborgarna ska ha rätt till att bli inkluderade. Den aspekten är 
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dock redan avhandlad under kriteriet för effektivt deltagande. Fokus vid kriteriet för 

inklusion handlar snarare om ett deltagande på en högre nivå. Det vill säga vilka som räknas 

som medborgare alltså vilka som inkluderas i demos. Följande utdrag ur Dahls bok 

sammanfattar iden om inklusion väl; “[a] political order that met the four criteria [...] would 

be fully democratic in relation to its demos” (Dahl 1989, 119).  

5. Fallet 

Den skolnedläggningsprocess som undersöks är expanderad till att inkuldera mer än bara 

skolutredningen och beslutsfattandet i kommunfullmäktige. Att enbart se till händelser 

uppenbart kopplade till skolnedläggningarna innebär att delar av processen förbises. Delar 

som enligt Dahls kriterier är nödvändiga. Processen inleds inte från det att skolutredningen 

redovisas och beslutsprocssen initieras utan pågår även tidigare. Anledningen till att betrakta 

fallet över en längre tidshorisont följer, som nämnt, av den teoretiska grund som analysen 

vilar på. När teorin översätts till praktiken framkommer att även delar av den kommunala 

politiken som inte är direkt kopplade till just skolnedläggningarna är relevanta att undersöka. 

Exempelvis är kommunalvalet en händelse som till synes inte har en direkt koppling till 

skolnedlägningarna men som i förlängningen påverkar demokratin i den kommunala 

processen och således även den aktuella skolnedläggningsprocessen. Med det sagt är 

beskrivningen av det aktuella fallet en redovisning av händelser som definierats som 

relevanta för den aktuella processen.  

Den första händelsen inträffade september 2014. Medborgarna gick då till 

vallokalerna för att rösta på sina politiska representanter. Därefter pågick länge en ständig 

kommunalprocess utan att några händelser kopplade till den aktuella 

skolnedläggningsprocessen framträdde. Under juni 2015 skedde dock nästa viktiga händelse. 

Då fastställde kommunfullmäktige årsredovisningen för 2014 och det redovisades att 

kommunen brottades med ett budgetunderskott (Ludvika Kommun 2015a, §220). I enlighet 

med KL 8 kap 5a§ framgår att en kommunal redovisning som under ett räkenskapsår är 

negativ ska resultera i en åtgärdsplan (SFS 2012:800). Sparkravet identifierades av 

politikerna som i jakt på ekonomiska resurser initierade en åtgärdsplan (Ludvika Kommun 

2015c, §84). Det lagbundna kravet nämns i ärendebeskrivningen av skolstrukturutredningen. 

Där går att läsa hur anledningen till utredningen var; “[...] den av kommunfullmäktige 
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fastställda åtgärdsplanen för återställning av kommunens negativa ekonomiska resultat år 

2014” (Ludvika Kommun 2016, §3). Skolstrukturutredningen var följaktligen en del av 

kommunens åtgärdsplanen. 

Den 28 oktober 2015 redovisades till sist skolstrukturutredningen på kommunens 

hemsida och det framgick då för medborgarna vad som skulle rädda kommunens ekonomi 

(Ludvika Kommun 2015d). I samband med publiceringen startade det medborgerliga 

engagemang som är av betydelse för undersökningen. Utredningen inleds med att redovisa en 

rapport från Sveriges Kommuner och Landsting som på beställning av kommunstyrelsen 

utfört en genomlysning av kommunens verksamheter. Rapporten indikerar att kommunens 

grundskoleverksamhet har höga kostnader men låga studieresultat. Den stora kostnaden 

härleds till lokal- och personalkostnader som är relativt höga jämfört med både länet och 

riket. De höga personalkostnaderna till trots är lönerna på en nationell nivå låga. Kostnaderna 

finns snarare i att flera skolenheter har få elever i förhållande till personal. För att höja 

konkurrenskraften hos skolornas personal ses en lönenivå i paritet med rikssnittet som 

nödvändig. Dessutom föreslås en omfördelning av resurser till läromedel/material som anses 

omoderna och inaktuella. Båda dessa förslag ämnar höja studieresultaten för kommunens 

elever. Ytterligare ett fokus för utredningen ligger på lärartätheten som i kommunen är bättre 

än rikssnittet men som skiftar avsevärt mellan olika skolor (Ludvika Kommun 2015e). Från 

bakgrunden urskiljs fem specifika mål med en förändrad skolstruktur:  

 

● Höja kvaliteten så att fler elever ges möjlighet att nå högre kunskapsmål 

● Frigöra resurser för att ge eleverna mer aktuella och moderna verktyg och 

läromedel 

● Bli en attraktivare arbetsgivare och höja andelen behöriga lärare 

● Bibehålla den höga lärartätheten, dock ska den vara jämnare fördelad mellan 

skolenheterna 

● Öka resurserna till fritidshemmen 

 

Utifrån de fem målen presenterar författaren till utredningen tillika förvaltningschefen 

för social-och utbildningsförvaltningen, tre olika sparförslag som syftar till att maximera 

lokal- och personalkostnaderna hos kommunens skolor. Påverkan på de berörda skolorna 

varierar något mellan de olika förslagen men den gemensamma nämnaren är att de alla 
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innebär skolnedläggningar (Ludvika Kommun 2015e). Den 11 november 2015, ca en vecka 

efter den ursprungliga publiceringen, skedde en förändring av utredningens innehåll. 

Sparförslagen justerades efter respons från medborgare. Hotet om skolnedläggningar förblev 

oförändrat (Ludvika Kommun 2015f).  

Engagemanget från medborgarna som följde publiceringen kan av pedagogiska skäl 

delas in i två faser. Den första fasen innefattar uppkomsten av skolstrukturutredningen. En 

central roll i den inledande fasen har tjänstemannen/ordförande för socuförvaltningen och 

tillika författaren av skolstrukturutredningen. Fasen kännetecknas av ett engagemang riktat 

mot utredningen och dess författare. Medborgarna ville då främst falsifiera utredningen och 

vände sig då helt naturligt till dess författare. Den andra fasen tar vid då utredningen är på 

väg att beslutas om och inkluderar politikerna. Fas två kännetecknas av att engagemanget 

riktas mot politikerna. Medborgarna inser att deras engagemang och bidrag till utredningen 

inte omfamnas och vänder sig då till sitt politiska mandat. De försöker med hjälp av andra 

medel stoppa utredningen och dess konsekvenser. Faserna överlappar säkerligen men en 

separering av de två tydliggör att engagemanget skiljer sig åt. Det finns sammanfattningsvis 

ett engagemang riktat mot folkvalda politiker och ett mot tjänstemän.  

Den första fasen har utöver publiceringen av utredningen en rad mindre händelser 

relevanta för processen. Det handlar då främst om utbyten mellan medborgare, politiker och 

tjänstemän. Den första, för fas två, utmärkande händelsen inträffade den 25 januari 2016 då 

kommunfullmäktige röstade om skolstrukturutredningens implementering. Resultatet var inte 

det medborgarna hoppats på. Besultet om nedläggningar klubbades igenom med 32 ja-röster 

mot 12 nej-röster röster, 1 person avstod röstning (Ludvika Kommun 2016a). Den andra 

viktiga händelsen inträffade en vecka senare, den 1 februari 2016, då en lista inkom där fler 

än 2700 medborgare krävde en folkomröstning (Ludvika Kommun 2016b). Kravet på 

folkomröstning accepterades dock inte av kommunens politiker som den 21 mars 2016 

röstade emot kravet. 34 röster mot respektive 11 för (Ludvika Kommun 2016c).  
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6. Tidigare forskning 

En redovisning av, för uppsatsen, intressant tidigare forskning kan motiveras utifrån två 

särskilda ståndpunkter. Dels kan forskningen vara intressant på grund av dess metodik och 

ansats till att diskutera demokrati och kommunalpolitik och dels kan den vara intressant på 

grund av dess rön, den statistik och de slutsatser som presenteras. Forskning som erbjuder det 

sistnämnda, för analysen viktig information, redovisas löpande genom uppsatsen men även 

en sammanfattning över några viktiga källor ges här.  

Ett material som kontinuerligt används som både källa till statistik och metodik är det 

Nationella kommunforskningsprogrammets rapportserie. Forskningsprogrammet, sprunget ur 

en konferens år 2009, är omfattande men den gemensamma nämnaren för de delar av 

rapportserien som används i uppsatsen är att de berör skolnedläggningar (Nationella 

kommunforskningsprogrammet 2017). Rapportseriens ansats till att analysera 

skolnedläggningar landar i såväl folkomröstningar, medborgardialoger och kommunalval. 

Uppsatsens användning av rapportserien i detta avseende är således främst som källa till 

information, statistik och analyser.  

I rapportseriens 15e rapport, Demokratisk förankring i skolnedläggningsprocesser, 

finns dock ytterligare en dimension att hämta. Titeln ger en hänvisning om att innehållet i 

rapporten har en utgångspunkt som liknar denna uppsats, att det demokratiska innehållet i 

skolnedläggningar som berörs (Wänström 2013, 6). Således ger rapporten ett alternativt 

perspektiv på hur demokratibegreppet kan användas. En utförligare beskrivning om hur 

rapportens perspektiv förhåller sig till uppsatsens perspektiv redovisas under 

operationaliseringskapitlet.  

Författare till alla de rapporter från det nationella kommunforskningsprogrammet som 

använts är Johan Wänström. Hans bidrag i rapporten Kommunstrategiska perspektiv– 

Demokrati, organisation, kunskap och samhällsförändring är ytterligare en viktigt källa till 

statistik och information rörande skolnedläggningar. Wänströms kapitel i rapporten berör 

främst folkomröstningars roll i en demokratisk process men även andra intressanta aspekter 

tas upp. Exempelvis förs en diskussion om deltagande och medborgardialoger. En diskussion 

som landar i att dialogerna innebär en viss problematik då de saknar en reell möjlighet till 

påverkan (Wänström 2014, 14). Gällande folkomröstningar förs en diskussion om 
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valdeltagande där medborgerlig delaktighet ställs mot politiskt ansvarstagande. En för denna 

uppsats viktig komponent är att rapporten framhäver den problematik som följer då en 

blandning av olika demokratiska modeller möjliggörs under en kommunal process 

(Wänström 2014, 18-19). 

Forskare vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala Universitet tillika 

handledare för denna uppsats Jonas Larsson Taghizadeh är en annan källa. Larsson 

Taghizadehs avhandling berör likt rapportserien aspekter av skolnedläggningar som passar 

väl i en demokratidiskussion. Om rapportserien fångar en mångfald av olika relevanta 

institutioner och företeelser är det Larsson Taghizadehs avhandling tillför till uppsatsen 

snarare en fördjupning av vad som, i skenet av Dahls demokratiteori, framstår som upplyst 

förståelse. Avhandlingen presenteras i tre delar där de två sista delarna uppvisar resultat 

användbara i denna uppsats. Först redovisas betydelsen av policy relevant information vid 

lobbying från medborgare sedan ett samband mellan medborgarnas socioekonomiska 

förutsättningar och deras användning av policy relevant information (Larsson Taghizadeh 

2016, 107, 115, 142-143).  Följaktligen presenteras rön som visar på betydelsen av en lämplig 

och lika möjlighet till förståelse under skolnedläggningsprocesser.  

Rapportserien såväl som Larsson Taghizadehs avhandling berör som nämnt olika 

isolerade delar av skolnedläggningsprocesser. De ger följaktligen en begränsad bild av 

skolnedläggningar. Genom användandet av Dahls demokratiteori kan de analyser och den 

statistik som återfinns i tidigare forskning användas till att understödja argument och utföra 

en övergripande analys. Den övergripande bilden av en skolnedläggningsprocess som väntas 

följa är ett syfte uppsatsen fyller. En större helhetsbild leder rimligtvis till att alla möjliga 

konfliktområdet fångas såväl som att det är en nödvändighet i förhållande till uppsatsens 

ursprung och uttalade syfte. Från uppsatsen syfte kan dessutom den teoretiska rollen 

uppsatsen fyller hämtas. Den helhetsbild som eftersträvas är inte en osammanhängande 

redovisning av processen möjliga konfliktområden utan snarare en bild med en klar teoretisk 

förankring. Att skolnedläggningars komponenter i den tidigare forskningen analyseras med 

demokratiska perspektiv i åtanke råder det ingen tvivel om. De berörda analysområdena i 

Wänströms såväl som Larsson Taghizadehs texter är alla delar i en demokratisk process. Då 

uppsatsen använder sig av en idealtypisk analysmetod väntas dock den teoretiska innebörden 

av processens delar framhävas tydligare. Utöver att en måttstock skapas får komponenterna 

dessutom en gemensam grund att analyseras utifrån.  
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Att den demokratiska processen analyseras utifrån Dahls kriterier är dock inte en 

självklarhet. Under operationaliseringskapitlet nedan motiveras hur hans teori anses passa 

ändamålet men andra idealtypiska teorier är självklart möjliga. Valet av just Dahls teori är till 

stor del ett val grundat i förkunskap.  

7. Operationalisering 

Valet av Dahls demokratidefinition är ett direkt resultat av uppsatsens syfte. Då 

skolnedläggningsprocessens demokratiinnehåll förväntas orsaka ett utfall är följaktligen 

processen den centrala analysenheten. Dahls kriterier för en perfekt demokratisk process 

matchar således väl. De teoretiska förutsättningarna i Dahls teori måste dock överföras till 

praktiken innan en analys kan genomföras. En definition av de olika kriteriernas reella 

motsvarigheter är nödvändig. Det som redovisas under operationaliseringen är därav vad i en 

skolnedläggningsprocess som antas vara relevant för de givna kriterierna. På så sätt upprättas 

ett ramverk som preciserar och begränsar processen till att endast innefatta de, för analysen, 

viktiga komponenterna (Teorell och Svensson 2007, 42). Dessutom ger ramverket 

möjligheten att diskutera processens olika komponenter på ett sätt med en teoretisk 

förankring. Exempelvis framgår att ett en folkomröstnings relevans för den demokratiska 

processen kan diskuteras utifrån två kriterier.  

Poängen i att använda Dahls definition framträder förhoppningsvis ytterligare vid en 

jämförelse med en annan demokratianvändning. Det nationella 

kommunforskningsprogrammets rapport, Demokratisk förankring i 

skolnedläggningsprocesser, är ett exempel på hur användningen av det demokratiska 

begreppet kan ta andra former. Rapportens undertitel, Förutsättningar för medborgardialog i 

en känsloladdad fråga, ger en hänvisning om rapportens användningen av 

demokratibegreppet. Användningen ger utrymme för en analys där upplevelser och känslor 

inkluderas i beskrivandet av den kommunala demokratin. Vid en diskussion av vad som kan 

översättas till effektivt deltagande beskrivs exempelvis hur lämpliga förutsättningar för 

deltagande kan leda till konflikter samt hur medborgarnas acceptans för ett beslut inte 

nödvändigtvis stärks av goda förutsättningar till ett effektivt deltagande (Wänström 2013, 

14). Diskussionen av en komponent i processen sker då inte utifrån ett rent teoretisk 

perspektiv. Istället betonas vilka implikationer den har på medborgarnas såväl som 
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politikernas syn på den demokratiska legitimiteten. Fördelen med Dahls definition är 

följaktligen att den erbjuder en strikt syn på processens utförande där processen har ett 

egenvärde och där upplevelser och utfall är sekundära. En syn på demokratisk legitimitet som 

ett resultat av hur en process upplevs av politiker och medborgare är alltså ett alternativ som 

förbises. Demokratisk legitimitet kan istället definieras som en korrekt utförd process.  

7.1 Effektivt deltagande  

Den första dimensionen av det effektiva deltagandet handlar kortfattat om medborgarnas 

möjligheter till att under beslutsprocessen kunna delta, göra just sin röst hörd och på så vis 

påverka beslutsunderlaget. Det är följaktligen relevant att undersöka i vilken utsträckning 

medborgarna faktiskt haft möjligheter till deltagande.  

Deltagandet kan av praktiska skäl delas in två kategorier, där relevansen för den 

aktuella processen och kriteriet skiljer sig något mellan de två. Den första formen är 

deltagande som sker i direkt anslutning till politiker och tjänstemän. Det handlar då om 

deltagande på möten, både i den kommunala processen och anordnade specifikt för 

informationsutbyte mellan medborgare och politiker/tjänstemän, samt deltagande som sker 

genom direkta kontakter, via e-post eller brev. I och med att deltagandet är direkt ligger 

makten över medborgarnas möjligheter till deltagandet hos politikerna och tjänstemännen. 

Politikerna och tjänstemännen måste då aktivt agera för att att uppfylla kriteriet. Att 

undersöka hur ett direkt deltagande manifesteras i processen kan ske genom att se om möten 

anordnats, hur de anordnats samt om brev/e-postkontakter från medborgare till politiker och 

tjänstemän existerat. Det förefaller sig då relevant att se till om det funnits kanaler för 

medborgarna att nå politikerna och tjänstemännen. Om sådana kanaler existerat är det 

dessutom viktigt att undersöka huruvida medborgarna besvarats eller ej. Har kanaler existerat 

men ignorerats av tjänstemän och beslutsfattare har medborgarnas deltagande ej möjliggjorts. 

I en rapport över medborgardialoger utförd av Martin Westin, Alexander Hellquist och 

Camilo Calderon på uppdrag av SKL nämns att möten inte alltid är en arena för ett jämlikt 

deltagande. “Ojämlika maktförhållanden reproduceras ofta genom att redan starka intressen 

kidnappar medborgardialoger” skriver de (Westin, Hellquist och Calderon 2016, 5). Det 

framkommer av deras text att maktförhållandet definieras som maktförhållandet mellan 

medborgare och tjänstemän/politiker (Westin, Hellquist och Calderon 2016, 5). Det jämlika 
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deltagandet som diskuteras kan översättas till lämpligt deltagande snarare än lika deltagande. 

Deras slutsatser är hur som helst viktiga. Möten riskerar följaktligen att ej ha fria ramar för 

deltagande och det är av vikt att någon ytterligare möjlighet till deltagande existerat. Som 

nämnt är brev och e-post alternativ som bör undersökas.  

Den andra formen av deltagande är av mindre direkt karaktär. Det handlar då om 

deltagande i processen som sker genom en öppnare lobbyism. Exempelvis genom 

demonstrationer, upprop på internet eller via artiklar. Kontroll över indirekt deltagande är inte 

möjligt för politikerna på en så lokal nivå som i en kommun och relevansen av att undersöka 

det indirekta deltagandet följaktligen lägre i det aktuella fallet. Det förefaller sig i alla fall 

relevant att undersöka huruvida den uppenbart obegränsade möjligheten utnyttjas av 

medborgarna. Den andra dimensionen av effektivt deltagande berör medborgarnas lika 

möjligheter till deltagande. Ingen särbehandling av vissa grupper eller individers deltagande 

ska alltså ske för att denna dimension ska uppfyllas. Huruvida medborgarnas möjligheter 

varit lika kan undersökas genom att undersöka den direkta kommunikationen mellan 

politiker/tjänstemän och medborgare. Har kommunikationen varierat mellan olika 

grupper/individer är det ett tecken på att kriteriet ej uppfylls. Fokus är alltså på den första 

formen av deltagande, det som begränsas och styrs av politiker och tjänstemän. Har 

politikerna prioriterat möten och kommunikationer med alla grupper/individer lika är frågan.  

Det indirekta lika deltagandet kan betraktas likt det indirekta lämpliga deltagandet.  

Politikernas makt är uppenbart begränsad och fokus bör ligga på en undersökning av det av 

politiker och tjänstemän reglerade deltagandet. Värderingen av direkt och indirekt deltagande 

är dock densamma. Skillnaden ligger i att möjligheter till den sistnämnda formen av 

deltagande förutsätts existera.  

7.2 Lika rösträtt (vid avgörande tillfälle) 

Lika rösträtt handlar i en representativ demokrati främst om den process då vi väljer våra 

beslutsfattande representanter, eller politiker. Det som då framstår som relevant är inte, som 

vissa skulle hävda, att undersöka om lika rösträtt berättigas i just den specifika frågan om 

skolnedläggningar utan snarare huruvida medborgarnas röst värderats lika vid valet av 

beslutsfattande. Det vill säga, har de inblandade i beslutet valts på ett sätt där principen för 
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lika rösträtt implementeras. Att undersöka på denna punkt är följaktligen om något rubbat den 

lika rösträtten. Exempelvis genom valfusk eller någon annan störning.  

Folkomröstningar är som berört inte förenliga med en strikt representativ 

demokratimodell. Möjligheten till att genomföra en folkomröstning betraktas då som felaktig 

eftersom den lyfter ansvar från de folkvalda politikerna till en grupp medborgare. Dock har 

Sveriges kommuner sedan 1977 möjligheten att genomföra en folkomröstning i en viss fråga. 

Den reella demokratin är alltså inte helt representativ utan har inslag av direkt medborgerlig 

inblandning. En folkomröstning är dock rådgivande och ger en hänvisning om medborgarnas 

åsikt snarare än ett direkt beslut, likt det vid en beslutande folkomröstning. Sedan 1994 har 

även medborgarna viss direkt makt att genomföra en folkomröstning. 2011 uppdaterades 

lagstiftningen något och för att en medborgardriven folkomröstning, kallad folkinitiativ, ska 

genomföras, krävs idag att 10% av de röstberättigade medborgarna i kommunen mobiliseras 

och stödjer förslaget på en folkomröstning. Den slutgilitga makten ligger dock oavsett hos 

kommunfullmäktige. Det krävs att en kvalificerad majoritet på mer än ⅓ av 

kommunfullmäktige godkänner förslaget för att folkomröstningen ska få genomföras. Och 

om folkomröstningen då genomförs är den som sagt ändå enbart rådgivande (Kullanader och 

Langlet 2015) och (Kullander och Lidhamn 2016). Beslutet 2011, om att försvåra såväl som 

behålla medborgarnas möjlighet till folkinitiativ, genomfördes till följd av en låg andel 

genomförda folkomröstningar (SOU 2008:125, 247). Statistik för åren 1994 till 2004 visar att 

endast 10% av alla folkinitiativ resulterade i en genomförd folkomröstning (Wallin 2007, 

refererad i Wänström 2015, 10). En förutsättning som dessutom fick statens offentliga 

utredare att betona risken för skendemokrati (SOU 2008:125, 248). Det vill säga att 

medborgarnas möjlighet till påverkan i realiteten var ytterst liten samt att risken för missnöje 

och besvikelse då var stor. Resultatet som följde efter lagändringen visar på dess effekt. 

Mellan november 2011 och september 2013 resulterade cirka 50% av folkinitiativen i en 

omröstning. Då omröstningarna var och är lagstiftande resulterade dock få i att politikerna 

följde medborgarnas önskan och risken för skendemokrati kvarstod (Jungar 2013, refererad i 

Wänström 2015, 11). En förutsättning att kunna implementera direktdemokrati genom ett 

folkinitiativ ger rent teoretiskt medborgarna en viss utökad möjlighet till en lika rösträtt. Ett 

genomförande av ett folkinitiativ skulle alltså ses som fördelaktigt då det ger fler möjligheter 

till lika rösträtt. Det är dock en slustast baserad på en enbart teoretisk utgångspunkt. Hur ska 

då utfallet bedömas? Vad är bäst för den lika rösträtten? Att en folkomröstning genomförs 
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och fullföljs eller att den avfärdas? För att besvara denna, för analysen av den lika rösträtten, 

viktiga frågeställning finns en del intressant empiri. Exempelvis kan det låga valdeltagandet 

associerat med en folkomröstning tala för att beslutet om att inte genomföra en 

folkomröstning är fördelaktigt. Resultat från 8 genomförda omröstningar om förändrad 

skolstruktur talar ett tydligt språk. Valdeltagandet låg i genomsnitt på 37% att jämföra med 

ett valdeltagande på 82,22% i de aktuella kommunernas kommunalval. Av de 37% som 

röstade var i genomsnitt 25% negativa till politikernas planer på skolnedläggningar 

(Wänström 2015, 29-30). Resultatet ger en hänvisning om att en engagerad minoritet lyckas 

driver en fråga utanför majoritetens intresse. Det låga valdeltagandet, såväl som den låga 

andelen förespråkare för politikernas förslag tyder alltså på att ointresse. Inte minst 

understöds denna hypotes av det faktum att beslut om skolnedläggningar inte verkar ha någon 

generell påverkan på valresultat i efterföljande kommunalval (Wänström 2012, 20). Intresset 

för bevarandet av skolor är inte en fråga överprioriterad andra. Det högre deltagandet i 

kommunalval såväl som resultaten från kommunalval indikerar att den lika rösträtten är 

starkare i kommunalval än vid folkomröstningar. Slutsatsen är baserad på empiri snarare än 

teori. Det kommunala valresultatet bör följas då en genomförd folkomröstning försämrar 

förutsättningen för en lika rösträtt. Teoretiskt torde dock ett ytterligare valtillfälle bättre 

uppfylla den lika rösträtten, men då nivån på valdeltagandet är av vikt förbises det.  

 

7.3 Upplyst förståelse 

Med hänsyn till kriteriet om lika rösträtt kan kriteriet om upplyst förståelse hårddras till att 

handla om huruvida medborgarna har lämpliga och lika förutsättningar till att upptäcka, 

förstå och validera vilket parti och vilka politiker de vill rösta på. För som segmentet om lika 

rösträtt berör är det just beslutsprocessen där medborgarna väljer representanter som är 

centralt för en representativ demokrati. Dock så kan en, likt Dahl, välja att se det ur ett 

bredare perspektiv; att kriteriet om upplyst förståelse även appliceras mellan val. För om en 

ser till alla de beslut som fattas mellan val så sker de inte utan extern påverkan. De 

beslutsafftande, våra folkvalda representanter, kan omöjligt isoleras från sin omvärld. Och 

om de tar medborgarna i viss beaktning bör då medborgarna ges rätten till den upplysta 

förståelsen även mellan valen. Resonemanget baseras på att en politisk process i praktiken 
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påverkas av medborgarna men även ett annat resonemang kan motivera nödvändigheten i den 

upplysta förståelsens konstanta närvarande; Att begränsa den upplysta förståelsen till att 

enbart sammanfalla med ett val kan inte leda till en adekvat och jämlik förståelse. 

Motiveringen till kriteriets existens berör just att medborgarna ska ha optimala förutsättningar 

till ett beslutsfattande (Dahl 1989, 110). Antagandena leder till att även beslutet om 

skolnedläggningarna ska ske under förhållanden där medborgarna har lika och lämpliga 

möjligheter till att upptäcka, förstå och validera. Att undersöka den upplysta förståelsen 

handlar då om att se till de förutsättningar medborgarna getts under processen, vilken 

tillgänglighet till information medborgarna haft. Relevant att undersöka är då om utredningen 

såväl som informationen kommunicerad av politikerna/förvaltningen varit tillräckligt 

omfattande för att ge medborgarna en adekvat förståelse. Om information utelämnats bryter 

processen mot kriteriet. I vilken utsträckning den nått ut till medborgarna är i högsta grad 

relevant för lämpligheten. Dessutom bör undersökas om processen kommunicerats på sådant 

vis att medborgare haft lika möjligheter till förståelse. Ett svar på om de lika möjligheterna 

existerat kan dock kräva en betydligt mer extensiv data.  

Om både de lämpliga och lika förutsättningarna uppfylls finns rimligtvis inga 

frågetecken kring processen. Förståelsen hos medborgarna är då densamma som hos 

politikerna och tjänstemännen. Det Larsson Taghizadeh i sin avhandling beskriver som 

policyrelevant information framstår som användbart för att beskriva hur den lämpliga 

förståelsen bör te sig. Medborgarna kräver då inga svar angående otydligheter i processen 

utan diskussionen sker på ett jämlikt och policyrelevant vis. En metod att identifiera den 

upplysta förståelsen är följaktligen att betrakta medborgarnas reaktioner. Hur ter sig 

innehållet i deras åsikter och tankar om processen. Har de förstått innehållet samt begränsas 

förståelsen av någon specifik egenskap hos en individ är vad som kan undersökas. Just 

individens egenskaper kan som nämnt kräva en extensiv data varpå fokus bör läggas på den 

allmänna förståelsen.  Dessutom är det även viktigt att tidsperspektivet berörs. Det vill säga 

under vilket tidsspann processen pågått och om den tiden gett medborgarna de förutsättningar 

de behöver.  
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7.4 Kontroll över dagordningen 

Som Dahl poängterar är medborgarnas kontroll över dagordningen inte nödvändigtvis 

relevant mellan valen. Då den faktiska demokratiska modellen är av en representativ karaktär 

sker medborgarnas kontroll istället vid valtillfället. Exempelvis finns det ingen direkt makt 

för medborgarna i kommunen att föreslå att kommunen ska ignorera ett budgetunderskott. Att 

en aktion ska ske är helt enkelt lagstadgat och för att en kontroll över en sådan fråga ska ges 

måste helt enkelt medborgarna bruka sin makt över en längre tid. De måste helt enkelt besluta 

om att en process ska omvärderas och omformas. 

En betydande möjlighet till kontroll över dagordningen bör medborgarna som istället 

ha då de röstar fram vilka politiker de vill se som representanter. Den primära fokusen för 

analysen bör då vara att undersöka huruvida medborgarna har haft kontrollen över vilka som 

2014 valdes som representanter. Intressant vid en undersökning av kontrollen över 

dagordningen är även att belysa inblandning av tjänstemän i processen. Det vill säga aktörer 

som deltar i en beslutsprocess utan att ha stöd från folket. En närvaro av icke folkvalda 

aktörer innebär att ansvar förskjuts från politikerna till individer som då står utanför en direkt 

kontroll från medborgarna. Då följer att de riskerar att betraktas som olämpliga för 

uppfyllandet av medborgarnas kontroll. Att icke folkvalda aktörer ska betraktas som 

olämpliga för kontrollen över dagordningen ligger dock i deras agerande och inte deras 

existens. Då tjänstemän är en accepterad del av systemet är existensen rättfärdigad. För att de 

ska tillfredställa kriteriet bör de agera apolitiskt, enbart som tjänstemän, och inom ramen för 

de krav politikerna ställer.  

Likt diskuterat under kriteriet för den lika rösträtt finns viss möjlighet för 

medborgarna att agera utanför en strikt representativa process. Genom folkinitativen finns 

som nämnts en liten möjlighet till direkt kontroll över dagordningen. För som beskrivet är 

folkomröstningar en teoretiskt fördelaktig företeelse men som beroende på faktiska 

omständigheter snarare kan försämra kontrollen. Utgångspunkten är således att diskutera en 

hypotetisk folkomröstning i skenet av kommunalvalet. Vad innebär en implementering av en 

folkomröstningen för det tidigare valresultatet? Här är samma argumentation som vid den 

lika rösträtten användbar. Det låga valdeltagandet som väntas följa av en folkomröstning 

antogs vara ett resultat av att en engagerad minoritet driver en fråga utanför majoritetens 
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intressen. Orosmolnet för den lika rösträtten identiferades främst i det låga valdeltagandet. 

Oron för kontrollen över dagordningen är delvis densamma. Ett lägre valdeltagande leder till 

att färre utövar sin kontroll. För som identifierat är politikernas ageranden en förlängning av 

den medborgerliga kontrollen. Vilka som utövar kontrollen är huruvida även det 

betydelsefulla. De siffror som redovisades visade att en majoritet av de som röstade i 

folkomröstningarna tenderar att motsätta sig en skolnedläggning (Wänström 2013, 30). Det är 

i just den statistiken en motivering till att inte genomföra en folkomröstning finns. Det landar 

alltså i en slutsats om att deltagandet i en folkomröstning leder till en sämre kontroll över 

dagordningen än den kontroll som upprättas genom ett kommunalt val. Hela argumentationen 

kan dessutom förenklats till att handla om att vi valt representanter som ska agera i våra 

intressen. Motsätter sig representanterna en folkomröstning så gör de det i medborgarnas 

intresse.  

Deliberativa inslag som medborgardialoger är ytterligare en möjlighet till kontroll 

över dagordningen. Det finns dock problem med att se medborgardialogen som en del av 

kontrollen över dagordningen. Möjligheten till dialog är visserligen ett deliberativ inslag i 

demokratin men dess underordnade förhållande till kommunala val gör den överflödig. 

Resonemanget tar oss tillbaka till Dahls definition av kontrollen. Han skriver ordagrant att; 

“[t]he demos must have the exclusive opportunity to decide how matters are to be placed on 

the agenda” (Dahl 1989, 113). I medborgardialogen finns ingen inbyggd mekanism som 

förutsätter denna exklusiva makt över agendasättandet. Forskning visar snarare på att makten 

är förskjuten till politiker och tjänstemän. Då denna förutsättning är en vedertagen 

komponent av processen följer att det kommunala valet, där mekanismen som ger 

medborgarna exklusiv makt existerar, är den viktiga analysenheten. Medborgardialogen är att 

betrakta som en möjlighet till reell kontroll över dagordningen men där kontroll inte kan 

förutsättas. Kontrollen faller utanför kriteriers ramar. Medborgardialoger är att betrakta som 

en arena för informationsutbyte. Direkt medborgerlig påverkan är förvisad till de tillfällen då 

medborgarna röstar. En slutsats som till viss del även ges av Johan Wänström i rapporten; 

Kommunstrategiska perspektiv– Demokrati, organisation, kunskap och samhällsförändring. I 

rapporten beskriver han dessutom hur den icke existerande möjligheten till påverkan kan leda 

till en konflikt då medborgare de facto ser dialogen som en möjlighet till påverkan. 

(Wänström 2014, 14).  
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En tolkning av kriteriet som gör att politikers ageranden är relevanta för kontrollen 

över dagordningen är möjlig. Frågan som då uppstår är huruvida politikerna har agerat i 

enlighet med vad de förväntades när de valdes in. En metod att identifiera huruvida 

politikerna respekterat medborgarnas åsikter är att analysera valresultat. Att isolera ett enskilt 

kommunalvalsresultat till att handla om agerandet i just en specifik fråga är dock svårt. Att 

det aktuella fallet är så pass färskt innebär dessutom att ett nytt val ännu inte skett. Några 

resultat finns alltså inte att tillgå. En tolkning då politikernas ageranden tas med i analysen är 

dock alltid en tolkning som faller utanför ramarna för den demokratiska definitionen. Ingen 

direkt medborgerlig kontroll finns mellan kommunalvalen.  

7.5 Inklusion 

I enlighet med Dahls beskrivning av inklusion blir kriteriet överflödigt då en given definition 

av demos ges. I undersökningen är demos och medborgarna en given enhet bestående av de i 

kommunalvalet röstberättigade invånarna. Diskussionen om vilka demos utgörs av är helt 

enkelt förbisett av anledning att den reella demokratin ej ifrågasätts, såväl som av praktisk 

skäl då en sådan diskussion skulle bli för omfattande.  

7.6 Sammanfattat operationalisering 

För att erbjuda en bättre översikt kan operationaliseringen sammanfattas. Kärnan i varje 

kriterium förtydligas således och analysens grunder framträder. I punktformat sammanfattas 

slutligen hur de olika delarna ska te sig för ett uppfyllande av kriterierna ska åstadkommas.  

7.6.1 Effektivt deltagande 

Deltagandet är av varierande karaktär. Både möjligheten till direkt och indirekt deltagande 

bör undersökas. Vikten av att undersöka det indirekta deltagandet bör dock betraktas som 

lägre då det ligger utom kontroll för de inblandade aktörerna. Lämpligheten och 

likvärdigheten förutsätts i princip existera som en konstant. Det effektiva deltagandet berör 

följaktligen två primära aktörer, dels tjänstemän och dels kommunpolitiker. Dessa aktörer 

besitter som nämnt en kontroll över det direkta deltagandet. Aktörernas agerande i 

förhållande till det direkta deltagandet är således centralt. Att det direkta deltagandet 

möjliggörs på ett lämpligt sätt, att det tillgodoses på likvärdiga villkor samt att det besvaras är 
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de delar av kriteriet som identifierats. Svar på hur deltagandet ter sig väntas fås av att 

undersöka om- och hur olika kommunikationer existerat.  

- Indirekt deltagande är möjligt 

- Indirekt deltagande är likvärdigt 

- Direkt deltagande tillgodoseddes med lämpliga kommunikationskanaler. 

- Direkt deltagande besvaras 

- Direkt deltagande behandlas likvärdigt 

7.6.2 Lika Rösträtt 

Den lika rösträtten är på grund av processens hypotetiska blandning av direktdemokrati och 

representativ demokrati svår att definiera. Den representativa karaktären är dock alltid 

existerande och valfusk vid kommunalval eller någon annan störning identifieras som viktiga 

aspekter. Folkomröstning som förmedlare av den lika rösträtten är i teorin fördelaktig. En 

omröstningen måste dock jämföras med kommunalvalet. Beroende på främst nivån av 

valdeltagande kan dock folkomröstningens lämplighet för den lika rösträtten ifrågasättas. 

Därav är utgångspunkten att icke genomförandet av en folkomröstning är det fördelaktiga 

förfarandet. Om de faktiska förhållandena ger antydan om att innehållet i det teoretiska 

resonemanget inte stämmer bör förhållandet omvärderas.  

- Kommunalval utan störningar 

- Folkomröstning genomförs ej 

7.6.3 Upplyst förståelse 

Den upplysta förståelsen har två delar. Dels bör den erbjudas på ett lämpligt vis och dels bör 

den vara oberoende av individens egenskaper. Då det lämpliga deltagandet förekommer det 

lika deltagandet såväl som att det lika deltagandet kräver en omfattande data innebär att fokus 

bör läggas på lämpligheten. En fullständig upplyst förståelse väntas innebära att medborgarna 

delar politikernas och tjänstemännens bild av skolnedläggningarna och följaktligen deltar på, 

ett för processen, relevant vis. Således kan variablerna framträda i kommunikationer såväl 

som utebliven kommunikation mellan dessa aktörer.  

- medborgarna har full förståelse för processen och angriper den således på ett 

policyrelevant vis 

- vilka medborgarna är har ingen betydelse för förståelsen 
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7.6.4 Kontroll över dagordningen 

Likt den lika rösträtten landar kriteriet för kontroll över dagordningen i att kommunalvalet är 

av vikt. Återigen framstår alltså valfusk eller liknande störning som relevant, då en sådan 

företeelse hypotetiskt kan rubba medborgarnas kontroll. Kontrollen över dagordningen är 

som beskrivet fördelad till de folkvalda politikerna under perioden mellan valtillfällena. Dock 

så existerar en ytterligare aktör i form av tjänstemän. Att tjänstemän inte agerar politiskt är 

således en annan förutsättning för uppfyllande av Dahls fjärde kriterium. Inslaget av en 

eventuell folkomröstning i processen måste bedömas i jämförelse med kommunalvalet. Då 

kommunalvalet är det val som bäst kan tillgodose medborgarna en kontroll är det således 

även det fördelaktiga.  

- Kommunalval sker utan störningar 

- Tjänstemän agerar apolitsikt 

- Folkomröstning genomförs ej 

8. Analys 

8.1 Effektivt deltagande 

Det första som ska besvaras under det effektiva deltagandet är hur den utredningsansvarige 

svarat på medborgarnas engagemang. Vilka förutsättningar för medborgerligt deltagande har 

erbjudits? Det deltagande som behandlas är det som berör innehållet i utredningen och inte 

kommunens politiska styre. 

De direkta korrespondenterna mellan kommunens ansvarige för 

skolstrukturutredningen och medborgarna är många. Diariefört material tillhandahållet av 

Social- och utbildningsförvaltningen innehåller över 100 kommunikationer mellan 

medborgare och den ansvarige tjänstemannen (bilaga 4). De många synpunkterna tyder på att 

en god tillgänglighet till kommunikationskanaler existerat och att då möjligheterna till att 

kontakta ansvariga funnits. Att den ansvarige tjänstemannen dessutom besvarat 

medborgarnas synpunkter gör att inget i hens agerande äventyrat det effektiva deltagandet. 

Utöver de, i diariet, registrerade korrespondenterna framkommer även att en tredje form av 

kommunikation, som under operationaliseringen förbisetts, existerat. I ett av mailen nämns 
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nämligen att telefonsamtal mellan en medborgare och tjänstemannen skett (Bilaga 1). Det är 

följaktligen så att tjänstemannen agerat på ett föredömligt sätt när det gäller att ge 

medborgarna lämpliga förutsättningar för ett direkt deltagande i processen.  

Analysen av politikers behandling av e-post- och brevkontakter baseras inte på någon 

extensiv data. Indikationer på hur politikerna förhållit sig till det medborgerliga deltagandet 

framkommer dock i en kommunikation med en kommunpolitiker samt i tidningsartiklar och 

på kommunens hemsida. Medborgarnas möjligheter till ett direkt deltagande existerar i form 

av ett kontaktformulär på kommunens hemsida. Kontaktformuläret har i undersökningen 

används för att nå politiker. Responsen har varit blandad men innebär oavsett att möjligheten 

funnits. Möjligheten förutsätts ha existerat även under processen. Den kommunpolitiker som 

intervjuats indikerar att möjligheten existerat och utnyttjas. Utöver mailkontakt har politiken 

även använt sig av sociala medier för att möta medborgarna (bilaga 3). Det har då funnits 

varierade möjligheter till kontakt. Möjligheter som är så omfattande att de faller utanför 

ramen för vad som identifierats som viktigt.  

Om kontakterna besvarats av politikerna är en fråga där en mer extensiv data hade 

varit fördelaktig. Det finns flertalet inblandade politiker och de svar som fås av den 

intervjuade politikern är enbart ett litet urval. Den intervjuade politikern bekräftar dock att 

hen besvarat medborgarnas engagemang. “Under några veckor ägnade vi 10 timmar per dag 

åt frågan” svarar politikern på en fråga om deltagandets karaktär (bilaga 3). Användandet av 

pronomen “vi” indikerar dessutom att hen talar för kommunpolitiker i allmänhet och svaret 

kan då förutsättas vara någorlunda representativt för kommunens politiker. Avvikelser kan 

dock inte uteslutas. En aktiv respons från politiker på medborgarnas engagemang 

manifesteras även i att tjänstemannen fick till uppdrag att justera utredningen efter att 

medborgare hört av sig med synpunkter (bilaga 5).  

Angående möten så målar den intervjuade politikern upp en bild av en varierad 

mötesform. Medborgare såväl som politiker och tjänstemän har varit initiativtagare. Beroende 

på mötets initiativtagare har innehållet varierat. Politikern ger dock stöd för att innehållet 

styrts av medborgarna under vissa möten (bilaga 3). Möjligheten för ett gott deltagande på 

medborgarnas villkor har således funnits. Att de dessutom delvis initierats av politikerna 

tyder på ett aktivt försök till att ett bredare medborgerligt deltagande. En indelning mellan 

politiker och tjänstemannens agerande framträder inte. Båda aktörerna har erbjudit 

möjligheten till deltagande under gemensamma möten såväl som under separata (bilaga 3).  
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Det faktum att kommunens tjänsteman besvarat e-post och brev såväl som 

telefonsamtal är fördelaktigt för uppfyllandet av det lika deltagandet. Oavsett förutsättningar 

har ett deltagande möjliggjorts. Bristande tillgång till en internetuppkopplad dator eller till en 

telefon har inte begränsat medborgarna då de har erbjudits varierande möjligheter. Det tyder 

på att även likabehandlingen av deltagande skötts väl. Att en 6-åring såväl som vuxna 

medborgare kontaktat tjänstemannen ger ett perspektiv på det lika deltagandet. Ett perspektiv 

som till och med är vidare än den aktuella demokratidefinitionen (bilaga 2). Politikern 

bekräftar bilden om en god hänsyn till olika former av deltagande och hänvisar bland annat 

till hur ämnet diskuterats i vardagliga kontakter. Behandlingen av möten från politiker och 

tjänstemän tyder på en hänsyn till ett lika deltagande. Det politikern snarare lyfter fram är hur 

medborgarnas inställning till möten varierat. Att deltagandet under vissa möten begränsats av 

att medborgarna styrt dialogen bort från det relevanta och istället initierat en känslostyrd 

dialog. Det ter sig dock som att begränsningen inte är ett resultatet av ett från politikerna eller 

tjänstemännens handlande. En liten begränsning i likabehandlingen som är värd att lyfta fram 

är att politikerna bjudit in utvalda medborgare för delta i en mindre gruppdiskussion (bilaga 

3). En indikation på att viss särbehandling förekommit. Eventuellt är det ett resultat av att 

medborgarna själva utsett representanter. Oavsett så är det som helhet en marginell del av det 

samlade agerandet.  

Under operationaliseringen nämndes att de lämpliga och lika förutsättningarna till att 

indirekt delta i processen troligtvis inte inskränks. Huruvida så är de en del av kriteriet och 

kan ej helt valideras utan empiri. Förutsättningarna för det indirekta deltagandet har därför 

undersökts även i detta fall, om än kortfattat. För det första kan sägas att valet av 

frågeställningen är baserad på den redovisning av processen som existerat i lokalpressen I 

denna redovisning har som synes medborgarnas opinion getts utrymme (bilaga 3). 

Demonstrationer har dessutom genomförts (Dalarnas Tidningar 2015). Utlämnande av 

medborgerliga åsikter är förstås enbart problematiskt om det finns politisk inblandning. Inget 

tyder dock på en inskränkning av medborgarnas möjlighet att yttra sig. 

Det effektiva deltagandet har som det verkar uppfyllts väl under processen. Analysen 

som utförts förbiser dock en aspekt. Medborgarnas deltagande börjar först då utredningen 

publiceras (Dalarnas Tidningar 2015,  27:20). En del av processen har då redan passerat utan 

något deltagande. Har då deltagandet begränsats? Med hänvisning till de kriterier som 

identifierats så är svaret nej. Förutsättningarna till deltagande har säkerligen existerat i 
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processens tidigare stadier. Deltagandet har uteblivit på grund av kommunens 

kommunikation. Situationen är en indikation på att den upplysta förståelsen brustit, inte 

möjligheten till ett effektivt deltagande.  

8.2 Lika rösträtt (vid avgörande tillfälle) 

Under operationaliseringen identifierades att det kommunala valet är en förutsättning för den 

lika rösträtten. Eventuellt valfusk och folkomröstningar lyftes fram som centrala 

analysenheter. Efter kommunvalet 2014 överklagades Länsstyrelsen Dalarnas primära beslut 

om kandidatfördelning inom mandat till kommunfullmäktige. Överklagan rörde kommuner i 

Dalarna och då även Ludvika Kommun. Överklagan, som framfördes av en representant för 

Sverigedemokraterna, innebar att en felräkning uppdagades. En, av valmyndigheten utförd, 

beräkning på effekten av felregistreringen redovisade att felregistreringen direkt påverkat 

valresultatet. En ny sammanräkning av rösterna genomfördes och skadan åtgärdades 

(Valprövningsnämnden 2015a). Utöver den redovisade incidenten finns inga felaktigheter 

inrapporterade till valprövningsnämnden och den aktuella händelsen har troligtvis ej haft 

någon nämnvärd påverkan på den lika rösträttens närvaro i kommunalvalet 

(Valprövningsnämnden 2015b). Måhända har att ett bristande förtroende för länsstyrelsen 

uppstått men det är ej av relevans i det aktuella sammanhanget.  

Det anmärkningsvärda med valet till kommunfullmäktige är dock kopplat till det nyss 

beskrivna händelseförloppet. Inför valet beslutade Sverigedemokraterna att hålla sin valsedel 

öppen (Valmyndigheten 2014a). Partiet identifierade att för få kandidater fanns att tillgå och 

istället för att riskera att ej kunna fylla mandat valde de en öppen valsedel (Habul 2014). Den 

öppna valsedeln i kombination med förhållandevis få (5st) kandidater och många 

Sverigedemokratiska väljare gav helt enkelt möjligheten för väljarna att personrösta på en 

individ som inte nödvändigtvis tillhörde partiet. Utrymmet för egna namnförslag som 

öppnades upp utnyttjades av väljare och på ett av sverigedemokraternas mandat valdes en 

representant för den nazistiska organisationen Nordiska Motståndsrörelsen in 

(Valmyndigheten 2014b) och (Habul 2014).  

De väljare som lade sin röst på Sverigedemokraterna och förväntade sig få en viss 

representation bidrog alltså istället till att välja in en nazist med en annan agenda. Istället fick 

här en liten del av medborgarna en möjlighet att handplocka en representant. Denna miss 
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bidrog helt enkelt till att det som skulle vara en lika värderad röst upphörde. Orsaken till att 

en så pass olämplig situation kunde uppstå är vid första anblick tydligt. 

Sverigedemokraternas korta kandidatlista i kombination med en öppen valsedel orsakade 

situationen. Sverigedemokraterna hänvisar snarare till att vallagens utformning gett upphov 

till situationen. Möjligheten till handplockning finns definierad i lagtext och situationen är då 

att betrakta som ett resultat av lagens utformning (SFS 2005:837, 7 kap 2§). Vart en än riktar 

kritiken är dock inte nödvändigtvis relevant. Situationen som uppstod är oavsett orsak 

problematisk för den lika rösträttens bevarande. En enda öppen valsedel och en enda oönskad 

representant i kommunfullmäktige är dock inte tillräckligt för att den lika rösträtten helt 

äventyras. Då en stängd valsedel är fullt förenligt med Dahls syn på den lika rösträttens 

existens i en representativ demokrati finns det ingen poäng att förespråka den öppna 

valsedeln. Han skriver bland annat att den lika rösträtten inte innebär att den lika rösträtten 

måste implementeras på tidigare stadier i processen (Dahl 1989, 110). En stängd valsedel är 

alltså fullt acceptabel om medborgarna beslutat om att lämna utnämnandet av partiernas 

representanter till partierna själva.  

Del två av den lika rösträtten berör folkomröstningars varande. Folkomröstningar är i 

teorin en möjlig väg till en utökad lika rösträtt. I Ludvika utnyttjades möjligheten till direkt 

demokrati av medborgarna. Under kommunfullmäktige den 25 januari 2016 beslutades om att 

skolnedläggningar skulle ske. Med 32 ja-röster mot 12 nej-röster avgjordes saken (1 

avstår-röst). En vecka senare, den 1 januari 2016, inkom en lista där fler än 2700 medborgare 

krävde en folkomröstning (Ludvika Kommun 2016b). Förslaget avslogs dock senare av 

kommunfullmäktige (Ludvika Kommun 2016c). Beslutet om att avslå folkomröstningen är i 

enlighet med den teoretiska genomgången under operationaliseringskapitlet att betrakta som 

fördelaktigt. Ett beslut om att genomföra en folkomröstning och sedan hypotetiskt följa 

folkets beslutet hade rimligtvis inte lett till någon förbättring av kommunalvalet. I fråga om 

uppfyllande av den lika rösträtten det vill säga. 

Resonemanget kring den lika rösträtten belyser en paradox i den demokratiska 

processen. Båda händelserna som beskrivs ger exempel på lagtext som till synes möjliggör 

ökad medborgerligt inflytande och bättre förutsättningar för lika rösträtt men som i praktiken 

lett till bristande legitimitet och bristande möjlighet till en lika rösträtt. Det ter sig alltså som 

att de berörda lagarnas relevans kan ifrågasättas med den aktuella demokratiska modellen i 

åtanke.  
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8.3 Upplyst förståelse 

Det finns händelser som tyder på att processen inte erbjudit medborgarna tillräckliga 

möjligheter till upplyst förståelse. Det framkommer under en demonstration att anledningen 

till medborgarnas plötsliga engagemang är den bristfälliga kommunikation de upplever från 

politikerna och tjänstemännen (Dalarnas Tidningar 2015,  27:20). Uttalandena ger stöd för ett 

antagande om att medborgarna varit omedvetna om att en process pågått. Omedvetenheten 

om processens existens är således ett tecken på att den del av processen då 

skolstrukturutredningen initieras och sedermera författas ej uppfyllt kravet om lämpliga 

möjligheter till upplyst förståelse. Om den upplysta förståelsen existerat i processens tidigare 

stadie hade ett tydligt engagemang gått att identifiera. Medborgarna hade då varit fullt 

medvetna om vad som diskuterats på kommunala möten. I juni fastslås exempelvis 

budgetunderskottet av kommunfullmäktige (Ludvika Kommun 2015a, §220). Att det 

dessutom under kommunfullmäktige framförts en oro om att skolnedläggningar kan följa av 

sparkravet tyder på att en full medvetenhet om hotet om skolnedläggningar inte funnits 

(Ludvika Kommun 2015b, §265).  

Det fördröjda engagemanget är negativt då en förståelse bör vara närvarande under 

hela processen. Då processen pågått i det tysta, under författandet av utredningen, har inte 

kommunikation varit tillräcklig. En tidigare redovisning om att en utredning pågick hade för 

medborgarna varit mer fördelaktigt. Då hade inte minst tidsaspekten av processen inte varit 

lika känslig för kritik. De berörda medborgarna hade haft mer tid på sig att mobilisera sig och 

samla bättre krafter. Den i undersökningen intervjuade politikern bekräftar den beskrivna 

situationen om en bristande kommunikation i den inledande fasen. Politikern hänvisar till att 

situationen var ett resultat av kommunens sparkrav. Det gick helt enkelt för snabbt i början 

(bilaga 3). Processens snabbhet är att betrakta som en förklaring till uppkomsten av 

situationen men ej något försvar. Det går förvisso att argumentera för att en tidigare 

redovisning om utredningens existens hade stört utredningens gång. Att författaren/utredaren 

inte haft samma fokus och ostördhet i genomförande av analysen. Ett sådant argument finner 

dock inget stöd i då det ställs i kontrast med innehållet i kriteriet.  

Det är viktigt att identifiera kommunens sparkrav då en bedömer processens 

tidsspann. Tjänstemannen hänvisar till att just sparkravet är orsaken till processens tidsspann 
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(bilaga 8). Hen ger samtidigt uttryck för en strävan efter transparens under processens gång 

(bilaga 9). Med hänsyn till att en åtgärdsplan är lagstadgad framstår kritik mot processens 

snabbhet således som omöjlig. Som redovisats är dock processens relativa snabbhet orsakad 

av en bristande transparens från kommunen. Således är just bristen på transparens det största 

problemet. Ett problem som till synes leder till en mindre tid för medborgarna.  

En eventuell konsekvens av att utredningens tidigare stadier ej redovisats tillräckligt 

är att medborgarna i kommunikationen med tjänstemannen inte särskiljer utredningens 

orsaker från utrednings mål (bilaga 10). Även politikern identifierar hur medborgarna 

stundtals misslyckats att särskilja utredningens delar (bilaga 3). Utöver att verka som en del 

av kommunens ekonomiska åtgärdsplan har utredningen till syfte att omfördela resurser inom 

kommunens skolsystem. Då de två syftena blandas och fokus från medborgarna läggs på 

omfördelningsmålet, eller på andra konsekvenser av utredningen uppvisas en bristande 

förståelse. En fullständig förståelse förväntas dessutom leda till att medborgarna är medvetna 

om att utredningens orsaker är en oundviklig förutsättning och att de då tillför ett deltagande 

som berör utredningens ekonomiska effekter. Ansvaret för den bristande upplysta förståelsen 

är inte medborgarnas. I strävan efter att identifiera en brist i förståelsen är medborgarnas 

reaktioner dock en viktig källa. Det huvudsakliga ansvaret för att förhindra en eventuell brist 

ligger hos kommunen. Om en dialog från politikern och tjänstemännens sida initieras tidigare 

är det möjligt att medborgarna tydligare lyckats särskilja innehållet i utredningen. Då hade 

rimligtvis enbart utredningens orsaker varit källa för diskussion. Diskussionen om målen 

hade då förskjutits till ett senare skedde, och skillnaden mellan de båda möjligen identifieras 

Utöver förståelsen för orsakerna och målen finns det tendenser till att medborgaren 

blandar ihop politiker och tjänstemän. I de e-postmeddelanden som undersöks tvingas 

tjänstemannen stundtals hänvisa till att hen är blott en tjänsteman och inte en politiker. Något 

i processen orsakar alltså en brist som gör att medborgarna inte kan särskilja de två rollerna. 

Tjänstemannens agerande är föredömligt då hen svarar medborgarna. Hen är tydlig med att 

hänvisa till sin roll som tjänsteman (bilaga 6 och bilaga 7). Det föredömliga agerandet 

framgår även i politikerns beskrivning av möten. Hen betonar att en indelning mellan 

politiker och förvaltning skett (bilaga 3). På så sätt har en strävan att tydliggöra distinktionen 

funnits. Det innebär dock inte att bristen försvunnit.  

Det som hittills berörts är främst lämpligt förståelse. Att undersöka hur den lika 

möjligheten till förståelse tillfredställts är svårare. Svar går dock att finna i andra fall. I sin 
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avhandling Power from Below?: The Impact of Protests and Lobbying on School Closures in 

Sweden, prövar Jonas Larsson Taghizadeh betydelsen av lobbying från informella 

medborgarorganisationer. I avhandlingen redovisas en hypotes om att medborgare som tillför 

policyrelevant information till processen minskar risken för skolnedläggningar. Hypotesen, 

som här någorlunda förenklats, visar sig stämma. Dessutom framgår att storleken på ett 

engagemang verkar ha obetydlig påverkan (Larsson Taghizadeh 2016, 107 och 115).  

En ytterligare hypotes som undersöker den socioekonomiska sammansättningen hos de 

medborgare som tillför policyrelvant information till processen presenteras. Resultatet visar 

på en koppling mellan möjligheten att tillföra policy relevant information och en hög 

socioekonomisk status (Larsson Taghizadeh 2016, 142-143). Sambandet är viktigt för den 

lika förståelsen då det antyder att en förståelse för en process kräver vissa resurser. Som 

tidigare nämnt är möjligheten att kunna tillföra policy relevant information ett tecken på en 

bra upplyst förståelse. En icke policyrelevant diskussion indikerar det motsatta. Att goda 

möjligheter följer av goda resurser ter sig kanske som uppenbart. Det är antagligen svårt att 

förenkla en process så alla medborgare ges samma förutsättningar. I enlighet med Dahls 

kriterier är resultatet, oavsett dess eventuella rimlighet, oroväckande. Larsson Taghizadeh 

drar en liknande slutsats; “Enligt demokratiska principer bör alla medborgare ha lika 

möjlighet att delta i och påverka politiken” (Larsson Taghizadeh 2016, 8). 

Indikationer på att den bristande lika förståelsen existerat under den aktuella 

processen kan fås av politikerns svar. Det beskrivs exempelvis hur “de flesta” haft en 

förståelse för vad som orsakat skolnedläggningarna (bilaga 3). Alla har dock inte förstått. Att 

en del argument politikern mött dessutom inte haft någon relevans för beslutet medan andra 

argument haft en policy relevant grund tyder på en skillnad i förståelse. Vad skillnaden 

grundar sig i är dock det som avgör om det är en bristande möjlighet till lika förståelse som 

identiferats (bilaga 3). Då ingen data på vilka av medborgarna som missförstått existerar kan 

inga slustater om den lika förståelsen dras. Det är snarare ett tecken på bristande lämplig 

förståelse.  
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8.4 Kontroll över dagordningen  

För de förutsättningar som orsakade situationen, dvs en kort personlista och en öppen 

valsedel, hade teoretiskt kunnat råda utan att kontrollen över dagordningen äventyrats. Det är 

rimligt att anta att en person som sympatiserar med sverigedemokraterna och agerar i enlighet 

med deras agenda valts in på det tomma mandatet. I en sådan situation hade väljarna fått den 

representation de önskade då de röstade och kontrollen ej äventyrats. 

Att den nu valde representanten är nazist är alltså det som äventyrar kontrollen över 

dagordningen. En kan nämna att sverigedemokraterna i och med sitt förflutna har nazistiska 

kopplingar men att påstå att en nazist i dagens läge skulle representera sverigedemokraternas 

väljare är fel. De sverigedemokratiska väljarnas kontroll över dagordningen äventyrades då 

av att situationen uppstod. Om nazisten sedermera tagit demonstranternas parti är inte 

relevant för kontrollen över dagordningen. Det på grund av att analysen primärt utgår från 

den strikta iden om att kontrollen utövas vart fjärde år i och med kommunalvalen. Och 

nazistens roll i kommunfullmäktige är inte ett resultat av medborgarnas kontroll utan snarare 

en liten grupp extremister. Han är oönskad.  

Som tidigare beskrivet innefattade den första fasen av skolnedläggningsprocsessen en 

stor makt till icke folkvalda tjänstemän. Det kan förstås te sig naturligt att den som författat 

en utredning även ska förklara och försvara den. Antagandet stämmer så länge tjänstemannen 

inte agerar politiskt. Som tjänstemän saknar en individ folkets mandat och bidraget till den 

politiska processen står alltså utanför folkets kontroll. Därför är tjänstemannens enda 

accepterade ageranden de som är ett resultat av politikernas kravbild. Tjänstemannen visar i 

sina svar på medborgarnas engagemang om just en sådan medvetenhet om vad rollen som 

tjänsteman innefattar. Svaren indikerar att hen inte utger sig för att agera som en representant 

för den inom kommunen förda politiken. Hen hänvisar politiska frågor till politikerna och 

besvarar enbart det för utredningen relevanta engagemanget (bilaga 6 och bilaga 7). 

Agerandet är en nödvändighet för uppfyllandet av medborgarnas kontroll.  

Folkomröstningens roll som upprättare av kontroll över dagordningen följer av att den 

till synes erbjuder medborgarna en möjlighet till ett agendasättande mellan valen.  

Antagandet ger en hänvisning om att Ludvika Kommuns beslut om att inte genomföra en 

folkomröstning är ofördelaktig för ett upprättande av effektivt deltagande. Likt det som 
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diskuterades under den lika rösträtten är en sådan slusats helt baserad på en teoretisk situation 

såväl som ej anpassad till Dahls kriterier. Belsutet om att inte genomföra en folkomröstning 

är följaktligen fördelaktigt då det analyseras utifrån Dahls demokratidefinition och således 

jämförs med det obligatoriska kommunalvalet.  

9. Diskussion 

Processens största brist finns i kommunens kommunikation. Den upplysta förståelsen har, 

som redovisats, förbisetts under tidiga stadier av processens. Att tidigare stadier inte ska 

beröras av upplyst förståelse finns det inget stöd för. Då medborgarna missuppfattat delar av 

processen såväl som Larsson Taghizadehs, för den lika förståelsen viktiga, resultat indikerar 

ytterligare på att just processens hänsyn till den upplysta förståelsen är bristfällig. På de 

övriga kriterierna finns mer kritik att framföra. Den lika rösträtten såväl som kontrollen över 

dagordningen äventyrades av situationen som uppstod vid och efter valet 2014. Kontrollen 

över dagordning berörde främst de Sverigedemokratiska väljarna men situationen är oavsett 

problematiskt. Det kriterium som till synes tillfredställts väl är det om rätten till ett effektivt 

deltagande. Resultatet kan mycket väl vara ett tecken på en lyckad process i just detta 

avseende. En alternativ möjlighet är att operationaliseringen inte varit tillräckligt omfattande. 

Att ytterligare former av deltagande helt enkelt förbisetts och enbart reella möjligheter 

inkluderats. Som helhet ter det sig som att det finns en del att kritisera med processen. Frågan 

är på vilka grunder kritiken framförs. Kritiken som framförs är baserad på en jämförelse med 

en enbart hypotetisk demokrati. En demokrati som inte går att uppnå. Med det i åtanke 

framstår kritiken inte som lika allvarlig. Att bedöma resultatet är att bedöma hur demokratin 

förhåller sig till den perfekta demokratin. Är den uppmätta demokratin då oacceptabel?  

Att argumentera för att demokratiinnehållet i delar av processen är oacceptabel är med 

resultatet möjligt. Medborgarnas kritik är då rimlig. Det är just på den upplysta förståelsen 

som avvikelsen från idealet är som störst och kritiken bäst lämpad. Avvikelserna från idealet 

är som helhet inte lika stora. Den lika rösträtten såväl som kontrollen över dagordningen har 

påverkats marginellt av den valkupp som utfördes. Beslutet om att inte genomföra en 

folkomröstning visar sig vara fördelaktigt. Bristande kontroll över dagordningen har 

dessutom främst drabbat en isolerad grupp väljare. Då även det effektiva deltagandet inte 

uppvisat några större brister blir slustatsen att demokartin i processen som helhet är 
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acceptabel. Visst har processen brister och kritik är möjlig. Resultatet tyder dock inte på att 

hela processen kännetecknats av en avsaknad på demokrati. 

Med ett antagande om att den demokrati som uppmätts är acceptabel, att inga stora 

brister påvisats, motbevisas hypotesen. En konsekvens av att hypotesen avskrivs blir, som 

nämnt i syftet, att den alternativa orsakshypotsesen aktualiseras. Medborgarna kan då inte 

förutsättas dela den syn på demokrati som i uppsatsen redovisats. Orsaken och förklaringen 

till de uttalanden som resulterade i undersökningen skulle istället manifesteras i en krock 

mellan två demokratisyner. Att medborgarna då baserat sina utspel om en bristande 

demokrati på en tankegång influerad av en annan demokratimodell än den faktiska. Att 

medborgarnas idealdemokrati skulle skilja sig från den redovisade demokratin går 

exempelvis att härleda till deras önskan om en folkomröstning (Ludvika Kommun. 2016b). 

Folkomröstningar är ett element förknippat främst med en direkt demokrati och inte en 

representativ. Samhällets och den politiska processens faktiska demokrati skulle då skilja sig 

avsevärt från den idealiserade demokrati de kritiska medborgarna föreställer sig. En 

förutsättning som följaktligen leder till att processens demokratiska legitimitet ifrågasätts. 

Stöd för en sådan tes kräver en alternativ undersökning med en adderad fokus på 

medborgarnas åsikter om demokrati. Dahls idealtyp hade kommit väl till användning även 

vid en sådan undersökning. 

Under diskussionen av demokratibegreppets implementering i 

skolnedläggningsundersökningar framkommer spår av en ytterligare alternativ orsakshypotes. 

Det redovisas då att upplevelser av den demokratiska processen kan ses som orsaken till 

försämrad demokratisk legitimitet. Att det således är medborgarnas upplevelser av processen 

som leder till kritik. Kritiken riktas inte mot de grunder processen vilar på utan snarare på 

upplevelsen av utförandet. Då medborgarnas upplevelser är centralt är inte utförandet direkt 

felaktigt. Ett stöd för denna alternativa orsakshypotes, som förutsätter att medborgarna 

accepterar den faktiska processens teoretiska grunder, finns i en tv-intervju med en engagerad 

medborgare. Hon beskriver hur motståndet till skolnedläggningarna varit så omfattande att 

medborgarna, för att effektivisera engagemanget, utsett representanter som agerat i deras 

intressen. En arbetsgrupp som skulle representera en grupp medborgare utsattes (Dalarnas 

Tidningar 2015, 04:30). En situation som skulle kunna indikera att det i grunden finns en 

tilltro till en representativ organisation. Med den andra alternativa orsakshypotsen framstår 

medborgarnas känslor kring processen som området att undersöka. Känslor och upplevelser 
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som centrala enheter resulterar i sin tur i att processens utfall är relevant. Ett utfall där 

medborgarna får sin vilja igenom skulle antagligen innebära att processen upplevs som bra. 

Det motsatta utfallet skulle då resultera i kritik. En situation som i det aktuella fallet uppstått. 

Undersökningar av de båda alternativa orsakshypotserna har ej utförts och några slutsatser 

om de sambanden är omöjliga. De erbjuder oavsett alternativa perspektiv på vad den 

demokratiska legitimiteten kan baseras på.  

En förklaring till medborgarnas kritik behöver inte nödvändigtvis finnas i anknytning 

till själva processen. Orsaken kan spåras till en helt annan nivå. Ännu en alternativ förklaring 

till medborgarnas kritik kan då härledas till Colin Flint och Peter J. Taylors verk, Political 

geography - world economy, nation-state and locality. I boken presenterar de en 

samhällsmodell indelad i tre nivåer. Av modellen följer att perspektivet flyttas utåt, en 

isolering på lokal nivå betraktas som missvisande. Om den nationella och globala nivån 

inkluderas framträder istället en komplett samhällsstruktur. Samhället är i modellen att 

betrakta som världsomfattande. Då alla tre nivåerna betraktas identifieras den lokala nivåns 

roll i relation till de andra och en helhet framträder. Tredelningens primära egenskap är att 

den resulterar i en separering av den lokala- och globala nivån. Den nationella nivån hindrar 

att konflikter mellan det lokala och det globala uppstår. Dess roll som buffert i det globala 

samhället, i världssystemet, är följaktligen central. Till de olika nivåerna identifierar 

författarna utpräglade egenskaper. På den globala nivån sker det som påverkar våra 

förutsättningar, i den globala världsekonomin finns den reella makten. Makten som dikteras 

av den kapitalistiska världsekonomin är dock utom kontroll. Våra förutsättningar styrs då av 

ett värdesättande på en kapitalistisk världsmarknad. På en lägre nivå, i nationalstater, passerar 

effekterna av världsekonomin innan de når det lokala. Effekterna styrs till viss del av 

nationalstaterna men deras roll är begränsad. De kan inte agera fritt, utan de ramar den 

globala nivån presenterar. Den lokala nivån är hem för våra upplevelser och betraktelser. En 

förändring av en skolstruktur framstår då som blott en strukturförändring. De reella orsakerna 

är osynliga (Flint och Taylor 2011, 34-37).  

Poängen med att redovisa den tredelade samhällsstrukturen är att den hypotetiskt kan 

förklara medborgarnas missnöje. Medborgarnas upplevelser sker på en lokal nivå och 

resulterar i aktioner såväl som kritik riktad mot det politiska systemet, mot kommunens 

styrande och i förlängningen mot den nationella nivån. Orsakerna till deras missnöje går å sin 

sida eventuellt att härleda till den globala nivån, till världsekonomin och den globala 
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kapitalismen. Det är eventuellt så att det som föranledde skolnedläggningarna, kommunens 

ekonomiska förutsättningar, är ett resultat av global förändring. Politikens roll är då 

begränsad och medborgarnas kritik verkningslös.  

10. Slutsats 

Undersökningen visar att det finns stöd för kritik mot processen. Främst har en bristfällig 

kommunikation resulterat i en försämrad möjlighet till upplyst förståelse. En valkupp har 

dessutom orsakat en viss brist i den lika rösträtten såväl som kontrollen över dagordningen. 

Alla delar av processen har dock inte uppvisat brister. Beslutet om att inte utföra en 

folkomröstning framträder som fördelaktigt. Det effektiva deltagandet har dessutom 

behandlats väl av kommunens politiker och den för skolutredningen ansvarige tjänstemannen. 

Kritik är följaktligen möjlig men processen bör ändå inte avfärdas som odemokratisk. Det är 

vid en jämförelse med ett ideal som kritiken framträder. Undersökningen ger stöd för ett 

antagandet om att alternativa förklaringar till en demokratikritik kan existera. Upplevelser av 

eller uppfattningar om demokrati är möjliga förklaringar som diskuteras.  
 
Den utförda tolkningen av Dahls demokratikriterium ger ett begränsat utrymme för direkta 

och deliberativa inslag i den demokratiska processen. Då processen i grunden baseras på ett 

representativt system uppstår ständigt en krock där de representativa inslagen måste jämföras 

mot de deliberativa och direkta. Analysen har tvingats till att förespråka endast ett alternativ. 

En blandning skulle ha lett till försämrade förutsättningar och har därav avfärdats.  
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