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Abstract 
How can citizens in a Swedish municipality become more active and involved in the 

political life? This is an issue that is constantly being discussed. Some argue that one 

way to increase the citizen’s political influence as well as participation, is by using so-

called “citizen dialogues”. These “citizen dialogues” have become a common feature 

among Swedish municipalities. During the dialogues, citizens have the possibility to ask 

questions and make suggestions to politicians and officials from the municipality in, 

order to increase knowledge and trying to affect political decisions. I find it interesting 

to examine the consequences of participation in these dialogues. 

  The purpose of this essay is therefore to analyze the degree of political 

influence that citizens gain through participation in the citizen dialogue “Direktmöte” in 

Växjö municipality. The analytic instrument of the essay consists of two theories. These 

are Sherry R. Arnstein’s “A Ladder Of Citizen Participation” and The Swedish 

Association of Local Authorities and Regions “Delaktighetstrappa”. Both of these 

theories consist of models that can be used to classify different forms of participation on 

a scale ranging from “non-existing” to “very high” participation. Furthermore, this 

essay is a qualitative case study and the material consists of documents from the 

municipality of Växjö. 
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1 Inledning 
Dagligen presenteras utmaningar för samhället på nyhetssändningar. Dessa utmaningar 
kan beröra allt från miljö till sjukvård, integration och arbetslöshet. Att samhället står 
inför stora och viktiga prioriteringar går ingen obemärkt förbi. Dessa utmaningar ställer 
krav på den offentliga förvaltningens agerande och utformning - kan det vara så att nya 
utmaningar kanske kräver nya tillvägagångssätt?  

Hur den offentliga förvaltningen ska utforma sin verksamhet var något 
som Demokratiutredningen analyserade i sitt betänkande En uthållig demokrati!. 
Demokratiutredningen lyfte fram mer delaktighet i den offentliga verksamheten som en 
viktig faktor, i ett enligt dem nödvändigt förändringsarbete (SOU 2000:1,35). Även 
Giljam och Jodals (2006,206) utredning Demokratiutveckling i svenska kommuner tar 
upp ” […] de otillräckliga kontakterna mellan de styrande och de styrda […] och den 
tilltagande känslan av politiskt utanförskap bland många medborgare” som en stor 
utmaning, vilket även är förenligt med Demokratiutredningens resultat. Att kommuner 
runt om i Sverige därmed är i ett behov av att göra sina medborgare aktiva och 
engagerade blir tydligt. Hur kommuner ska utforma sin verksamhet för att göra sina 
medborgare aktiva och engagerade är därmed en fråga som är högst aktuell.   

Under de senaste åren har medborgardialoger blivit ett allt vanligare 
verktyg för kommuner i sitt arbete för att försöka göra medborgarna mer aktiva och 
engagerade (Tahvilzadeh 2013,18). Inte minst beskrivs medborgardialoger av dess 
förespråkare som ett verktyg för att stärka den representativa demokratin. Detta genom 
att dialoger förs mellan medborgare, politiker och tjänstemän. På så sätt menar 
förespråkare även att medborgarnas politiska delaktighet, utöver att rösta i det allmänna 
valen vart fjärde år, kan öka (Tahvilzadeh 2013,18).   

I Växjö kommun har Direktmöten använts sedan 1996 som ett verktyg för 
att minska avståndet mellan kommunens medborgare, politiker och tjänstemän (Växjö 
kommun 2017a & Växjö kommun 2017h). Direktmötena kan beskrivas som 
medborgardialoger mot bakgrund av att medborgare ges möjlighet att ställa frågor och 
uttrycka sina åsikter till politiker och tjänstemän inom kommunen. En naturlig fråga i 
samband med Direktmötena blir därmed vilken form av inflytande medborgarna får i 
praktiken. Tar politikerna och tjänstemännen med sig det som medborgarna framför 
under Direktmötena eller stannar förslagen och åsikterna i möteslokalen? Med andra 
ord, går det att se om medborgarnas åsikter faktiskt påverkade den politiska 
diskussionen och besluten i kommunens styrelser och nämnder i vissa fall? Svaren på 
dessa två frågor kan i sin tur ge en bild av om kommunen ser invånarna som 
medskapare eller mottagare på dessa möten.  

Ur ett statsvetenskapligt perspektiv är graden av inflytande genom 
medborgardialoger högst relevant. Medborgardialoger grundar sig i en strävan efter att 
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främja demokratin vilket även uttrycks i grundlagen i form av ”All offentlig makt i 
Sverige utgår från folket[...]” (SFS 1974:152 1kap 1§). Det är även intressant utifrån 
aspekten att det utgör en central del inom demokratin. Folkviljans förverkligande är 
enligt Giljam och Hermansson (2003,15) ett av demokratins kärnvärden. Utifrån 
aspekten att folkviljans förverkligande är en viktig del inom demokratin blir det därmed 
intressant att undersöka hur medborgardialoger används för att eventuellt kunna bidra 
till att stärka folkviljans förverkligande.  

Medborgardialoger är även intressant ur ett mer renodlat 
utomvetenskapligt perspektiv. Detta men anledning av att det kan beskrivas som 
samhälleligt uppkommit (Esaiasson et.al. 2012,31). Det är intressant ur medborgarnas 
synvinkel eftersom det är dem som direkt påverkas av en kommuns förmåga att bedriva  
väl fungerande medborgardialoger. Det är medborgarnas möjlighet att uttrycka sina 
åsikter och känna sig lyssnade på som påverkas av kommunens användning av 
medborgardialoger. Sveriges kommuner och landsting (SKL) hävdar även att 
medborgardialoger fyller en viktig funktion med tanke på att de ger möjlighet till att 
bygga broar mellan befolkningen, politikerna och tjänstemännen inom kommunen (SKL 
2009,7).  

1.1 Syfte 
Mot bakgrund av den ovan inledande diskussionen om medborgardialoger kommer 

uppsatsens syfte grunda sig i Växjö kommuns Direktmöten. Syftet med uppsatsen är att 

undersöka vilken grad av politiskt inflytande medborgarna får genom att delta i 

Direktmötena. Uppsatsen är avgränsad till att enbart undersöka huruvida förslag i 

Direktmötena leder till beslut i den tekniska nämnden och kultur-och fritidsnämnden. 

Genom syftet önskas därmed en förståelse för hur Direktmötena fungerar i praktiken 

med avseende på graden av medborgarnas inflytande.  

 

För att uppnå detta syfte kommer undersökningen utgå från följande tre preciserade 

frågeställningar: 

o I vilken grad leder de förslag som lämnas av medborgare under Växjö kommuns 

Direktmöten till beredning och beslut i den tekniska nämnden och kultur- och 

fritidsnämnden? 

o Vilken grad av inflytande kan Växjö kommuns Direktmöten beskrivas som 

utifrån Sherry R. Arnsteins Deltagandestege? 

o Vilken grad av inflytande kan Växjö kommuns Direktmöten beskrivas som 

utifrån SKL:s Delaktighetstrappa?  
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1.2 Disposition 
Uppsatsen inleds med en bakgrundsbeskrivning av uppsatsens ämne, nämligen 

medborgardialoger och det inflytandet som dessa ger. Vidare görs en redogörelse för 

relevant tidigare forskning inom uppsatsens område. Därefter beskrivs den metod och 

det material som uppsatsen baseras på och utförs enligt. Efter metod och material följer 

en redogörelse för uppsatsens valda teoretiska ramverk. Där beskrivs dels vilka teorier 

som används, men också vad teorierna innebär. Uppsatsens resultat presenteras sedan 

parallellt med analysen. Presentationen sker parallellt för att skapa ett så tydligt 

resonemang som möjligt utifrån den valda metoden och materialet.  

Efter resultatet och analysen följer en diskussion där innehållet i uppsatsen tolkas och 

diskuteras. Avslutningsvis sker några sammanfattande slutsatser av uppsatsen.  

 

2 Bakgrund 
 
Genom en övergripande redogörelse över den bakgrund som ligger till grund för syftet, 

önskas en djupare förståelse för syftet uppnås.  

 

2.1 Medborgardialogernas roll och användning  
Den huvudsakliga beståndsdelen i medborgardialoger utgörs av ett samtal mellan 

medborgare, politiker och tjänstemän (SOU 2016:5;387). Motiven bakom 

medborgardialoger är ofta att skapa ett bättre beslutsunderlag, stimulera ett 

demokratiskt deltagande och öka de politiska kunskaperna (SOU 2016:5;388). 

Medborgardialoger kan även anses fylla funktionen av ett verktyg för att stärka 

deltagande utöver etablerade deltagarformer som allmänna val samt partiengagemang 

(Karlsson 2011;113). Genom dessa dialoger önskas ett ökat förtroende för politiker hos 

befolkningen samt stimulering till vidare politiskt deltagande uppnås. 

Medborgardialogerna används därmed i syfte för att stärka relationen mellan 

medborgarna, förvaltningen och politikerna samt försöka göra medborgarna mer aktiva 

(Karlsson 2011;113-114) 

Så sent som 2016 tillsatte den svenska regeringen en utredning för att 

undersöka möjligheterna att; ”[...] stärka individens möjligheter till delaktighet och 

inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen.” (SOU 

2016:5,2). Uppdraget signalerar tydligt att frågor gällande medborgares delaktighet och 

inflytande är såväl aktuella som viktiga. Sammanhang där medborgare, politiker och 

tjänstemän kan mötas och därmed ha samtal med varandra mellan valen utgör en viktig 
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del i att stärka känslan av inflytande (SOU 2000:1,34). Arbete med att aktivt försöka 

involvera medborgare i den politiska beslutsprocessen i Sverige har sedan 1960-talet 

blivit allt mer frekvent använt (SOU 2016:5,389). Från begränsad användning in om 

främst frågor rörande stadsplanering, till frågor inom ett stort antal sakområden i 

kommuner och landsting (SOU 2016:5,389).  

En utveckling mot ökad användning av medborgardialoger är även en 

trend som återfinns internationellt, då flera europeiska länder har haft liknande 

utveckling. Även Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) försöker aktivt öka och 

förbättra kommunerna och landstingens användning av medborgardialoger. Genom en 

ökad användning av medborgardialoger vill de involvera medborgarna mer i 

beslutsprocesserna (SOU 2016:5,390).  

I demokratiutredningens enkätundersökning 2015 uppgav så många som 

83% av Sveriges kommuner att de använder sig av medborgardialoger, vilket även det 

visar på hur pass utbredd användningen är (SOU 2016:5,392). Mot bakgrund av detta 

framgår det tydligt att medborgardialoger är något som ges mycket uppmärksamhet och 

tilltro. Vilken form av inflytande som dessa dialoger leder till för medborgarna är 

därmed intressant att undersöka. 

 

2.2 Direktmötena i Växjö kommun 
Växjö kommuns Direktmöten kan beskrivas som en form av medborgardialoger. Detta 

blir tydligt utifrån Direktmötenas syfte. Syftet med mötena anges vara att skapa en arena 

för samtal mellan medborgare, politiker och tjänstemän och på så sätt främja ett 

demokratiskt deltagande och samtal från medborgarnas sida (Växjö kommun 2017a).   

Direktmötena arrangeras av Växjö kommun fem gånger om året i olika stadsdelar, 

samhällen och byar runt om i kommunen. Var mötena arrangeras styrs av ett rullande 

schema. Detta för att uppnå en så rättvis fördelning som möjligt (Växjö kommun 

2017h). Direktmötena är offentliga och öppna för alla att delta i och utöver 

medborgarna deltar även politiker och tjänstemän.  

 Mötena pågår vanligtvis i två timmar och består av att politiker och 

tjänstemän informerar om olika projekt och planer som berör boenden i det områden 

som mötet arrangeras i. Under varje Direktmöte avsätts även tid för medborgare att 

ställa frågor till politiker och tjänstemän. Det finns ytterligare en möjlighet för 

medborgarna att ställa frågor till politiker och tjänstemän genom att gå till olika 
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frågestationer. Politikerna och tjänstemännen är då uppdelade efter olika 

ansvarsområden som exempelvis trafik och utbildningsfrågor (Växjö kommun 2017h).  

 

2.3 Finns det ett behov av aktiva medborgare? 
I en tid där medborgarnas levnadsvanor ständigt förändras kan en situation uppstå där 

även förutsättningarna för demokratin ändras. Hur de demokratiska processerna därmed 

utformas och fungerar är därför högst aktuellt att undersöka (SOU 2000:1,51). Detta för 

att på så sätt kunna utforma de demokratiska processerna på bästa vis. Ökad rörlighet i 

form av dels mer resande men även den nya informationstekniken där vi ständigt 

befinner oss i ett omfattande nyhetsflöde leder till att relationen mellan väljare och de 

valda inte ser ut på samma sätt som tidigare (SOU 2000:1,51). Väljarna kan därmed inte 

längre beskrivas vara relativt stabila och lojala till de olika partierna. Detta ställer i sin 

tur högre krav på en säkerställd representation, då det inte längre är lika tydligt för 

partierna att se vad väljarna står för (SOU 2000:1,51). I en situation där högt tempo 

präglar allt mer förväntas även besluts fattas snabbare, vilket i sin tur riskerar att 

besluten tas med minskad förankring hos medborgarna (SOU 2000:1,52). Mot bakgrund 

av detta blir uppsatsens syfte därmed relevant för att få reda på om Direktmötena kan 

användas som ett verktyg för att förbättra representationen.  

 

3 Tidigare forskning 
Det faktum att uppsatsen handlar om Växjö kommuns Direktmöten, vilket är en form av 

medborgardialog, gör forskning gällande medborgardialoger högst relevant. Tidigare 

forskning gällande medborgardialoger utgörs till stor del av vilka användningsområden 

som de är lämpliga för samt vilka konsekvenser som medborgardialoger kan leda till.  

Martin Karlsson (2011) redogör i sitt kapitel ”Kan medborgadialoger 

stärka den representativa demokratin” för tre situationer där medborgardialoger kan 

fylla en extra stor roll. Gemensamt för samtliga tre situationer är att medborgardialoger 

anses kunna tillföra perspektiv som annars hade utlämnats och blivit förlorade (Karlsson 

2011,117). Den första situationen är lägen där politiska låsningar har uppstått (Karlsson 

2011,217). Karlsson menar att medborgardialoger kan fylla funktionen av att tillföra 

nya perspektiv och alternativa lösningar som inte är präglade av den praxis som råder 

bland politikerna (2011,117).  

Utöver låsta politiska lägen anser Karlsson (2011,117) att politiska 

diskussioner där det råder stora meningsskiljaktigheter mellan medborgarna och 
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partierna kan ha stor användning av medborgardialoger. Karlsson (2011,117) hävdar att 

medborgardialogerna fyller funktionen av att tydliggöra skillnader mellan politikers och 

medborgares åsikter. Således hävdar han att en bättre representation skulle kunna 

formas med hjälp av medborgardialoger (Karlsson 2011,117).   

Slutligen menar Karlsson (2011,117) att den tredje situationen utgörs av 

frågor där ämnena inte kan beskrivas vara partipolitiserade. Frågor som inte kan 

klassificeras som partipolitiserade innebär svårigheter för medborgare att knyta an 

partier till de olika förslagen. Medborgardialogerna fyller därmed funktionen att de 

säkerställer en god representation genom att såväl politiker som medborgare får reda på 

vilka ståndpunkter som finns (Karlsson 2011, 117).  

 

3.1.1 Inte enbart goda konsekvenser? 
Ytterligare relevant forskning gällande medborgardialoger utgörs av vilka konsekvenser 

som de medför. Detta är relevant med tanke på att de bidrar med fler synsätt än enbart 

om medborgardialogerna leder till inflytande. Magnus Dahlstedt (2009,202) beskriver 

användningen av medborgardialoger som en potentiellt fara för demokratin då den kan 

medföra större negativa konsekvenser än de eventuellt positiva som kan uppnås. Erik 

Amnå (2003,116) beskriver i sin tur riskerna med en ökad användning av 

medborgardialoger som att en begränsad del av befolkningen ges stort utrymme till att 

påverka den politiska agendan. Närmare bestämt, en risk att den politiska jämlikheten 

minskar och medborgare med goda politiska resurser så som tid, språk och kontakter 

ges större utrymme på bekostnad av dem små resurser (Amnå 2003,116).  

Vid sidan av minskad politisk jämlikhet redogör Swyngedouw 

(2005,1995) för ytterligare en risk med medborgardialoger. Risken utgörs enligt 

Swyngedouw av att medborgardialogerna fyller funktionen av ett maktinstrument där 

politikerna och tjänstemännen kan skapa en situation som gynnar dem själva, snarare än 

en som ökar medborgarnas inflytande. Med andra ord att motiven bakom 

medborgardialogerna utgörs av att få politiker och tjänstemän att framstå som legitima, 

snarare än öka medborgarnas delaktighet och inflytande i beslutsprocesser 

(Swyngedouw 2005,1995). Forskning som denna visar på hur pass viktigt det är att 

medborgarna verkligen känner att det finns möjligheter att få inflytande och kunna 

påverka genom medborgardialogerna. Detta knyter an väl till uppsatsens valda syfte.  

Förespråkare för medborgardialoger hävdar i sin tur att problematiken 

gällande eventuell bristande politisk jämlikhet kan hanteras. Väl genomtänkta och 

planerade medborgardialoger där en så bra representation som möjligt försöker uppnås 
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genom att aktivt rikta sig mot grupper vilka annars inte hade kommit till tals är ett 

förslag på hur problematiken kring politisk jämlikhet ska hanteras (Karlsson 2011,122). 

 

4 Metod och material  
4.1 Avgränsningar  
För att uppnå undersökningens syfte förutsätts ett flertal övervägda avgränsningar som 

en följd av uppsatsens omfång gällande tid och ord. Som ett första steg i 

avgränsningarna kommer uppsatsen enbart att undersöka Växjö kommuns användning 

av Direktmöten. Denna avgränsning gjordes utifrån aspekten att det finns 

minnesanteckningar från Direktmötena flera år tillbaka i tiden. Detta underlättar en 

kartläggning av inflytandet då det finns tydlig information om vad som har sagts på 

mötena. Direktmötena valdes även med tanke på att det är ett intressant koncept där det 

blir såväl ett fysiskt möte som samtal mellan medborgarna, politiker och tjänstemän. 

Växjö kommun har använt sig av Direktmöten sedan år 1996 år och tio Direktmöten 

från de tre senaste årens Direktmöten (2015-2017) kommer användas för att få ett 

material som står väl i förhållande till uppsatsens omfång gällande tid och utrymme. De 

tio utvalda Direktmötena utgörs av; Högstorp, Berg, Jät, Sandsbro, Gemla och Åryd 

från 2015. Furuby, Araby och Söder från 2016 och Östra Lugnet och Tävelsås från 

2017. Dessa tio Direktmöten har valts ut då de innehåller flest konkreta förslag. De 

utgörs även av fem Direktmöten från stadsdelar och fem från landsbygd vilket ger en 

jämn fördelning. 

Vid en systematisering av förslagen som återfinns i minnesanteckningarna 

från de 10 Direktmötena framträder fyra särskilt tydliga förslag för denna uppsats. 

Dessa fyra förslag är framförallt relevanta för att politiker och tjänstemän lovar att ta 

med sig förslaget vidare. På så sätt öppnar de upp för att förslaget kan få inflytande. 

Förslagen utgörs av: 

• Förslag om bättre lekplatser i Tävelsås by (Växjö kommun 2017i). 

• Förslag om cykelväg samt en tunnel under riksväg 25 i höjd med Risinge. 

(Växjö kommun 2015d). 

• Förslag gällande bryggor i Växjösjön (Växjö kommun 2016d). 

• Förslag gällande förändrade trafikregler i Sandsbro (Öppna kanalen Växjö 

2015).  
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Det faktum att de fyra utvalda förslagen faller inom den tekniska nämnden samt kultur- 

och fritidsnämnden gör att en avgränsning görs till att endast undersöka dessa två 

nämnder.  

 

4.2 Forskningsdesign 
Uppsatsens syfte består av att vi vill beskriva hur medborgarnas inflytande genom 

Direktmötena ser ut, vilket gör att en beskrivande analys kommer användas. Hade 

uppsatsen däremot syftat till att förklara varför inflytandet ser ut som det gör, hade 

istället en förklarande analys använts (Esaiasson et.al. 2012,36). Vid en beskrivande 

analys är det viktigt med ett väl fungerande analysverktyg (Esaiasson et.al. 2012,137). 

Detta analysverktyg presenteras mer ingående i kapitlets senare delar.  

 Vidare har uppsatsen utformats enligt en fallstudiedesign till följd av ett 

flertal aspekter. Det faktum att uppsatsen behandlar ett avgränsat enskilt fall, Växjö 

kommuns Direktmöten, samt att detta enskilda fall skall studeras ingående gör fallstudie 

till en lämplig forskningsdesign. Ytterligare en faktor som gör att en fallstudie lämpar 

sig väl är att just Växjö kommuns Direktmöten utgör analysenheten och det kunskap vill 

uppnås inom (Bryman 2011,73-74). En fallstudiedesign är även lämplig i förhållande 

till uppsatsens syfte eftersom forskningsfrågor av typen hur eller varför lämpar sig väl 

för fallstudier. Då uppsatsens syfte är av karaktären hur faller det därmed inom ramen 

för en fallstudiedesign (Yin 2014,9). Utifrån uppsatsens syfte har därmed en 

beskrivande fallstudiedesign valts.  

 

4.3 Forskningsmetod 
Uppsatsen kommer utgå från dokumentstudie som metod för att samla in och bearbeta 

det kvalitativa materialet. Dokumentstudie är en särskilt lämplig metod i tre sorters 

situationer, vilka beskrivs av Jacobsen som (2012,119-120) ”När det är omöjligt att 

samla in primärdata […] När man vill få reda på hur andra har tolkat en viss situation 

eller händelse […] När man vill kartlägga vad människor faktiskt har sagt och gjort”. 

Den sista situationen gällande vad som har sagts och gjorts passar särskilt väl in på 

uppsatsens syfte. Detta med anledning av att en beskrivning av det inflytande som 

Direktmötena medför, förutsätter att förslag från medborgarna och nämndernas 

agerande kartläggs.  

Inom dokumentstudie är urvalet av vilka källor som ska användas endast 

en del. Efter själva urvalsprocessen av källorna återstår analysering av materialet. Till 
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denna uppsats kommer källorna och därmed materialet att analyseras genom en 

kvalitativ innehållsanalys. Det innebär att materialet kommet analyseras med avseende 

på meningen och betydelsen i materialet (Skärvad & Lundahl 2016,163). Genom en 

kvalitativ innehållsanalys kommer materialet sedan bearbetas för att på så sätt skapa ett 

system och mönster utifrån innehållet i materialet (May 2013,249). Det faktum att en 

kvalitativ innehållsanalys lägger vikt vid att systematisera och beskriva innehållet i 

materialet gör den till ett lämpligt analysverktyg för denna uppsats med tanke på att en 

av frågeställningarna är att klargöra om förslagen från Direktmötena tas vidare och 

bereds av nämnder (Bergström & Boréus 2012,50).  

 Vid analysering av materialet kommer även två teorier att användas. Dessa 

två teorier kan beskrivas som två modeller där olika processer klassificeras efter vilken 

grad av inflytande de genererar på en skala mellan 1-5 respektive 1-8. Därmed kommer 

teorierna användas för att lättare beskriva vilken form av inflytande som Direktmötena 

genererar. Vad dessa två teorier består av mer konkret redogörs i uppsatsens femte 

kapitel.  

 

 
4.4 Material 
Det material som ligger till grund för dokumentstudien och den kvalitativa 

innehållsanalysen utgörs av dokument författade av Växjö kommun. Detta med 

anledning av att uppsatsens syfte handlar om Direktmötena i Växjö kommun. Dessa 

dokument utgörs mer konkret av fyra olika sorters dokument. För det första används 

minnesanteckningar från Direktmötena för att kartlägga vilka förslag som ges av 

medborgare på Direktmötena. Minnesanteckningarna kommer utgöras av de tio utvalda 

Direktmötena under perioden 2015-2017. Dessa anteckningar återger det som sägs på 

Direktmötena. Dels vad politikerna och tjänstemännen informerar om men även alla 

frågor och förslag som medborgare lämnar.   

 Den andra formen av dokument som kommer användas är 

filminspelningar av Direktmötena. Dessa inspelningar är gjorda av Öppna kanalen 

Växjö på uppdrag av Växjö kommun. Anledningen till att filminspelningar kommer 

användas är att det saknas minnesanteckningar från ett av de utvalda Direktmötena. 

För att kunna följa upp eventuella förslag från Direktmötena och se om de 

återfinns i nämndernas diskussioner utgör protokoll från nämndsammanträdena i Växjö 

kommun den tredje formen av dokument som används i uppsatsen. Här kommer 

nämndsammanträdesprotokoll från kultur och fritidsnämnden samt den tekniska 
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nämnden att utgöra materialet. När det gäller den tekniska nämnden undersöks alla 

sammanträdesprotokoll från april 2015 fram till oktober 2017. Den undersökta 

tidsperioden för kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll är från september 

2016 till oktober 2017.  

Slutligen utgörs den fjärde formen av dokument av olika former av 

utredningar och beslutsunderlag som nämndsammanträdena hänvisar till i sina 

protokoll. Således täcker det ovan presenterade materialet in en process från det att 

förslag lämnas under Direktmötena till det att nämnderna eventuellt beslutar om 

förslaget.   

Det faktum att det valda materialet kategoriseras som arkivmaterial 

medför vissa fördelar gentemot övriga typer av material. En stor fördel vid användning 

av arkivmaterial är att det finns en tydlig distans mellan innehållet i materialet och den 

som utför undersökningen (Bryman 2011,489). Det faktum att arkivmaterialet existerar 

innan undersökningen påbörjas och därmed inte har beställts ur forskningssynpunkt 

leder till att materialet inte påverkas av forskarens värderingar och uppfattningar 

(Bryman 2011,489). Detta är en aspekt som fyller en viktig funktion i denna 

undersökning. Vid en undersökning, med samma syfte, enbart baserad på 

samtalsintervjuer av politiker och tjänstemän finns det en risk att politikerna och 

tjänstemännen vill få kommunens användning av Direktmötena att framstå innehålla 

mer inflytande än vad de i själva verket gör. Genom att använda ett material som inte är 

framtaget enbart för en specifik undersökning är förhoppningen att ett så sanningsenligt 

och objektivt resultat som möjligt kan uppnås.   

 

4.5 Validitet och reliabilitet 
För att säkerställa att uppsatsen verkligen undersöker det syftet består av är det viktigt 

att ha en medvetenhet om validitet och reliabilitet (Esaiasson et.al. 2012,63). För att 

uppnå en hög grad av begreppsvaliditet är det viktigt att använda väl fungerande 

operationaliseringar av de teoretiska begreppen (Esaiasson et.al. 2012,58). I denna 

uppsats utgör inflytande ett teoretiskt begrepp, vilket förutsätter att det finns framtagna 

empiriska indikatorer för detta. Förekomsten av förslag från Direktmötena i nämndernas 

protokoll kan ses som en form av inflytande. Detta leder i sin tur till att de empiriska 

indikatorerna, och därmed det som letas efter i materialet, utgörs av olika ord som 

framkommer i de utvalda förslagen under Direktmötena. Gemensamt för samtliga 

förslag är att ordet Direktmöte utgör en indikator för att se om själva mötet i säg nämns 
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av nämnderna. Ord som kännetecknar medborgarens förslag på Direktmötet utgör också 

indikatorer. Nedan redovisas vilka empiriska indikatorer som har använts för att 

undersöka vilket inflytande förslagen har fått i nämnderna. 

• Förslag om bättre lekplatser i Tävelsås by (Växjö kommun 2017i): 

o Direktmöte, förslag, lekplats, Tävelsås  

• Förslag om cykelväg samt en tunnel under riksväg 25 i höjd med Risinge (Växjö 

kommun 2015d): 

o Direktmöte, förslag, cykel, tunnel, Åryd, Risinge, Riksväg 25 

• Förslag gällande bryggor i Växjösjön (Växjö kommun 2016d): 

o Direktmöte, förslag, sjö, brygga, bryggor 

• Förslag gällande förändrade trafikregler i Sandsbro (Öppna kanalen Växjö 

2015): 

o Direktmöte, förslag, Sandsbro, hastighet, väjning, trafikregler 

 

Genom att ha övergripande indikatorer som inte är för specifika och att de används var 

för sig minskar risken att information i nämndernas protokoll missas. Därmed används 

indikatorer som ”cykel” för att få upp alla träffar så att icke relevant information sedan 

kan sorteras bort.    

För att i nästa steg säkerställa att de empiriska indikatorerna används på 

rätt sätt och därmed med hög grad av reliabilitet görs sökningarna digitalt (Esaiasson 

et.al. 2012,63). Det faktum att allt material som används till uppsatsen finns digitalt i 

PDF-format gör det säkert och effektivt att söka efter de olika empiriska indikatorerna i 

nämndernas sammanträdesprotokoll. Sökningarna efter indikatorerna ger en tydlig bild 

om diskussion gällande förslagen finns med i nämndernas protokoll eller inte.  

Uppsatsens kvalitativa tillvägagångssätt leder till att det inte är 

förekomsten av själva orden i sig som är det centrala för uppsatsen, utan dessa används 

istället som vägledning för vilka delar av materialet som ska undersökas närmare.  

 
4.6 Alternativa metoder 
Det valda tillvägagångssättet bestående av en beskrivande fallstudie där materialet 

bearbetas och analyseras genom en dokumentstudie och kvalitativ innehållsanalys, är 

givetvis inte det enda sättet att genomföra undersökningen på. Ett tänkbart alternativ 

hade varit att basera uppsatsen på samtalsintervjuer med tjänstemän, politiker och 

deltagare på Direktmötena. En positiv konsekvens av samtalsintervjuer kan vara att 

personerna som intervjuas kan lämna information som kan sätta in resultatet i en större 
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kontext (Esaiasson et.al 2012,255). Detta med anledning av att de har kunskap om hur 

processerna runt Direktmötena fungerar. Det finns dock en risk att den som intervjuas 

anpassar sina svar efter syftet med undersökningen (Bryman 2011,489). I denna 

undersökningen skulle det kunna innebära att Direktmötena framstå leda till en högre 

grad inflytande än vad de egentligen gör. 

 Ytterligare en tänkbar metod hade varit att använda sig av enkäter. På så 

sätt skulle information kunna uppnås direkt från de medborgare som deltar på 

Direktmötena. En svårighet om enkäter hade använts för att uppnå uppsatsens syfte 

hade varit att samla in tillräckligt många svaranden. Det faktum att det endast arrangeras 

ett Direktmöte under tiden som denna uppsats genomförs leder dels till få svar och att 

endast medborgare från ett Direktmöte kunde uttrycka sina åsikter. Ett alternativ hade 

varit att dela ut enkäter till boenden i områden där Direktmöten har arrangerats men det 

hade istället resulterat i väldigt många svaranden, samt att det kan vara svårt att svara på 

frågor om ett Direktmöte som personen besökte för flera månader sedan. Ytterligare en 

svårighet med användning av enkäter för uppsatsens syfte hade varit att de riskerar att 

visa den upplevda graden av inflytande och inte den faktiska. Detta skulle därmed 

utgöra ett stort problem när det kommer till graden av validitet för en uppsatsens syfte.  

   

 
5 Teoretiskt ramverk  
Det teoretiska ramverket för denna uppsats består av två teorier. Dessa två utgörs av  

Sherry R. Arnsteins A Ladder Of Citizen Participation samt Sveriges kommuner och 

landstings (SKL) Delaktighetstrappa (Arnstein 1969 & SKL 2009). Den svenska 

översättningen av A Ladder Of Citizen Participation är Deltagandestegen och det är den 

svenska översättningen som i fortsättningen kommer användas (Castell 2013,36). 

 SKL:s Delaktighetstrappa kan beskrivas som en vidareutveckling av 

Arnsteins Deltagandestege, där modellen har anpassats för att bli mer tillämpbar för 

kommuner och landsting (SKL 2009,19). Båda teorierna beskriver medborgares 

inflytande och delaktighet i politiska processer vilket gör dem högst relevanta för 

uppsatsen.   

Mot bakgrund av att Deltagandestegen lanserades så tidigt som 1969, 

fyller Delaktighetstrappan en viktig funktion av att utgöra en vidareutveckling av 

Deltagandestegen (SKL 2009,19). Med andra ord kommer de båda teorierna användas 

för att skapa ett bra teoretiskt ramverk där de båda teorierna kan komplettera varandra. 

Med anledning av att de båda teorierna tydligt beskriver olika grader av inflytande i 
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politiska processer är de lämpliga i förhållande till uppsatsens syfte (Arnstein1969,216 

& SKL 2009,19). Att det teoretiska ramverket består av två, förhållandevis lika teorier 

ses även som en fördel. Detta med anledning av att de har en gemensam utgångspunkt i 

att beskriva graden av inflytande i politiska processer samtidigt som de har lite olika 

synsätt på vad som styr det faktiska inflytandet. De två teorierna kan därmed leda till ett 

mer omfattande teoretiskt ramverk där de kompletterar varandra med olika 

beskrivningar .  

 

5.1 Deltagandestegen 
Sherry R. Arnsteins Deltagandestege kan beskrivas som en modell där olika former av 

deltagande delas in i åtta steg, vilka i sin tur rangordnades likt en stege, se figur 5.1 

(Arnstein 1969,216). Deltagandestegen kan användas som ett analysverktyg där olika 

former av deltagande analyseras och kategoriseras. Graden av 

delaktighet är i sin tur ett resultat av hur stort inflytande 

medborgarna får (Arnstein 1969,216) Därmed visar 

Deltagandestegen även hur stort inflytande de olika processerna 

har.  

 De olika stegen utgör 1. Manipulation (manipulation), 

2. Terapi (therapy), 3. Information (information), 4. Konsultation 

(consultation), 5. Pacificering (placation), 6. Partnerskap 

(partnership), 7. Delegerad makt (delegated power) och 8. 

Medborgarkontroll (citizen control) (Castell 2013,37).  

Stegen kan även beskrivas som en skala från 1-8 där 

medborgarnas inflytande och därmed delaktigheten ökar ju högre upp på skalan en 

process befinner sig (Arnstein 1969,217).   

Det första steget på Deltagandestegen är Manipulation, och kännetecknas 

av att en illusion av deltagande. Processer utmärks här av att fungera som ett verktyg för 

makthavarna att informera medborgarna och kommunikationen sker enbart genom att 

makthavarna talar till medborgarna, och inte tvärt om (Arnstein 1969,217). 

Medborgarna får därmed ingen egentlig makt eller inflytande. Processer kategoriserade 

under Manipulation utgör därmed en möjlighet för makthavarna att hänvisa till att 

medborgare är involverade, när de i själva verket saknar inflytande (Arnstein 1969, 

217). Det andra steget är Terapi och kan bäst beskrivas genom att medborgarnas 

uppfattningar försöker påverkas så att uppmärksamhet kan riktas mot det som 

Figur 5.1Arnstein 1969 
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makthavarna önskar (Arnstein 1969,217). Arnstein benämner dessa två steg gemensamt 

för Ickedeltagande (Castell 2013,37). 

Steg tre, fyra och fem på Deltagandestegen utgör alla en form av 

Symboliskt deltagande (Castell 2013,37). En gemensam nämnare för steg 3-5 är att 

samtliga består av en begränsad grad av inflytande (Arnstein 1969,216). Det tredje 

steget, Information, lägger stor vikt vid medborgarnas tillgång till information. Att 

medborgarna är upplysta om deras rättigheter och skyldigheter lyfts fram som en viktig 

aspekt. Processer inom Information präglas av att det är ett enkelriktat flöde av 

information, från makthavarna till medborgarna. Medborgarna ges därmed mycket 

begränsade möjligheter att uttrycka sina synpunkter och kunna förhandla, vilket i sin tur 

leder till ett begränsat inflytande (Arnstein 1969,219). Det fjärde steget på Arnsteins 

stege, Konsultation, beskriver processer där medborgarna bjuds in för att delge sina 

åsikter. Medborgarna saknar dock en viktig del i deltagandet, nämligen försäkran om att 

deras idéer kommer tas tillvara på och tas i beaktning (Arnstein 1969,219). Denna 

frånvaro riskerar att processer inom Konsultation snarare blir en form av skyltfönster 

där makthavarna kan visa att de involverar medborgarna (Arnstein 1969,219). Slutligen 

utgör steg nummer fem, Pacificering, det sista steget inom det symboliska deltagandet. 

Processer inom Pacificering tas vanligen i uttryck genom att representanter för olika 

samhällsklasser, exempelvis låginkomsttagare, får poster i diverse styrelser som 

exempelvis styrelsen för skolor och polismyndigheten (Arnstein 1969,220). Tanken är 

därmed att medborgarna ska få möjlighet att vara med i beslutsprocessen och inte bara 

utgöra en rådgivande roll. Arnstein (1969,220) poängterar dock att det finns en 

överhängande risk att medborgarna ges möjlighet att uttrycka sina åsikter men i själva 

verket är det makthavarna som fortfarande tar besluten.  

Slutligen utgör steg sex, sju och åtta något som Arnstein definierar som 

Meborgarmakt (Castell 2013,37). Det är först i detta skede som medborgarna börjar få 

ett betydande inflytande enligt Deltagandestegen. I det sjätte steget, Partnerskap, delar 

medborgarna och makthavarna på ansvaret över att  planera verksamheter och ta beslut 

om dessa. Medborgarna ges därmed möjlighet att förhandla med makthavarna och på så 

sätt få ett genuint inflytande i beslutsprocessen (Arnstein 1969,221-222). I det sjunde 

steget, Delegerad makt, har medborgarna dominerande makten i förhandlingar och 

beslutsprocesser. Medborgarna ges därmed exempelvis i uppdrag att själva anställa 

personal till kommunens förvaltning (Arnstein 1969,222). Slutligen återfinns steg 

nummer åtta, Medborgarkontroll, högst upp på stegen vilket även innebär att det är de 



  
 

17 

mest eftersträvansvärda formerna av processer när det gäller medborgarnas delaktighet 

och inflytande (Arnstein 1969,223). I detta steg har medborgarna i det närmsta full 

kontroll över styrningen genom exempelvis att medborgarna tillsammans förfogar över 

budgeten och beslutar hur den ska fördelas (Arnstein 1969,223).  

Som många andra teorier har även Sherry R. Arnsteins teori gällande 

delaktighet och inflytande vissa svagheter som är bra att vara medveten om för att 

kunna applicera teorin på bästa vis. En svaghet med Deltagandestegen är att de olika 

stegen är generaliserade och att det i verkligheten kan finnas fler uppdelningar än de åtta 

som beskrivs i teorin (Arnstein 1969,217). I vissa komplicerade frågor, som den 

gällande delaktighet, kan det dock vara nödvändigt med förenklingar för att på så sätt 

uppnå ett resultat överhuvudtaget. Teorin kan därmed användas som ett verktyg för att 

kategorisera olika typer av processer. Dessa processer kan sedan enskilt studeras i detalj 

för att på så sätt få en mer detaljerad och inte så generaliserad bild.  

 

5.2 Delaktighetstrappan 
Som ovan nämnt ingår SKL:s Delaktighetstrappa i uppsatsens teoretiska ramverk. Det 

faktum att Delaktighetstrappan har inspirerats av Sherry R. Arnsteins Deltagandestege 

gör att den har vissa gemensamma delar (SKL 2009,19). Likt Arnsteins modell utgörs 

även Delaktighetstrappan av olika steg där deltagandet och inflytandet ökar succesivt ju 

högre upp i trappan processen befinner sig, 

se figur 5.2 (SKL 2009,19). Trappan består 

av fem steg och dessa är;     

1. Information, 2. Konsultation, 3. Dialog, 4. 

Inflytande och 5. Medbeslutande 

Det nedersta steget benämns 

Information och beskriver processer där 

makthavarna informerar befolkningen (SKL 2009,20). I processer som faller under 

information anses det inte lämpligt att medborgarna är med och fattar beslut, dock så 

anses de ha rätt till information gällande beslut som har eller kommer fattas (SKL 

2009,20). Det andra steget i Delaktighetstrappan utgörs av Konsultation (SKL 2009, 

220). Utmärkande drag för detta steg är att färdiga alternativ arbetas fram av 

makthavarna. Dessa alternativ presenteras sedan för medborgarna, som får lämna åsikter 

och ta ställning till det förslag som de anser är mest lämpligt (SKL 2009,20). Ytterligare 

ett steg upp på trappan, och därmed det tredje steget, utgörs av Dialog. Processer inom 

Figur 5.2.SKL 
2009, 19 
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dialog innebär att medborgare diskuterar och för fram sina åsikter om aktuella frågor. 

En viktig del i dialog är att medborgare får lyssna och ta del av andras åsikter och tankar 

(SKL 2009,20). En tydlig skillnad gentemot Konsultation är att medborgarna är 

välkomna att presentera egna åsikter och förslag (SKL 2009,220). Dessa åsikter ska 

sedan tas i beaktning när beslut fattas, men det finns ingen garanti att det sker. Det leder 

i sin tur till att medborgarna inte har något direkt inflytande i beslutsprocessen (Castell 

2013,38). Det fjärde trappsteget och därmed det näst översta är Delaktighet. Processer 

som faller under delaktighet gör medborgarna involverade under en längre tid och 

därmed på en djupare nivå. På så sätt är medborgarna delaktiga från det att en idé föds 

till att det färdiga beslutsunderlaget lämnas över till beslutsfattarna. Medborgarna får 

därmed insyn och inflytande i utvecklingsprocessen. Dock saknar de även i detta steg 

inflytande över själva beslutsfattandet (SKL 2009,20). Slutligen beskrivs det översta 

steget på trappan som Medbeslutande. Processer under Medbeslutande präglas av att 

ansvar är delegerat till medborgarna. Medborgare väljs därmed in i styrelser och 

nämnder i egenskap av just medborgare och inte politiker. Dessa nämnder, bestående av 

medborgare, får sedan olika ansvarsområden som de själva fattar beslut inom (SKL 

2009,20).  

 
6 Resultat & analys 
 
6.1 I vilken grad leder de förslag som lämnas på Växjö kommuns 
Direktmöten till beredning och beslut i den tekniska nämnden och 
kultur- och fritidsnämnden? 
Ett första steg i att undersöka i vilken grad förslagen från Direktmötena leder till 

beredning och beslut, är att studera hur och i så fall på vilket sätt det görs hänvisningar 

till Direktmötena i nämndernas sammanträdesprotokoll. Genom en undersökning av 

samtliga protokoll från den tekniska samt kultur- och fritidsnämndens sammanträden 

under den valda tidsperioden påträffas följande resultat.  

I nämndsammanträdesprotokollet från den 28 januari 2016 från tekniska 

nämnden återfinns en referens till det arrangerade Direktmötet i Araby den 25 januari 

2016 (Växjö kommun 2016a,7). Den tekniska nämnden informeras då om hur många 

som deltog på Direktmötet samt konkreta förslag på åtgärder som den tekniska 

förvaltningen kan göra för att förbättra situationen på Araby (Växjö kommun 2016a,7).   

En referens gällande Direktmöten görs även i 

nämndsammanträdesprotokollet från tekniska nämnden den 27 april 2016. I detta fall 
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ges däremot ingen ingående beskrivning av vad som har framkommit på mötena utan 

endast att den tekniska nämndens presidie samt trafiknämnden har haft möte och 

diskuterat frågor från Direktmötet i Sandsbro (Växjö kommun 2016 b,8). Vilka ämnen 

som var mest förekommande under Direktmötet i Sandsbro framkommer dock till viss 

del i nämndsammanträdesprotokollet för den tekniska nämnden den 24 september 2015, 

då ordförande för den tekniska nämnden berättar att en stor del av de frågor och 

synpunkter som togs upp under Direktmötet handlade om trafiksituationen i Sandsbro 

(Växjö kommun 2015 a,18).  

Vidare ges ytterligare en referens till ett arrangerat Direktmöte i 

nämndsammanträdesprotokollet från den tekniska nämnden den 26 november 2015 

(Växjö kommun 2015b,17). Beskrivningen av Direktmötet är mycket kort och består av 

att det informeras att ett Direktmöte har arrangerats i stadsdelen Öster samt att frågor 

och synpunkter gällande trafiksituationen var de vanligast förekommande (Växjö 

kommun 2015b,17). Någon mer ingående beskrivning av vilka specifika frågor och 

synpunkter som togs upp framkommer ej.  

I de undersökta protokollen från kultur- och fritidsnämndens 

sammanträden återfinns en hänvisning till Direktmöten. Denna utgörs dock inte av en 

referens till ett specifikt Direktmöte eller förslag, utan består istället av en redogörelse 

över att kommunstyrelsen har fått i uppdrag att undersöka hur konceptet med 

Direktmöten kan förbättras för att locka fler deltagare och att nå ut till en bredare 

målgrupp (Växjö kommun 2016 c).  

 

6.1.1 Förslag om bättre lekplats i Tävelsås  
Det första förslaget som undersöks gäller en önskan om bättre lekplatser i Tävelsås by 

som lades fram den 4 maj 2017. Efter direktmötet i Tävelsås den 4 maj 2017 har fem 

nämndmöten för den tekniska nämnden ägt rum. Vid en analys av innehållet i dessa fem 

protokoll från den tekniska nämndens sammanträden påträffas två referenser vilka 

skulle kunna härledas till förslaget från Direktmötet gällande lekplats i Tävelsås. Den 

första referensen till någon form av lekplats ges i nämndmötet från den 24 maj 2017 

(Växjö kommun 2017e,13). Tekniska förvaltningen informerar då om deras arbete med 

lekplatsprogram Projekt lekplatser 2017-2019, vilket i sin tur ska resultera i en 

handlingsplan. Denna handlingsplan röstas även igenom av den tekniska nämnden vid 

sammanträdet den 16 juni 2017. Detta blir i sin tur det andra tillfället där en referens 

görs till lekplatser i tekniska nämndens protokoll (Växjö kommun 2017d,29). Vid 

närmare undersökning av beslutsunderlaget för Projekt lekplatser 2017-2019 visar det 
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sig att det inte ges någon konkret redovisning av vilka lekplatser som omfattas av 

programmet. Det går därför inte säga om Tävelsås lekplats omfattas av projektet  (Växjö 

kommun 2017g). Det faktum att Projekt lekplatser 2017-2019 lades fram för beslut den 

23:e maj 2017 vilket är väldigt nära inpå när Direktmötet hölls i Tävelsås ( 4:e maj) gör 

det tveksamt om medborgarens förslag om bättre lekplats i Tävelsås har hunnit få något 

inflytande i projektet om lekplatser. Även det faktum att förslaget om bättre lekplatser i 

Tävelsås inte nämns någon gång i de efterföljande sammanträdesprotokollen för den 

tekniska nämnden gör det mycket svårt att påstå att förslaget har lett till beredning eller 

beslut i nämnden.  

  

6.1.2 Förslag om cykelväg samt en tunnel under riksväg 25 i höjd med Risinge  
När det gäller förslaget som uppkom på Direktmötet i Åryd om en cykelväg i Åryd samt 

en tunnel under riksväg 25 i höjd med Risinge återfinns ingen direkt hänvisning till 

detta förslag i protokollen från den tekniska nämndens sammanträden från den 13 april 

2015 fram tills oktober 2017. Vid genomläsning av sammanträdesprotokollen går det 

dock att hitta referenser gjorda till cykelväg i Åryd. Det finns däremot ingenting i 

protokollen från tekniska nämndens sammanträden som tyder på att en tunnel under 

riksväg 25 har varit uppe för diskussion och beslut.   

Den referens med tydligast koppling till förslaget om cykelväg i Åryd på 

Direktmötet i Åryd ges i nämndsammanträdesprotokollet från den 31 augusti 2018. Då 

presenteras en motion från Vänsterpartiets kommunala grupp gällande att Åryd ska ingå 

som ett av de särskilt utvalda områdena där cykelvägar ska prioriteras (Växjö kommun 

2017 b,20). Huruvida Åryd finns med som en av orterna i motion som en följd av 

initiativet på Direktmötet framgår däremot inte (Växjö kommun 2017 b,20).  

Utöver referensen i form av den ovan beskriva motionen går det inte utläsa 

flera direkta referenser som är tänkbara att kunna innefatta förslaget gällande cykelväg i 

Åryd. Vad som däremot går att utläsa är referenser gjorda till tre strategiplaner som alla 

styr byggandet av en cykelväg. Nämligen Cykelvägplanen, Transportplanen och Cykla i 

gröna Kronoberg (Växjö kommun 2017c, 16, Växjö kommun 2017b, 17, Växjö 

kommun 2017e, 10). 

 

6.1.2.1 Transportplan 
Vid närmare undersökning av Transportplanen visar det sig att cykelvägar i Åryd inte 

nämns. Att förslaget om cykelväg i Åryd som kom upp på Direktmötet skulle finnas 

med i Transportplanen är inte möjligt på grund av att denna författades innan 
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Direktmötet i Åryd ägde rum (Växjö kommun 2014,24). Det framgår dock i 

Transportplanen att den tekniska nämnden ska göra en kartläggning av vilka områden 

såväl inom stadskärnan som på landsbygden som är i behov av nya cykelvägar (Växjö 

kommun 2014,24). Resultatet av denna kartläggning presenteras sedan i 

Cykelvägplanen (Växjö kommun 2014,24).  

 

6.1.2.2 Cykelvägplan 
Cykelvägplanen är ett dokument där behovet av cykelvägar i kommunen kartläggs och 

utvärderas. Därmed ligger Cykelvägplanen till grund för alla investeringar i cykelvägar 

vilket leder till att enbart de sträckor som finns med i Cykelvägplanen är aktuella för 

byggnation. (Växjö kommun 2017d,18). Vid kontakt med Per-Olof Löfberg som är 

trafikplaneringschef på Växjö kommun visar det sig dock att Cykelvägplanen inte är 

färdig än utan kommer läggas fram för beslut i början av 2018. Detta gör att det därmed 

inte går att säga om Åryd finns med eller inte.  

 

6.1.2.3 Cykla i gröna Kronoberg 
I vidare undersökning av en av de strategiplaner som nämns i tekniska nämnden när det 

gäller byggnation av cykelvägar, nämligen den regionalt framtagna transportplanen 

Cykla i gröna Kronoberg finns det inga referenser till cykelväg i Åryd (Region 

Kronoberg 2017,3). Denna regionalt framtagna transportplan har till uppgift att göra en 

utredning av hur cykelvägarna inom region Kronoberg kan utvecklas. Cykla i gröna 

Kronoberg består även av Önskade cykelvägsobjekt i Kronoberg vilket är en 

sammanställning av vilka områden kommunerna i region Kronoberg vill bygga 

cykelvägar (Region Kronoberg 2017,3). I denna sammanställning återfinns däremot 

önskemål om cykelvägar på två sträckor inne i Åryds samhälle (Trafikverket & Region 

Kronoberg 2017,133 &136). Som motivering för behov av cykelväg på de båda 

sträckorna ges: ” Säkrare cykling till ortens centrum med skola, etc.” (Trafikverket & 

Region Kronoberg 2017,133 &136). De båda sträckorna klassificeras dock inte med 

högsta prioritet utan de prioriteras som nummer 2 och 3 på en tre-gradig skala där 1 

utgör högsta prioritet (Trafikverket & Region Kronoberg 2017,133 &136). Huruvida 

förslaget på Direktmötet i Åryd 2015 ligger till grund för kommunens önskemål om 

cykelväg i Åryd är svårt att säga. Rent tidsmässigt är det möjligt med tanke på att 

Direktmötet ägde rum 2015 och därmed innan Önskade cykelvägsobjekt i Kronoberg 

publicerades 2017.  
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I protokollet från tekniska nämndens sammanträde den 24 maj 2017 

informeras dock den tekniska nämnden om vilka cykelvägar som har byggts under 2016 

och Åryd finns inte med bland sträckorna som har fått en cykelväg (Växjö kommun 

2017e,10). Det faktum att cykelvägar i Åryd nämns som ett förslag från ett Direktmöte 

gör det även här mycket svårt att påstå att förslaget har lett till diskussion och beredning 

i tekniska nämnden. 

 
6.1.3 Förslag gällande bryggor i Växjösjön  

Det tredje utvalda förslaget från ett Direktmöte utgörs av ett förslag om bryggor i 

Växjösjön. Under det första nämndsammanträdet för kultur- och fritidsnämnden efter 

Direktmötet på Söder den 22 september 2016 nämns ingenting om att ett Direktmöte har 

ägt rum där ett förslag gavs från en medborgare om att placera bryggor i Växjösjön 

(Växjö kommun 2016c). Vid fortsatt genomgång av samtliga protokoll från kultur- och 

fritidsnämnden, från det datumet då förslag om bryggor i Växjösjön presenterades fram 

till det senaste sammanträdet finns ingen referens till förslaget från Direktmötet. 

Förslaget lades fram i september 2016 vilket innebär att tretton sammanträden har 

hunnit hållas. Vid Direktmötet på Söder lovade ordföranden för kultur- och 

fritidsnämnden, Eva Johansson, att ta med sig förslaget (Växjö kommun 2016 d). Att 

förslaget om bryggor i Växjösjön inte har nämnts i något av sammanträdesprotokollen 

från kultur- och fritidsnämnden behöver inte vara det samma som att Eva Johansson inte 

har tagit med sig förslaget vidare. Det är tänkbart att frågan har diskuterats mer 

informellt politiker och tjänstemän emellan. Det är däremot svårt att säga att förslaget 

har lett till någon faktisk beredning och diskussion i den tekniska nämnden med tanke 

på att det inte återfinns någon diskussion gällande badplatser eller bryggor i Växjösjön i 

de analyserade protokollen.    

 
6.1.4 . Förslag gällande förändrade trafikregler i Sandsbro  
Det fjärde förslaget som undersöks i uppsatsen framfördes på Direktmötet i Sandsbro 

den 12 december 2015. Förslaget bestod av totalt tre förslag. Dessa förslag bestod av 

ökad hastighet på en specifik sträcka från 40km/h till 60 km/h, upphävning av förbud 

för tung trafik att köra en viss sträcka samt att utfarter längs med en viss sträcka skulle 

övergå från högerregel till väjningsplikt (Öppna kanalen Växjö 2015).  

I protokollet för den tekniska nämndens sammanträde den 17 december 

2015 går det utläsa att samma person som gav förslaget på Direktmötet även har skickat 

in en skrivelse bestående av samma tre förslag (Växjö kommun 2015c,18). Detta förslag 
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tas upp av den tekniska nämnden på deras sammanträde den 17 december 2015. Ur 

sammanträdesprotokollet från detta datum finns en tydlig post där dessa tre förslag 

hanteras (Växjö kommun 2015c,18). Den tekniska förvaltningen redogör för deras 

åsikter i frågan vilken är att samtliga tre förslag bör avslås. Detta med hänvisning till att 

situationen gällande hastighetsbegränsningen är väl fungerande idag och att den 

föreslagna sträckan är klassificerad i enlighet med den rådande hastighetsbegränsningen 

(Växjö kommun 2015c,18-19). När det gäller genomfartsförbudet framhåller den 

tekniska förvaltningen att boendemiljön har blivit betydligt förbättrad som en anledning 

av förbudet för tung trafik och rekommenderar därmed att förbudet fortsätter gälla. 

Slutligen lägger tekniska förvaltningen fram sin åsikt gällande förslaget ändring från 

högerregel till väjningsplikt utmed den specifika sträckan och förespråkar att 

högerregeln behålls med hänvisning till att det leder till sänkt hastighet och större 

uppmärksamhet bland bilisterna (Växjö kommun 2015c,18-19). Utfallet i den tekniska 

nämnden blir att följa den tekniska förvaltningens rekommendationer och väljer därmed 

att behålla situationen som den är och inte genomföra de föreslagna ändringarna. 

Medborgarens förslag kan därmed definitivt anses ha lett till diskussion och beredning i 

tekniska nämnden. 

 

6.1.5 Sammantagen syn på nämndernas hanterande av förslagen 
Nämndernas hantering av förslag som medborgarna presenterar på Direktmötena skiljer 

sig åt. När det gäller de tre förslagen om trafiksituationen i Sandsbro som presenterades 

under Direktmötet i Sandsbro och sedan även skickades in som en skrivelse kan de tre 

förslagen definitivt beskrivas ha nått beredning och beslut i den tekniska nämnden. Det 

faktum att den tekniska förvaltningen gjorde en utredning kring förslagen samt att 

tekniska nämnden i sin tur röstade om dessa visar på att medborgarens förslag fick 

inflytande, trots att det inte röstades igenom. Förslagen fick sin egen punkt i agendan på 

sammanträdet vilket även det visar på att den tekniska nämnden tog förslagen på allvar. 

Sammantaget kan förslaget från Direktmötet i Sandsbro därmed beskrivas ha lett till 

beredning i den tekniska nämnden i stor utsträckning.  

 Huruvida detta förslag hade inkommit även om Direktmötet inte hade 

arrangerats i Sandsbro framgår varken i sammanträdesprotokollet eller under 

Direktmötet. Det är möjligt att medborgaren hade tankar kring att skicka in skrivelsen i 

vilket fall men att Direktmötet bidrog till att sänka tröskeln och avståndet mellan 

medborgaren och den kommunala förvaltningen och politiken.  
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 När det gäller övriga undersökta förslag blir resultaten däremot inte lika 

tydliga som i fallet med förslaget från Direktmötet i Sandsbro. Som ovan nämnt är det 

tänkbart att förslaget gällande bryggor i Växjösjön har diskuterats i antingen kultur- och 

fritidsnämnden eller i dess förvaltning. Det faktum att ingen information ges i 

nämnsammanträdesprotokollen gör dock det svårt för medborgare att följa sitt förslag 

och se vad som faktiskt händer med förslaget. Då inga av de 13 protokollen från kultur- 

och fritidsnämndens sammanträden återger något om bryggor i Växjösjön kan därmed 

förslaget inte anses ha lett till beredning eller beslut i tekniska nämnden. 

Utifrån ovan redogörelse går det går det att se att ingen direkt diskussion 

sker i tekniska nämnden angående cykelvägar i Åryd förutom vid behandling av den 

inkomna motionen gällande cykelpendlingsvägar, där Åryd utgör ett av de utvalda 

områdena (Växjö kommun 2017 b,20). Det görs heller ingen antydan om att 

Direktmötet i Åryd på något sätt ligger till grund för motionen (Växjö kommun 2017 

b,20). Det faktum att två eventuella cykelvägar i Åryd återfinns i Trafikverkets och 

Region Kronobergs Önskade cykelvägsobjekt i Kronoberg är naturligtvis ett positivt 

tecken (Trafikverket & Region Kronoberg 2017,133 &136). Faktum kvarstår dock att 

ingen konkret hänvisning till Direktmötet har gjorts i den tekniska nämnden när det 

gäller cykelväg i Åryd vilket väcker frågor kring om medborgarens förslag verkligen 

har haft någon form av inverkan. Faktum kvarstår även att det inte sker någon direkt 

beredning eller beslut om medborgarens förslag i tekniska nämnden. 

När det gäller förslaget om en bättre lekplats i Tävelsås som framkom 

under Direktmötet i Tävelsås den 4:e maj 2017 går det likt ovan redogjort inte finna 

något i den tekniska nämndens sammanträdesprotokoll som indikerar på att frågan har 

lyfts för diskussion. Det blir därmed mycket svårt att påstå att förslaget har lett till 

beredning eller beslut i den tekniska nämnden.  

Sammantaget kan de tre av de fyra förslagen beskrivas nå väldigt liten, 

alternativt ingen grad av beredning och beslut i den tekniska- respektive kultur- och 

fritidsnämnden. Dessa utgörs av förslag gällande bryggor i Växjösjön, bättre lekplatser i 

Tävelsås samt cykelväg i Åryd samt tunnel under riksväg 25. Det faktum att ingen 

information har getts om de tre förslagen leder naturligt till att det även inte tas några 

beslut om frågorna. Det fjärde förslaget gällande trafiksituationen i Sandsbro kan 

däremot anses ha nått beredning och beslut i hög grad i den tekniska nämnden. Detta 

med anledning av att den tekniska nämnden går till beslut och röstar om förslaget som 

medborgaren presenterade på Direktmötet i Sandsbro (Växjö kommun 2015c,19). 
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Viktigt att ha i åtanke vid bedömning av förslagen från Direktmötet i Sandsbro är att 

medborgaren även skickade in en skrivelse till nämnden bestående av samma förslag 

som presenterades vid Direktmötet (Växjö kommun 2015a,18). 

 
6.2 Vilken grad av inflytande kan Växjö kommuns Direktmöten 
beskrivas som utifrån Sherry R. Arnsteins Deltagandestege? 
Utöver att enbart analysera Växjö kommuns användning av Direktmöten genom att 

studera förslagen från Direktmötenas förekomst i tekniska och kultur-och 

fritidsnämndens protokoll, blir det intressant att lyfta diskussionen till ett teoretiskt 

beskrivande plan. Genom att studera Direktmötena utifrån Arnsteins Deltagandestege 

går det att sätta mötena i en större kontext (1969). Det går även få en klarare bild av 

vilka styrkor och svagheter som finns vad gäller inflytande vid Direktmöten i Växjö 

kommun. Vilken form av inflytande som Växjö kommuns användning av Direktmöten 

kan räknas som utifrån Deltagandestegen blir därmed en väldigt intressant 

fråga(Arnstein 1969). De ovan presenterade resultaten, gällande nämndernas hantering 

av medborgarnas förslags från Direktmöten utgör här en viktig beståndsdel.  

Arnsteins första steg på Deltagandestegen, manipulation, beskriver 

processer där det endast finns en illusion av deltagande. För att en process ska kunna 

kategoriseras som manipulation förutsätts det även att kommunikationen sker ensidigt 

från politiker och tjänstemännen till medborgarna (Arnstein 1969,217). Att 

Direktmötena har en högre grad av inflytande blir utifrån det första steget mycket 

tydligt. Dels utgör Direktmötena en form av medborgardialog vilket innebär att såväl 

medborgarna som politikerna och tjänstemännen talar under mötet (Växjö kommun 

2017h). Det går inte heller beskriva medborgarnas deltagande som en illusion med 

tanke på att alla de undersökta minnesanteckningarna från Direktmötena visar på 

möjligheterna att presentera sina åsikter och förslag under varje möte. Således 

förekommer det varken enkelsidig kommunikation eller en illusion av deltagande under 

Direktmötena.  

Vid en jämförelse av Direktmötena och Arnsteins andra steg terapi blir det 

även här tydligt att Direktmötena består av en högre grad inflytande. Återigen bidrar det 

faktum att medborgarna ges möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter och förslag under 

mötet till positiva effekter när det gäller inflytande. Det andra steget terapi utgörs av att 

politiker och tjänstemän aktivt försöker ändra medborgarnas åsikter och preferenser 

(Arnstein 1969,217). Genom att medborgarna får ställa vilka frågor de vill och uttrycka 

sina åsikter fritt har politikerna och tjänstemännen begränsade möjligheter att försöka 
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ändra medborgarnas uppfattning och styra ämnet dit politikerna och tjänstemännen 

själva vill. Hade medborgarna istället varit tvungna att skicka in sina frågor på förhand 

hade politikerna och tjänstemännen haft en större möjlighet att påverka vilka frågor som 

”hinner” ställas och i vilken ordning dessa kommer. Således kan Direktmötena 

beskrivas ha en högre grad av inflytande än vad de två första stegen manipulation och 

terapi beskriver.  

När det gäller steg tre, fyra och fem går det däremot att finna större 

likheter med Arnsteins beskrivningar och den faktiska situationen gällande 

Direktmöten. Det tredje steget som benämns information innehar vissa aspekter som 

passar väl in på Direktmötena, men skiljer sig samtidigt på en viktig punkt. Det 

stämmer väl in på så sätt att mötena lägger stor vikt vid att informera medborgarna om 

vad som händer i kommunen och vilka projekt och planer som finns framöver i det 

berörda bostadsområdet (Arnstein 1969,219). Detta framkommer väldigt tydligt då varje 

möte är uppbyggt kring att politiker och tjänstemän från olika nämnder och 

förvaltningar informera om kommande projekt och planer för stadsdelen eller byn 

(Växjö kommun 2017h). Steget information skiljer sig dock på den viktiga punkten att 

det inte förekommer ett enkelsidigt flöde av information, vilket är en av beståndsdelarna 

av information. Medborgarnas möjligheter att uttrycka sina åsikter och förslag ger dem 

även förutsättningarna att informera politikerna och tjänstemännen om vilka brister och 

behov som medborgarna anser finnas. Således kan det tredje steget information sägas 

utgöra en till viss del passande beskrivning av Direktmötena, men att det finns aspekter 

som inte stämmer in.  

Vid en jämförelse mot det fjärde steget konsultation återfinns däremot 

stora likheter med Direktmötena. Det faktum att konsultation beskrivs av Arnstein 

(1969,219) som processer där deltagarna får möjlighet att framföra sina åsikter och att 

det därmed sker en dialog mellan medborgarna, politiker och tjänstemännen stämmer 

väl in på Direktmötena. Medborgarnas möjligheter att ställa frågor och framföra åsikter 

under varje Direktmötet gör att processen kan beskrivas som konsultation (Växjö 

kommun 2017h). Medborgarnas möjligheter att uttrycka sig under Direktmötena är 

naturligtvis något positivt och en viktig förutsättning för att medborgarna ska känna sig 

delaktiga och ha inflytande. Arnstein påpekar dock en brist hos processer som faller 

under konsultation, nämligen att medborgarna inte har någon försäkran om att deras 

åsikter och förslag kommer tas i beaktning i senare beslutsprocesser av politiker och 

tjänstemän (Arnstein 1969,219). Även denna mindre positiva aspekt är tydligt 
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förekommande i Direktmötena. Det faktum att deltagarna på Direktmötena endast är 

med i ett tidigt stadie och inte får vara med i hela beslutsprocessen stämmer in på 

Arnsteins negativa sidor av konsultation. Ytterligare en aspekt som kan ses som ett 

tecken på att medborgarna saknar direkt inflytande är hur många gånger Direktmötena 

omnämns i nämndsammanträdesprotokollen från den tekniska- samt kultur- och 

fritidsnämnden, från den undersökta tidsperioden 2015-2017. Det faktum att det endast 

återfinns redogörelser för att ett Direktmöte har arrangerats och vad som sades på mötet 

i fyra nämnsammanträdesprotokoll sänder många signaler (Växjö kommun 2016a,7, 

Växjö kommun 2016 b, 8, Växjö kommun 2015a, 18 & Växjö kommun 2015b, 17). Det 

är tänkbart att medborgare som deltog på Direktmöten som sedan inte omnämns i några 

av nämndsammanträdesprotokollen känner att Direktmötet inte prioriteras eller 

värdesätts så mycket. Bristen på information om Direktmötena i nämnderna gör det 

även svårt för medborgarna att följa sitt förslag och kunna fortsätta försöka påverka och 

vara delaktiga. På så sätt blir det svårare för medborgarna att försäkra sig om att deras 

förslag tas i beaktning när det är mycket svårt att veta vart förslaget tar vägen.  

 Medborgarnas avsaknad av försäkran om att deras förslag tas i beaktning 

bidrar till att de saknar direkt inflytande. Avsaknaden av direkt inflytande genom 

Direktmötena blir ännu tydligare vid en jämförelse mot Arnsteins femte steg 

pacificering (1969,220). Enligt Arnstein består processer inom pacificering av mer 

direkt inflytande för medborgarna än konsultation som en följd av att medborgare får 

vara med i diverse styrelse inom exempelvis skolverksamheten. På så sätt får 

medborgarna möjlighet att vara med i själva beslutsprocessen och inte bara ge förslag 

(Arnstein 1969,220). Det faktum att Direktmötena inte inbjuder till att delta i själva 

beslutsprocessen gör att den nuvarande formen för Direktmöten inte uppfyller det femte 

steget på Deltagandestegen. Såldes uppnås inte det sjätte, sjunde eller åttonde steget då 

dessa består av än mer inflytande för medborgarna (Arnstein 1969,221-223). Det sjätte 

steget partnerskap förutsätter att medborgarna har ett betydande inflytande genom att de 

tillsammans med politiker och tjänstemän planerar och beslutar om kommunens 

verksamhet (Arnstein 1969,221-222). Det faktum att inga av de 10 undersökta 

minnesanteckningarna från Direktmötena under 2015-2017 beskriver att medborgare 

bjuds in till ett fortsatt samarbete gör det svårt att påstå att det sjätte steget är uppfyllt. 

Även Växjö kommuns egna beskrivning av Direktmötena saknar referenser till att 

Direktmötet skulle leda till att medborgarna involveras i ett senare skede (2017h). Med 

tanke på att det sjätte steget partnerskap inte kan anses vara uppfyllt finns det därmed 
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inget som tyder på att politikerna och tjänstemännen delegerar ut makt till medborgarna 

i samband med Direktmötena, vilket utgör det sjunde steget delegerad makt (Arnstein 

1969,223). Det kan därmed även sägas att Direktmöten som process inte leder till att 

medborgare får full kontroll över vissa områden som det sista och därmed åttonde steget 

medborgarkontroll utgörs av (Arnstein 1969,223).  

 Vid en genomgång av Arnsteins Deltagandestege med bakgrund av 

Direktmötena i Växjö kommun blir det därmed tydligt att det fjärde steget, konsultation, 

är det som passar bäst in på Direktmötena. De tre föregående stegen har inte tillräckligt 

hög grad av inflytande och delaktighet samtidigt Direktmötena inte lever upp till kraven 

i steg 5-8. Det inflytande som medborgarna får genom Direktmötena kan därmed utifrån 

Arnsteins stege beskrivas som ett symboliskt deltagande där det finns såväl möjligheter 

som brister (1969,219). Vid en närmare undersökning av just inflytandet så kan 

Direktmötena beskrivas ha flera värdefulla delar när det gäller delaktighet. Att 

Direktmötena är öppna för alla att delta i samt att frågor kan ställas via internet såväl 

innan som efter mötet fyller en viktig funktion med avseende på delaktighet(Växjö 

kommun 2017h). Alla Direktmöten går även att se i efterhand på Öppna kanalens 

hemsida som Växjö kommun hänvisar till. Möjligheten att se mötena i efterhand fyller 

även den en viktig funktion då det öppnar upp för fler medborgare att ta del av vad som 

sades på mötena.  

 En aspekt som gör att Direktmötena passar väl in på Arnsteins fjärde steg 

konsultation är kombinationen av bra förutsättningar till delaktighet samtidigt 

tillsammans med brist på direkt inflytande.  

 

6.3 Vilken grad av inflytande kan Växjö kommuns Direktmöten 
beskrivas som utifrån SKL:s Delaktighetstrappa? 
Som tidigare nämnt kommer medborgarnas inflytande genom Växjö kommuns 

Direktmöten även analyseras utifrån teorin gällande SKL:s Delaktighetstrappa. Det 

första steget i trappan utgörs av information och beskriver processer som har lägst nivå 

av inflytande. Det faktum att processer inom information präglas av att medborgarna 

informeras av makthavarna gör att Direktmötena till viss del passar in här (SKL 

2009,20). Detta på grund av att varje möte som ovan nämnt består av information från 

politiker och tjänstemän. Detta är något som framgår tydligt på såväl Växjö kommuns 

hemsida och minnesanteckningarna samt filminspelningarna från samtliga undersökta 

Direktmöten (Växjö kommun 2017a). Medborgarnas möjlighet att alltid uttrycka sina 

åsikter under mötena gör dock att det nedersta steget i form av information inte kan 
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anses vara en fullständig beskrivning av Direktmötena som process. Detta med 

anledning av att steget information utgörs av processer där medborgarna inte har någon 

möjlighet till att uttrycka sina åsikter ( SKL 2009,20). 

 Det faktum att det vissa delar av Direktmötena inte fanns med i det 

nedersta steget, gör att det blir nödvändigt att jämföra mot de övriga stegen. Vid en 

jämförelse mot det andra steget, konsultation, finns det vissa delar som stämmer 

överens samtidigt som vissa saknas. Det faktum att konsultation i Delaktighetstrappan 

utgörs av att färdiga förslag presenteras av politiker och tjänstemän som medborgarna 

sedan får yttra sig om stämmer inte helt överens med Direktmötena (SKL 2009,20). 

Detta med anledning av att medborgarna alltid har möjlighet att presentera egna förslag 

som inte är utarbetade av politikerna och tjänstemännen (Växjö kommun 2017h). 

Direktmötena stämmer däremot in på konsultation såtillvida att medborgarna alltid får 

möjlighet att yttra sina åsikter under mötet (Växjö kommun 2017a). Det görs därmed 

inom konsultation en skillnad vid att uttrycka sina åsikter och lämna egna förslag. 

Direktmötena som process kan därmed anses överensstämma till viss del med 

konsultation, men inte fullständigt.  

 Vid en vidare jämförelse av SKL:s Delaktighetstrappa och Direktmötena 

återfinns det även i det tredje steget, dialog, likheter. Under dialog ges medborgarna 

möjlighet att fritt diskutera åsikter och förslag, tillskillnad från det andra steget 

konsultation (SKL 2009,20). De förslag och åsikter som framkommer från medborgarna 

ska sedan tas i beaktning av politiker och tjänstemän i beslutsprocesser. Medborgarna 

saknar därmed direkt inflytande över själva beslutsprocessen då de endast är delaktiga i 

ett tidigt skede (SKL 2009,20). Denna beskrivning passar till viss del in på Direktmöten 

som process då medborgarna alltid får möjlighet att presentera åsikter och förslag om 

valfria ämnen. Även det faktum att politiker och tjänstemän vid flera tillfällen besvarar 

dessa åsikter och förslag med att säga att ”ta med sig frågan” stämmer väl in på 

aspekten att förslagen och åsikterna ska tas i beaktning i beslutsprocessen (Växjö 

kommun 2015d,6). Något som däremot saknas när det gäller likheterna mellan dialog 

och Direktmötena är att det inte finns någon garanti för att medborgarnas åsikter och 

förslag faktiskt kommer tas i beaktning vid beslutsprocesserna. Även det faktum att det 

inte läggs något större fokus på att främja en diskussion kring olika åsikter och förslag 

under Direktmötena skiljer sig från dialog. Detta visar sig tydligt i de undersökta 

minnesanteckningar från Direktmötena då det alltid ges korta och direkta svar på 

medborgarnas frågor och åsikter. Det sker därmed ingen större diskussion mellan 
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medborgarna och politiker och tjänstemännen. Därmed kan Direktmötena till viss del 

beskrivas som dialog, men inte fullt ut.  

 Vid en fortsatt jämförelse mot Delaktighetstrappans fjärde steg, 

delaktighet, blir det tydligt att Direktmötena inte består av tillräckligt mycket inflytande 

för att kunna uppfylla det fjärde steget. För att Direktmötena skulle kunna beskrivas 

som delaktighet krävs det att medborgarna är delaktiga under en längre tid och därmed 

är med från det att förslaget uppkommer tills det beslutas om det (SKL 2009,20). Vid 

undersökning av Direktmöten som process framkommer det att medborgarna inte är 

delaktiga under en längre tid, eftersom det saknas aktiviteter efter mötena som skulle 

kunna anses göra medborgarna delaktiga under en längre tid. Efter Direktmötet sker 

ingen återkoppling till deltagarna, förutom att minnesanteckningar från Direktmötet, 

politikernas och tjänstemännens PowerPoint presentationer och filminspelning av mötet 

publiceras på Växjö kommuns webbplats (Växjö kommun 2017h). Det faktum att 

medborgarna därmed inte involveras i det eventuella arbetet som sker med förslagen 

och åsikterna från Direktmötet gör att det fjärde steget delaktighet inte kan anses 

uppfyllt.  

 Det faktum att Direktmötet inte uppfyllde det fjärde steget delaktighet 

leder till att inte heller det femte steget, medbeslutande kommer uppnås. Detta till följd 

av att det femte steget förutsätter högre grad av inflytande än det fjärde steget (SKL 

2009,20). För att uppnå denna mest omfattande form av inflytande och delaktighet 

krävs det att ansvar är delegerat till medborgarna (SKL 2009,20). Att ansvar inte 

delegeras ut till medborgarna blir tydligt eftersom Direktmötet består av att politikerna 

och tjänstemännen svarar på frågor eller lovar att ta med sig frågan. Inga av de 10 

undersökta minnesanteckningarna från Direktmötena tyder på att medborgare bjuds in 

till fortsatt engagemang och delaktighet i en särskild fråga. Detta kan tydligt ses som ett 

tecken på medborgarnas inflytande och delaktighet stannar vid deras möjligheter att 

uttrycka förslag och åsikter i ett tidigt skede av en beslutsprocess.  

 Utifrån Delaktighetstrappan kan Direktmötena därmed beskrivas infinna 

sig mellan det andra och tredje steget. Detta med anledning av att det inte riktigt 

uppfyller beskrivningen av dialog samtidigt som Direktmötena har mer inflytande än 

vad som beskrivs i konsultation. Möjligheterna att ge egna förslag under Direktmötena 

gör att dialog stämmer in till viss del samtidigt som det saknas försäkran om att deras 

förslag tas i beaktning. Samtidigt har Direktmötena för hög grad av inflytande för att 
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klassificeras som konsultation med tanke på att medborgarna ges möjlighet att yttra sig 

fritt och inte enbart om de tycker att ett förslag är bra eller dåligt.  

 

7 Diskussion  
Alla former av aktiviteter från en kommuns sida behöver naturligtvis inte sträva efter att 

uppnå högsta möjliga form av inflytande från medborgarna. Det är inte säkert att det är 

möjligt att uppnå en grad av inflytande där medborgarna själva har full kontroll och 

förfogar över budgeten, som i Arnsteins högsta steg.  

Oavsett vilken ambition Växjö kommun har med Direktmöten när det 

gäller grad av inflytande är det ett väldigt bra tillfälle för kommunen att få kunskap om 

vad befolkningen i kommunen tycker om den nuvarande situationen. Det är även en 

mycket bra möjlighet att ta tillvara på engagerade medborgare med kunskap om hur det 

faktiskt ser ut i stadsdelen eller byn som mötet hålls i. Det faktum att det finns utrymme 

för att öka inflytandet enligt både Deltagandestegen och Delaktighetstrappan gör det 

relevant att återkoppla till tidigare forskning som varnar för att medborgardialoger kan 

försämra förtroendet för politikerna och tjänstemännen vid bristande inflytande 

Swyngedouw (2005,1995). Hur Växjö kommun skulle kunna göra för att Direktmötena 

ska kunna anses leda till en högre grad av inflytande och blir därmed intressant att 

diskutera.  

 Genom att göra medborgarna delaktiga under en längre tid och därmed 

involverade i en längre process än enbart under ett två timmar långt möte skulle 

Direktmötena kunna uppnå det fjärde steget delaktighet i delaktighetstrappan (SKL 

2009,20). En förutsättning för detta är först och främst en öppenhet med vad som 

händer med förslag som lämnas till politikerna och tjänstemännen under Direktmötena. 

Som tidigare nämnt finns det stora brister i nämndernas rapportering av Direktmötena. 

En konkret förändring som skulle bidra till en större öppenhet och tydlighet för 

medborgarna hade varit om nämnderna rapporterade tydligare om Direktmötena. 

Nämnderna skulle exempelvis varje gång det har arrangerats ett Direktmöte där någon 

representant för nämnden har närvarat, haft en punkt i protokollet där nämnden 

informeras om vilka förslag och åsikter som presenterades under Direktmötet inom 

nämndens ansvarsområde. Under denna punkt skulle det även kunna framgå vad som 

händer med dessa förslag och åsikter. Om de beslutas att utredas vidare eller om de 

läggs ner. Dels ges medborgarna kunskap om vad som händer med förslaget, men det 

sänder även viktiga signaler i form av att nämnderna tar förslagen från Direktmötet på 
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allvar. Att nämnden tar upp förslaget på sammanträdena är givetvis ingen garanti för att 

förslaget kommer tas i beaktning men det är trots allt en enkel åtgärd som åtminstone 

säkerställer att alla i nämnden får kännedom om förslaget vilket ökar chansen för att 

någon väljer att driva frågan vidare. Detta skulle även kunna vara ett sätt att försöka 

minska risken för att medborgarna känner de inte får gehör för sina förslag och åsikter.  

  Ytterligare en förändring skulle kunna vara en fortsatt dialog mellan 

medborgare, politiker och tjänstemän efter Direktmötena. Genom dialogen skulle 

medborgare kunna ges möjlighet att kommentera det pågående arbetet med förslagen 

och på så sätt involveras i processen under en längre tid och på en djupare nivå. En 

möjlighet är att medborgare kan anmäla sig till att de bli kontaktade via mail om arbetet 

med förslaget och därmed ha möjlighet att kommentera utvecklingen. En förändring likt 

denna skulle i sin tur kunna resultera i att Direktmöten som process därmed uppfyller 

tredje steget dialog fullt ut (SKL 2009,20).   

 
8 Slutsatser och avslutande reflektioner 
 
Uppsatsen syfte var att beskriva hur stort inflytande medborgarna ges genom att delta i 

Direktmötena i Växjö kommun. Med hjälp av de tre preciserade frågeställningarna har 

sedan syftet kunnat uppfyllas.   

När det gäller i vilken grad förslag som medborgarna ger under 

Direktmötena leder till beredning och beslut i nämnder visar det sig att väldigt lite 

utrymme ges åt Direktmötena under de undersökta nämndernas sammanträden. Enbart 

ett av de undersökta förslagen leder till direkt diskussion och beredning i nämnden. Värt 

att nämna i det sammanhanget är även att det förslaget som väl diskuterades och beredes 

även skickades in som en skrivelse, och därmed inte enbart som ett förslag under 

Direktmötet. Det faktum att det inte finns någon systematisk återberättelse av förslagen 

och åsikterna från Direktmötena i nämndernas sammanträden kan ses som en stor brist 

när det gäller nämndernas hantering av förslag från Direktmötena.  

Utifrån det teoretiska ramverket bestående av Deltagandestegen samt 

delaktighetstrappan kan flertalet slutsatser göras. För det första kan slutsatser dras i 

form av vilket steg på de två skalorna som Direktmötena kan kategoriseras som. Som 

ovan nämnt kan Direktmöten som process bäst beskrivas som det fjärde steget 

konsultation på Deltagandestegens åtta-gradiga skala. Således faller det inom det som 

Arnstein beskriver som symboliskt deltagande vilket kan kännas som en passande 

beskrivning med bakgrund av nämndernas hantering av Direktmötena på deras 
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sammanträden. Vid tillämpning av SKL:s Delaktighetstrappa hamnar Direktmötena 

någonstans mellan det andra och tredje steget på den femgradiga skala. Direktmöten 

som process kan därmed beskrivas falla in på mitten av de två skalorna. Med andra ord 

finns det utrymme för Direktmötena att kunna ge såväl mindre som mer inflytande.  

 Ytterligare en slutsats som kan göras utifrån uppsatsens presenterade 

resultat är att det saknas inflytande under en längre tid för medborgarna som deltar i 

Direktmötena. Detta utgör enligt de båda teorierna, Deltagandestegen och 

Delaktighetstrappan, en viktig del i att öka inflytandet och delaktigheten för 

medborgarna.  

Sammantaget kan medborgarna anses få en viss form av inflytande genom 

sitt deltagande i Direktmötena, men att det finns potential att öka inflytandet ytterligare. 

Särskilt när det gäller medborgarnas möjlighet följa kommunens arbete med förslag som 

de lämnar under Direktmötena. Givetvis är det varken möjligt eller eftersträvansvärt ur 

en demokratisk synvinkel att alla förslag alltid röstas igenom och genomförs. Faktum 

kvarstår dock att medborgarna har rätt att veta om deras förslag kommer utredas vidare 

eller läggas ner. En förutsättning för medborgarna att kunna engagera sig politiskt och 

på så sätt försöka uppnå inflytande är att de kan finna uppgifter om vad som händer med 

deras förslag och vem de kan kontakta vid frågor. För att återkoppla till uppsatsens titel 

huruvida deltagarna på Direktmöten kan beskrivas som medskapare eller mottagare får 

situationen beskrivas luta mer mot en roll som mottagare.  

  
8.1 Framtida forskning 
När vi vet hur det ser ut i Växjö kommun gällande vilket inflytande medborgarna 

faktiskt får genom Direktmötena blir det intressant att undersöka hur kommuner kan 

uppnå en så god representation som möjligt bland de som deltar i medborgardialoger. 

Med andra ord hur kommunerna ska agera för locka deltagare som speglar 

bostadsområdet så bra som möjligt. Forskning gällande detta fyller en viktig funktion då 

inflytande och representation går hand i hand. Om medborgardialoger likt Direktmötena 

utvecklas till att bestå av mer direkt inflytande samtidigt som det inte finns en bra 

representation bland deltagarna är det ett stort problem. Detta med anledning av att de 

som går på direktmötena och får ta del av det fördjupade inflytandet inte kan anses 

spegla befolkningen i stadsdelen eller byn. 
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