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I takt med att samhället utvecklats har även det politiska deltagande förändrats. Nya former och arenor 

för politiskt deltagande, som kollektivt kallas för demokratiska innovationer, har introducerats i ett 

försök att aktivera och engagera passiva medborgare i den politiska debatten. Invånarinitiativet är en 

demokratisk innovation som funnits i Finland sedan 1976 och som traditionellt ansetts vara en finländsk 

specialitet.  

 

Som ett steg i processen att utveckla och förbättra de finländska medborgarnas förutsättningar att 

engagera sig och påverka beslutsfattandet i kommunen, har initiativet dammats av och förnyats. År 2013 

introducerade Justitieministeriet i Finland en digital tjänst där kommuninvånare kunde skapa, bläddra, 

understöda och lämna in initiativ elektroniskt. Innan tjänsten introducerades var initiativtagaren tvungen 

att lämna in initiativet i pappersformat tillsammans med det insamlade understödet. Den nya tjänsten har 

förenklat initiativprocessen och förbättrat verktygets användbarhet.  

 

Syftet med den här pro gradu-avhandlingen är att främja allmän kunskap om invånarinitiativet och 

undersöka hur förekomsten av invånarinitiativ och initiativ till kommunal folkomröstning har utvecklats 

i Finland under åren 2013 till 2018 och hur utvalda kommunegenskaper påverkar förekomsten.  

Avhandlingen tar läsaren på en resa genom det förändrade politiska deltagandet och uppkomsten av de 

demokratiska innovationerna som sedan utmynnar i en genomgång av invånarinitiativet. Genom 

kvantitativ forskningsmetod analyseras samtliga invånarinitiativ och initiativ till kommunal 

folkomröstning som lämnats in till kommunerna via den digitala tjänsten invånarinitiativ.fi. I analysen 

undersöks förutom förekomsten av initiativ även initiativens understöd och kategori. I analyskapitlet 

ingår en regressionsanalys med vars hjälp eventuella samband mellan utvalda kommunegenskaper och 

förekomsten av initiativ utreds. Avhandlingen avgränsas till att undersöka de kommuner i Finland som 

tagit i bruk invånarinitiativ.fi och beaktar inte initiativ utanför tjänsten. 

 

Sedan introducerandet av den digitala tjänsten fram till slutet av 2018 har det skapats sammanlagt 3 368 

invånarinitiativ och 77 initiativ till kommunal folkomröstning. Vid tidpunkten för denna avhandling har 

234 kommuner av 295 på fastlandet i Finland tagit i bruk tjänsten medan de övriga kommunerna sköter 

initiativförfarandet på andra sätt. Analysens resultat tyder på att det skett en märkbar ökning i antalet 

inlämnade invånarinitiativ från introducerandet av tjänsten fram till slutet av 2018. Den positiva 

utvecklingen beror främst på att allt fler kommuner tagit i bruk tjänsten och på att kunskapen om att 

verktyget existerar har spridit sig bland invånarna, till följd av bl.a. koordinerade kampanjer på internet.  

 

Flest initiativ skapas i frågor som berör trafikarrangemang samt kultur-, fritids- frilufts- och parkfrågor. 

Majoriteten av initiativen hade inget ytterligare understöd utöver initiativtagarens eget, förutom några 

som genom koordinerade kampanjer samlat in ett brett understöd. Regressionsanalysen visade, i motsats 

till avhandlingens teori och hypoteser, att det skapas fler initiativ per 1000 invånare i de små 

kommunerna än i de stora. De två andra egenskaperna; antalet högutbildade och tätortsgraden, hade 

ingen direkt inverkan på förekomsten av antalet initiativ per 1000 invånare. Ifall samma positiva 

utveckling fortsätter i framtiden, kommer invånarinitiativet att öka i popularitet och bli ett verktyg som 

allt fler kommuninvånare väljer att använda sig av för att engagera sig i det politiska beslutsfattandet. 
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1 INLEDNING 

 

En kommuninvånares möjligheter att påverka beslutsfattandet och den politiska debatten 

i kommunen, utgör en av grundpelarna för en fungerande demokrati (Bengtsson 2008, 

12). Det ligger i allas intresse att invånarna är politiskt aktiva, eftersom beslutsfattandet 

och den offentliga förvaltningen då återspeglar folkets vilja på bästa sätt. Under de senaste 

årtiondena har däremot intresset för de traditionella formerna för politiskt deltagande 

minskat och för att råda bot på detta har de demokratiska innovationerna vuxit fram. 

Invånarinitiativet är en demokratisk innovation som ger kommuninvånarna möjligheten 

att lämna in förslag till kommunen som hör till kommunens verksamhetsområde. 

Kommuninvånarna kan med hjälp av invånarinitiativet påverka den politiska debatten 

och beslutsfattandet genom att få kommunfullmäktige att behandla initiativen. Beroende 

på initiativets art och ifall fullmäktige godkänner det, kan kommuninvånarna få konkreta 

förändringar till stånd. 

1.1 Bakgrund 

 

Under de senaste åren har demokratiska innovationer, som ett svar på medborgarnas 

dalande intresse för konventionella former för politiskt deltagande, integrerats i snabb 

takt och nya former dyker kontinuerligt upp (Bengtsson 2008). Sedan början av 2000-

talet har det samhällsvetenskapliga forskningsområdet studerat dessa förändringar och 

konstaterat att vi lever i en tid av livlig demokrati och samhällelig förändring (Joas 2013, 

255). Trots ordet innovation är de flesta demokratiska innovationerna inga nya 

uppfinningar, utan en del av dem har existerat redan i flera decennier. Demokratiska 

innovationer har inte skapats för att ersätta den representativa demokratin utan snarare för 

att öka på öka medborgarnas inflytande över beslutsfattandet och för att engagera dem i 

den politiska debatten även under mellanvalstider (Smith 2009, 2). De förbättrar inte 

enbart medborgarnas inflytande över beslutsfattandet utan förser även de förtroendevalda 

politikerna med värdefull information om den rådande opinionen.  Den här informationen 

kan sedan användas för att stöda beslutsfattandet och samtidigt legitimera och trygga de 

förtroendevaldas position.  

 

Initiativrätten är en form av direktdemokratiska innovationer som i Finland förekommer 

på tre nivåer: Initiativ på EU-nivå, medborgarinitiativ på nationell nivå och 
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invånarinitiativ på kommunal nivå. År 2013 lanserade Justitieministeriet i Finland en 

digital plattform, vilket gjorde det möjligt att skapa, bläddra och understöda medborgar- 

och invånarinitiativ elektroniskt. Detta har lett till en märkbar ökning i initiativ och 

förstärkt deras roll som verktyg för politiskt deltagande (Medborgarinitiativ.fi). Under de 

senaste åren har medborgarinitiativ fått mycket publicitet i nationella medier och aktiverat 

en stor del av befolkningen. Några medborgarinitiativ har dessutom godkänts av 

riksdagen och stiftats till lag. 

 

Den mindre kända formen av initiativrätt, nämligen invånarinitiativ, har däremot inte fått 

samma nationella uppmärksamhet. Invånarinitiativet i Finland har funnits sedan 1976 då 

det för första gången skrevs in i kommunallagen, men har sedan dess hamnat lite i 

skymundan. Kommunförbundet i Finland arbetar aktivt för att skapa och sprida 

information om invånarinitiativet och har under de senaste åren publicerat flera rapporter 

om dess utveckling (Pekola-Sjöblom 2018a). Orsakerna till att invånarinitiativet inte får 

samma uppmärksamhet som medborgarinitiativet kan bero på att invånarinitiativet endast 

berör en specifik kommuns verksamhet och inte hela landets. Kommunala initiativ väcker 

inte ett lika stort nationellt intresse som ett medborgarinitiativ gör. En annan orsak kan 

helt enkelt vara kommuninvånarnas ovetskap om att invånarinitiativet överhuvudtaget 

existerar.  

 

Att kommunala invånarinitiativ inte väcker ett så stort intresse och sällan når över den 

nationella nyhetströskeln, förminskar inte dess demokratiska värde. Invånarinitiativet är 

ett viktigt redskap i den demokratiska verktygslådan som ger invånarna en unik möjlighet 

att föra fram sina åsikter och påverka det kommunala beslutfattandet. Kommunala beslut 

påverkar invånarnas vardag i lika stor utsträckning som nationella beslut gör. Genom 

kommunal påverkan och lokala förändringar kan det vardagliga livet utvecklas samt 

skapa förutsättningar för en sammanhållning där alla invånare känner sig hemma.  

1.2 Avhandlingens syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med pro gradu-avhandlingen är att främja allmän kunskap om invånarinitiativet 

och undersöka hur förekomsten av invånarinitiativ och initiativ till kommunal 

folkomröstning har utvecklats i Finland under åren 2013 till 2018 och hur utvalda 

kommunegenskaper påverkar förekomsten.  
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Pro gradu-avhandlingens forskningsfrågor är:  

 

- Hur har förekomsten av invånarinitiativ och initiativ till kommunal 

folkomröstning utvecklats i Finland under åren 2013–2018? 

- Vilken inverkan har kommunegenskaperna på förekomsten av invånarinitiativ i 

en kommun? 

1.3 Avgränsningar 

 

Invånarinitiativet har existerat redan under en längre tid och förekommer idag i flera 

moderna demokratiska samhällen. Det är därför nödvändigt att göra tydliga 

avgränsningar. Den här pro gradu-avhandlingen studerar det finländska samhället och de 

kommunala invånarinitiativ som skapats genom den digitala tjänsten invånarinitiativ.fi 

mellan åren 2013 och 2018. Avgränsningen beror dels på att hålla storleken på arbetet 

inom ramen för en pro gradu-avhandling och dels på att fokusera på ett område som 

intresserar mig personligen. Teorikapitlen i pro gradu-avhandlingen studerar 

invånarinitiativet med fokus på det finländska samhället medan den empiriska analysen 

avgränsar sig till att enbart beröra finländska kommuner där den digitala tjänsten 

invånarinitiativ.fi är tillgänglig. Det här betyder att de åländska kommunerna samt en del 

kommuner på fastlandet inte ingår i analysen, eftersom det inte går att skapa 

invånarinitiativ med hjälp av tjänsten i de kommunerna.  

1.4 Disposition 

 

Pro gradu-avhandlingen består av fem kapitel utöver det inledande kapitlet. Det andra 

kapitlets syfte är att skapa förståelse för vad invånarinitiativet grundar sig på och var det 

passar in i förhållande till de andra innovationerna och hur det skiljer sig från dem. Detta 

görs genom att kapitlet redogör för, på basis av litteraturkällor och tidigare forskning, 

vilka former av demokratiska innovationer som existerar i moderna demokratiska 

samhällen idag. Kapitlet inleder med att beskriva representativ demokrati och politiskt 

deltagande och går sedan över till att behandla de olika demokratiska innovationer som 

vuxit fram de senaste åren och hur de tillämpas i det finländska samhället idag.  
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Det tredje kapitlet behandlar invånarinitiativet i Finland och beskriver hur 

initiativprocessen går till. Kapitlet behandlar även, med stöd av tidigare forskning, 

kommuninvånarnas inställning till invånarinitiativet. Kapitlet fungerar som ett upplägg 

för den för den kommande empiriska analysen genom att undersöka kommunegenskaper 

som potentiellt skulle kunna påverka förekomsten av invånarinitiativ i en kommun. Ur 

kommunegenskaperna skapas avhandlingens hypoteser som testas i den empiriska 

analysen.  

 

Avhandlingens fjärde kapitel presenterar den empiriska analysens data och 

forskningsmetod. Kapitlet går igenom den empiriska analysens struktur och presenterar 

också innehållsanalysen som använts för att kategorisera initiativen. Det femte kapitlet 

presenterar avhandlingens empiriska analys och det sjätte kapitlet sammanfattar och 

diskuterar resultaten samt svarar på forskningsfrågorna.  

1.5 Centrala begrepp 

 

Demokratiska innovationer 

Begreppet demokratiska innovationer förekommer flera gånger i det här arbetet och det 

är skäl att definiera vad som avses med det. Användningen av begreppet härstammar från 

Professor Graham Smiths publikation: Beyond the ballot – 57 democratic innovations 

from around the world (2005). Smith (2009) definierar demokratiska innovationer som 

“…Institutions that have been specifically designed to increase and deepen citizen 

participation in the political decision-making process.” Fritt översatt till svenska: 

Institutioner som har specifikt utvecklats för att öka och fördjupa medborgarnas 

deltagande i det politiska beslutsfattandet (Smith 2009, 1). 

 

I samhällsvetenskaplig forskning har det förekommit diskussion kring varför termen 

”innovation” överhuvudtaget inkluderats i begreppet då de flesta ”demokratiska 

innovationer” inte är några nya idéer eller uppfinningar. En demokratisk innovation är 

ofta ett redan existerande verktyg i någon institution som överförs till en ny politisk 

institution (Joas 2013, 262). Det råder dessutom oenighet bland forskare om vilka verktyg 

som kan anses vara demokratiska innovationer och ifall alla verkligen passar in där 

(Elstub & Escobar 2017). Smith (2009) menar däremot att demokratiska innovationer tar 

steget vidare från traditionella former för politiskt deltagande inom våra 
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samhällsinstitutioner genom att utveckla existerande verktyg, men också genom att söka 

nya sätt för att engagera invånarna i det politiska beslutsfattandet (Smith 2009, 1–2). 

Begreppet demokratiska innovationer kan enklast ses som en paraplyterm som inkluderar 

existerande, men också nya verktyg, som alla strävar till att utveckla och öka invånarnas 

politiska engagemang och påverkningsmöjligheter. 

 

Invånarinitiativ 

Begreppet invånarinitiativ förekommer också flera gånger i texten och är mycket central 

för avhandlingen. Svenska Akademins ordbok definierar begreppet initiativ som att ”ta 

det första steget till en första handling” och härstammar ursprungligen från det latinska 

språket (SAOL 1933, 545).  På engelska talas det om citizen´s initiative med vilket man 

avser initiativ på olika nivåer i samhället. I Sverige används begreppet folkinitiativ med 

vilket man avser initiativ på kommunal nivå. Initiativ på nationell nivå existerar inte i 

Sverige. Finland har en speciell ställning i och med att medborgare kan ta initiativ både 

på kommunal och nationell nivå och således har det varit skäl att skapa två olika begrepp 

för att skilja dem åt. I Finland talar vi om invånarinitiativ då vi avser initiativ på 

kommunal nivå och medborgarinitiativ då vi avser initiativ på nationell nivå. Begreppet 

folkinitiativ förekommer inte i finländska sammanhang.    

1.6 Tidigare forskning 

 

Det har forskats aktivt om politiskt deltagande och demokratiska innovationer i Finland 

under de senaste årtiondena. I takt med att traditionella former för politiskt deltagande, så 

som röstandet i val, har minskat i intresse bland befolkningen, har mera forskning om 

demokratiska innovationer uppkommit. Forskningen har koncentrerat sig på att 

undersöka vilka innovationer som invånare är benägna att använda sig av, vem som 

använder dem och huruvida nya former för politiskt deltagande lyckats engagera och 

mobilisera tidigare passiva medborgare.  

 

Till följande presenteras några utvalda källor och tidigare undersökningar som alla legat 

som grund för min avhandling. Jag inleder med de internationella och övergår sedan till 

de nationella verken. En del av den existerande forskningen och litteraturen om 

demokratiska innovationer kartlägger och utvärderar innovationer på ett allmänt plan, 
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medan andra går in på djupet genom att välja någon specifik innovation och undersöka 

hur den fungerat i någon specifik instans.  

 

Ett känt internationellt verk är Professor Graham Smiths forskningsrapport: Beyond the 

ballot – 57 democratic innovations from around the world (2005) som skapades för att få 

en bild av den brittiska demokratins skick och för att utveckla nya sätt att engagera 

brittiska medborgare i den politiska processen. Som en fortsättning på ämnet publicerade 

han boken: Democratic innovations – Designing Institutions for Citizen Participation 

(2009) som utgjort en betydande källa för denna avhandling. Boken analyserar olika 

sorters demokratiska innovationer och försöker svara på frågan om vi kan skapa nya 

institutioner som ökar och fördjupar medborgarnas deltagande i den politiska 

beslutsfattandeprocessen i en tid av växande missnöje över de existerande institutionerna 

i våra moderna demokratiska samhällen.  

 

Professorerna Brigitte Geissel och Kenneth Newton har i sitt verk Evaluating Democratic 

Innovations – Curing the democratic malaise (2012) sammanfattat flera undersökningar 

skriva av olika forskare som studerat teorin bakom existerande demokratiska 

innovationer, hur de har fungerat i praktiken och utvärderat deras framgångar och 

motgångar. Utöver dessa ovannämnda internationella verk har även en handfull andra 

undersökningar fungerat som grund för avhandlingen.   

 

Tidigare forskning om invånarinitiativet i Finland har publicerats av bl.a. 

kommunförbundet i Finland under ledning av forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom. 

Invånarinitiativet har undersökts som en del av kommunförbundets forskningsprogram 

ARTTU tillsammans med de andra demokratiska innovationerna. Utöver 

kommunförbundets forskningsrapporter har också finska staten med jämna mellanrum 

publicerat officiella rapporter angående demokratins tillstånd i landet och det politiska 

deltagandet.  

 

Ett exempel på en sådan publikation är Det politiska deltagandets mångfald – 

Riksdagsvalsundersökning 2015 (red. Grönlund och Wass 2016) som reflekterar över 

demokratins mekanismer i Finland och utgör en betydande källa för avhandlingen. 

Publikationen är utgiven av Justitieministeriet och är det finländska 

valforskningsprogrammets fjärde undersökning som baserar sig på data från 
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Riksdagsvalsundersökningen 2015. En annan betydande källa för avhandlingen är 

publikationen: Demokratiska innovationer i Finland - Användning och effekter på lokal 

och nationell nivå (Christensen et al. 2016) ur Publikationsserien för statsrådets 

utrednings- och forskningsverksamhet 56/2016. Även denna publikation baserar sig på 

data från Riksdagsvalsundersökningen 2015, men också på data från bl.a. 

medborgarinitiativ.fi och på kommunförbundets forskningsprogram ARTTU. 

Publikationen beskriver ingående förekomsten och användningen av de demokratiska 

innovationerna: medborgarinitiativ och invånarinitiativ i Finland, och har varit en 

värdefull källa för denna avhandling.   

 

Utöver dessa officiella rapporter har det även publicerats flera andra undersökningar som 

forskat om ämnet demokratiska innovationer. En av dessa är författarna Henrik 

Christensen, Maija Karjalainen och Krister Lundells undersökning: Democratic 

innovations to the rescue? Political Trust and Attitudes towards Democratic Innovations 

in Southwest Finland (2016) som undersökt sambandet mellan det politiska förtroendet 

och understödandet av demokratiska innovationer i framtida finländska 

kommunsammanslagningar. Resultatet visade att misstroende invånare var mindre 

benägna att stöda demokratiska innovationer och således var det osannolikt att dessa 

skulle kunna användas för att öka engagemanget och skapa tilltro för det politiska 

systemet. I undersökningen: The Finnish Citizens´Initiative: Towards Inclusive Agenda-

setting (2017) av Henrik Christensen, Maija Jäske, Maija Setälä och Elias Laitinen 

studerar författarna huruvida medborgarinitiativet i Finland har ökat medborgarnas 

inflytande på den politiska agendan hos beslutsfattarna. Undersökningen behandlar inte 

huruvida medborgarinitiativen faktiskt leder till något konkret resultat utan snarare i 

vilken utsträckning initiativet har använts och vem som skapat dem. Undersökningens 

resultat visar på att det inte bara är politiskt aktiva invånare som använder sig av verktyget 

utan att det också engagerat bl.a. ungdomar och inaktiva medborgare i den politiska 

processen.  

 

Den tidigare forskningen har understött mitt arbete genom att bidra med värdefull 

bakgrundsinformation och forskningsresultat på basis av vilket jag skrivit avhandlingens 

teorikapitel. Genom bl.a. Christensens et.al (2016a) och Pekola-Sjöbloms (2016) 

rapporter har jag fått idéer till vilka kommunegenskaper som potentiellt skulle kunna 

påverka förekomsten av invånarinitiativ i en kommun som behandlas i kapitel 3. Trots att 
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det förekommer forskning om invånarinitiativet i Finland har jag inte lyckats hitta någon 

undersökning som i detalj skulle ha undersökt invånarinitiativets förekomst, spridning 

och utveckling i de finländska kommunerna under de senaste åren och således bidrar den 

här avhandlingen med att fylla det tomrummet. Kommunförbundet i Finland har 

undersökt invånarinitiativets förekomst och utveckling, men inte på en lika detaljerad 

nivå som den här avhandlingen kommer att göra.  
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2 DE DEMOKRATISKA INNOVATIONERNAS FRAMVÄXT 

 

Det här kapitlet behandlar teorin bakom de demokratiska innovationerna och redogör 

kortfattat för utvecklingen som skett inom det politiska deltagandet som småningom lett 

till innovationernas uppkomst. För att förstå vad invånarinitiativet grundar sig på och var 

det passar in bland de olika demokratiska innovationerna bör vi först redogöra för vilka 

sorters demokratiska innovationer som existerar idag. 

2.1 Den representativa demokratins former 

 

Den moderna demokratins välmående har diskuterats i takt med att intresset för 

konventionellt politiskt deltagande har minskat bland befolkningen under de senaste 

årtiondena (Franklin 2004; Bengtsson och Christensen 2009; Dalton 2004). Dalande 

valdeltagande och en minskning i partimedlemskap förklaras ofta med hjälp av missnöje 

och kritik mot de etablerade strukturerna (Collin 2015, 98).  Debatten tog fart redan under 

1970-talet då det hävdades att demokratins legitimitet var hotad på grund av alla nya krav 

som medborgarna ställde på staten, vilket småningom skulle leda till att staten förlorade 

medborgarnas förtroende (Habermas 1975). Okonventionella former såsom 

proteströrelser, bojkotter och demonstrationer blev allt vanligare medan röstning i val och 

partimedlemskap föll i popularitet (Newton 2012a, 2). Som ett exempel på den negativa 

trenden under de senaste årtiondena deltog 72,1 procent av den finländska befolkningen 

i riksdagsvalet 2019 medan valdeltagandet var kring 80 procent i riksdagsvalen 1975–83, 

vilket visar en minskning på 8 procent under 40 år (Tebest et al. 2018; Statistikcentralen 

2019).  

 

Representativ demokrati har länge ansetts vara standarden för legitima demokratiska 

samhällen trots sina många brister. Medborgarnas politiska aktivitet stannar ofta vid 

röstandet och endast en del av medborgarna engagerar sig politiskt under själva 

valperioden. Smith (2017) menar att problemet med representativ demokrati är att folket 

väljer vem som får tillgång till beslutsfattandet på valdagen, men utesluts sedan från 

resten av den politiska sfären tills nästa val (Smith 2017, 73). Det representativa 

demokratisystemet är dock ett av de enklaste sätten att garantera jämlikhet och legitimitet 

i den demokratiska processen, eftersom alla röstberättigade medborgare ges samma 

möjlighet att påverka vem som styr landet (Bohman 2012, 73).  
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Representativ demokrati, som baserar sig på allmän och lika rösträtt, är i förhållande till 

demokratins historia ett relativt nytt fenomen. I Finland infördes allmän och lika rösträtt 

för alla medborgare inklusive kvinnor i samband med den stora lantdags- och valreformen 

1906. Innan dess var det enbart en liten samhällselit, bestående av män, som avgjorde 

vem som fick vara med och påverka beslutsfattandet (Lantdagsvalet 1907). Denna syn på 

hur en stat ska styras överensstämmer med den elitistiska demokratisynen som Max 

Weber (1864–1920) förespråkade i början av 1900-talet och som kom att bli en av de två 

klassiska inriktningarna inom demokratiteori. Weber menade att utvidgandet av rösträtten 

förändrade dynamiken i politiken och satte partierna i centrum istället för parlamenten. 

En professionalisering av politiken skapade enligt honom en politisk elit och en passiv 

massa (Bengtsson 2008, 46–47).  

 

Joseph Schumpeter (1883–1950) inspirerades av Webers tankar och menade att 

medborgare saknade förmågan och kunskapen att ta ställning till stora samhällspolitiska 

beslut och att det således var bättre att lämna arbetet åt kompetenta högutbildade individer 

som representerade den samhälleliga eliten (Schumpeter 1942, 290). De olika 

elitgrupperingarna bestod av partier som hade kunskapen, förmågan och resurserna att 

styra ett land. Den allmänna rösträtten som folket hade gav dem möjligheten att välja vem 

som skulle styra landet, men de kunde inte förändra faktumet att makten utövades av en 

politisk elit (Bengtsson 2008, 48). Idag kan denna syn verka något föråldrad och 

missvisande då den ifrågasätter medborgarnas kompetens. Det är däremot viktigt att man 

förstår under vilka omständigheter teorierna växte fram, då den allmänna 

utbildningsnivån i världen inte var särdeles hög under början 1900-talet. 

 

Alla instämde inte med Webers och Schumpeters tankar om en politisk elit och att folket 

är för outbildade för att kunna ta ställning till samhällspolitiska frågor. Som en 

motreaktion på den elitistiska synen uppstod pluralismen med bl.a. Robert Dahl som 

främste företrädare. Dahls utgångspunkt var att medborgarnas deltagande i politiken och 

val är ett måste för att övervaka den politiska elitens maktutövande och för att alla 

medborgare ska vara representerade (Dahl 1998; Bengtsson 2008, 49–50).  

 

Dahl (1998) skapade fem kriterier som en demokrati skulle möta för att tillfredsställa 

kravet på att alla deltagare var jämlikt representerade och hade samma möjligheter att 

delta i beslutsfattandet.  
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Dessa kriterier var:  

 

• Inkludering (eng. Inclusion of all) Alla myndiga invånare ska ha rätt till 

medborgarskap baserat på följande kriterier; 

• Politisk jämlikhet (eng. Political equality) Då policybeslut tas bör alla deltagare 

ha en jämlik och lika effektiv möjlighet att delta i beslutsfattandet. Deltagarnas 

röst bör också väga lika.  

• Upplyst förståelse (eng. Enlightened understanding) Alla deltagare bör ha tillgång 

till information samt lika möjligheter att lära sig om ämnet, dess alternativ och 

möjliga konsekvenser.  

• Kontroll över dagordningen (eng. Control of the agenda) Deltagarna bör ha 

möjlighet till att besluta vilka ärenden som ska behandlas. 

• Effektivt deltagande (eng. Effective participation) Innan ett beslut tas bör alla 

deltagare ha lika möjlighet att göra sin röst hörd för de andra deltagarna.  

 

Det uppstod således en tydlig skillnad mellan de två inriktningarna i synen på 

medborgarnas kompetens och hur involverade de skulle vara i politiken för att demokratin 

skulle fungera: Den elitistiska demokratisynen hade som utgångspunkt rationalitet- och 

effektivitetsmotiv där de bäst lämpade (högutbildade) individerna skulle inneha den 

beslutande makten medan ”vanligt” folk skulle hålla sig i bakgrunden.  

 

Dahl (1998) ansåg däremot att det i tomrummet mellan politikerna och folket, som 

Schumpeter förespråkade, fanns utrymme för andra former av delaktighet och påverkan. 

Han betonade starkt jämlikhets- och rättviseaspekten i sin demokratisyn och att alla 

individer på ett grundläggande plan var jämlika och således borde deras åsikter beaktas i 

lika stor utsträckning i beslutsfattandet. Han menade att det i praktiken fanns en möjlighet 

för de som ville göra sin röst hörd att få politiskt inflytande trots att det var svårare än för 

de politiskt priviligierade (Dahl 1998, 98). 

 

Att rösta i val utgör ofta den enda påverkningsmetoden för många och har länge ansetts 

vara det mest grundläggande sättet att vara politiskt aktiv i ett demokratiskt samhälle 

(Bengtsson 2008, 13). För många individer räcker också denna form av politisk aktivitet, 

så länge som den röstberättigade upplever att hen kan genom sitt röstande påverka valets 
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utgång och att kandidatutbudet är tillräckligt brett för att man hittar en kandidat åt sig 

(Kittilson och Anderson 2011, 35). Trots att flera forskare är oroade för framtiden hävdar 

Dalton (2014) att demokrati är en dynamisk process som går i vågor, och att demokratin 

huvudsakligen mår bra. Det är snarare fråga om kritik som berör de etablerade 

demokratiska strukturerna och förtroendet för politikerna, än om att demokratin skulle 

hålla på att gå under (Dalton 2004, 2). Forskning om politisk deltagande i Finland tyder 

på att finländare tenderar att föredra flera olika former av politisk aktivitet och att det inte 

är ovanligt att man väljer de metoder som passar en själv bäst (Bengtsson och Christensen 

2009, 90). Det är också vanligt att flera liknande former kombineras med varandra, istället 

för att man väljer slumpartat bland verktygen. 

2.2 Tre olika demokratimodeller 

 

De olika synerna på medborgarnas kompetens och hur delaktiga de ska vara i politiken 

och beslutsfattandet har i sin tur gett upphov till syner på vad rätt sorts politiskt deltagande 

är (Bengtsson 2008, 50). I litteraturen om politiskt deltagande talas det traditionellt om 

tre olika inriktningar eller former av politiskt deltagande: Valdemokrati, 

deltagardemokrati och deliberativ demokrati (samtalsdemokrati) (Setälä 2003, 131; 

Bengtsson 2008, 51). De tre formerna är inte konkurrerande modeller för ett demokratiskt 

system, utan snarare olika dimensioner, som alla förekommer i moderna liberala 

demokratiska samhällen (Chambers 2012, 53). 

 

Den valdemokratiska idealmodellen utgår ifrån att röstandet i val är den huvudsakliga 

politiska aktiviteten som medborgare involverar sig i. Efter valdagen ska medborgarna 

dra sig tillbaka och låta de invalda representanterna ta över. valdeltagandet anses ofta vara 

en måttstock på hur demokratin i samhället mår. Om ett val har en låg röstningsprocent 

talas det i medierna om att demokratin är i fara och att samhället inte mår bra (Franklin 

2004, 1). 

 

Det valdemokratiska idealet har många likheter med vad Schumpeter i tiden 

förespråkade: Det ska existera en tydlig barriär mellan medborgare och politiker och 

medborgarna ska inte involvera sig i politikernas arbete utöver röstandet. Men det finns 

också de som anser att enbart valdeltagande inte i sig räcker till för att göra sin röst hörd 

(Bengtsson 2008, 13). En medborgare har inga garantier för att den representant som hen 
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väljer att rösta på kommer att hålla sina vallöften efter valdagen, utan lämnas enbart med 

”makten” att inte rösta på samma person i nästa val. Det behövs således andra former av 

engagemang för att hålla de folkvalda representanterna ansvariga inför sina beslut och 

väljare.  

 

Förespråkarna för det deltagardemokratiska idealet vill se en större politisk aktivitet från 

medborgarnas sida och de anser att aktiva medborgare utgör kärnan och livskraften i ett 

demokratiskt samhälle. Att enbart rösta i val räcker inte enligt deltagardemokratin till för 

att anses vara politiskt aktiv (Bengtsson 2008, 157). Medborgarna ska även under 

mellanvalstiden påverka och engagera sig i den politiska debatten. Deltagardemokratin 

lägger dessutom vikt på den enskilda individen i samhället och hur hen kan genom 

politiskt deltagande mogna och få upplyst förståelse om olika samhällspolitiska frågor. 

Ett samhälle som fylls av upplysta och källkritiska medborgare som har yttrandefrihet 

bidrar till en fungerande och välmående demokrati. (Dahl 1998, 97) Detta faktum är 

speciellt viktigt i dagens digitala värld där mängden av snäva, ensidiga och rentav falska 

nyheter sprids explosionsartat med hjälp av internet och sociala medier för att manipulera 

invånarnas åsikter. (Smith 2017, 108)  

 

Den deliberativa demokratin eller samtalsdemokratin är, som namnet avslöjar, mera 

fokuserad på den politiska diskussionen mellan alla parter. Deliberativ demokrati är inte 

ett alternativ till representativ demokrati, utan erbjuder snarare o ena sidan ett teoretiskt 

perspektiv för att studera och utvärdera den representativa demokratin, o andra sidan ett 

sätt att utveckla och förbättra den demokratiska processen (Chambers 2012, 53). 

Inriktningen har många likheter med deltagardemokratin och betonar också vikten av 

andra former av politiskt deltagande än att rösta i val.  

 

Den deliberativa demokratin är inte speciellt intresserad av individens ursprungliga 

åsikter, utan strävar istället till att genom diskussion får fram olika åsikter och syner på 

ett ämne, som sedan diskuteras och slutligen kommer man överens om den bästa 

lösningen. (Bengtsson 2008, 60) Den deliberativa demokratins syfte definieras på två 

olika sätt: Det ena syftet menar att man genom diskussion ska nå konsensus och ett beslut, 

medan det andra syftet menar att diskussion enbart ska vara närvarande i 

beslutsprocessen, men att den inte alltid behöver leda till något konkret (Chambers 2012, 

57).  
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En central utgångspunkt i den deliberativa demokratin är att parter har möjligheten och 

rätten att ändra sin ursprungliga åsikt, ifall det visar sig att någon annan part lyckas 

övertyga denne. Det ska med andra ord inte vara något fel med att ändra åsikt efter att 

man blivit presenterad med ny information. Genom att parter för fram olika åsikter uppnår 

man en mera insiktsfull slutsats och således ett beslut som alla parter är nöjd med. (Smith 

2009, 11) Idealet har fått utstå en hel del kritik från olika håll, eftersom den t.ex. inte 

klarar av att ge något tydligt svar på hur bl.a. fundamentala åsiktsskillnader och 

konfliktsituationer ska lösas (Macedo 1999, 74). Deliberativa demokrater berättar gärna 

hur parter ska engagera sig med varandra i konfliktsituationer, men har ingen lösning på 

hur en överenskommelse uppnås då det inte råder någon konsensus i frågan (Smith 2009, 

11).  

 

Smith (2009) påpekar att det finns flera fördelar med att samhällspolitiska ämnen 

debatteras i offentligheten, eftersom det bidrar till att medborgare och förtroendevalda 

engagerar sig och framför sina åsikter samt att beslut blir ordentligt behandlade. Men 

faktum är att vissa saker inte kan debatteras i all oändlighet och når man inte konsensus, 

är det parten med makten (majoriteten) som i slutändan bestämmer.  

 

Offentlig debatt kring politiska frågor är huvudsakligen alltid en positiv sak, eftersom det 

bidrar till att utveckla den politiska processen. Men den moderna teknologin har fört med 

sig nya sätt att vara politiskt engagerad, vilka inte alltid är så positiva. Ett exempel på 

detta är anonymiteten som internet möjliggör. Idag går det att anonymt framföra sina 

åsikter på olika forum utan att skribenten kan hållas ansvarig för sina åsikter. Detta leder 

ofta till att diskussionen tenderar att elda upp sig och få en negativ ton där bl.a. hat, rasism 

och kränkningar förekommer (Smith 2017, 115). O andra sidan får anonymiteten som 

internet bidrar med medborgare som annars skulle vara tysta att faktiskt uttrycka sina 

genuina åsikter och inte hålla dem för sig själva. Offentlighetens renande verkan som 

utilitaristen Jeremy Bentham förespråkade, används ofta som argument för att det endast 

är de moraliskt hållbara argumenten som presenteras i den deliberativa debatten 

(Bengtsson 2008, 62–63).   
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2.3 Demokratiska innovationer växer fram 

 

Mycket av debatten kring den representativa demokratins välmående och medborgarnas 

engagemang fokuserade tidigare på att diskutera och analysera vad som skett i samhället 

och förändrat medborgarnas beteende. Under 1970-talet rådde det konsensus bland 

forskare om att den representativa demokratins legitimitet var hotad, eftersom 

medborgarna överbelastade staten med allt för stora krav som den inte klarade av att 

uppfylla. Bengtsson (2008) lyfter fram den individuella moderniseringen som en av 

orsakerna till de ökade kraven på samhället som tillsammans med Robert Dahls (1998) 

teori om upplyst förståelse förändrar medborgarens engagemang och skapar behov för 

nya idéer. Sedan 2000-talet har debatten ändrat karaktär och idag är det vanligare att det 

förslås konkreta åtgärder på hur man skulle kunna engagera och göra demokratin 

lättillgängligare för medborgarna (Bengtsson 2008, 161–162).  

 

Dessa konkreta åtgärder har samlats under begreppet demokratiska innovationer. Flera av 

de demokratiska innovationerna är ändå inte nya, utan de har förekommit i olika former 

under årens lopp, och således kan termen innovation vara en aning missvisande 

(Bengtsson 2008, 202). Men trots att en innovation bygger på en gammal idé kan den 

anses vara ny om den vidareutvecklar grundkonceptet så att den passar in på dagens 

samhälle och moderniseras med hjälp av t.ex. ny teknologi som möjliggör 

överkommandet av tidigare hinder och brister. 

 

De demokratiska innovationerna som uppkommit under de senaste årtiondena utgår 

antingen från det deltagardemokratiska eller deliberativa idealet. Modellerna förespråkar 

ett aktivare politiskt deltagande från medborgarnas sida och förutsättningarna för det 

skapas genom de demokratiska innovationerna. Fishkin (2012) menar att de demokratiska 

innovationerna har gått i två riktningar. De innovationer som utgår ifrån det 

deltagardemokratiska idealet strävar efter att öka inkluderingen, dvs. den politiska 

jämlikheten mellan invånarna, medan innovationer som utgår ifrån det deliberativa 

idealet strävar efter att öka förståelse och upplystheten bland befolkningen (Fishkin 2012, 

71). Smith (2005) delar in de demokratiska innovationerna i sex olika grupper: 

Valinnovationer, rådgivande innovationer, deliberativa innovationer, medbeslutande 

innovationer, direktdemokratiska innovationer och e-demokratiska innovationer (Smith 

2005).  
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Valinnovationer handlar om olika sorters idéer och lösningar på hur man ska kunna 

utveckla röstprocessen och öka valdeltagandet bland befolkningen. Smith (2005) räknar 

i sin utredning upp olika former av valinnovationer som testats i bl.a. Storbritannien med 

varierande framgång. En av innovationerna berörde ett försök med att förlänga 

röstningstiden under ett val för att göra det lättare att rösta. Tanken var att en förlängd 

röstningstid skulle leda till ett ökat valdeltagande då medborgarna inte längre skulle vara 

tvungna att rösta på en och samma dag. Förhandsröstning är dock inget nytt fenomen, 

utan det har tillämpats vid flera tillfällen i historien. Redan under 1800-talet kunde val 

pågå i Förenta staterna under flera dagar för att alla skulle ha tid att ta sig till 

röstningsstället (McDonald, 2016).  

 

Rådgivande innovationer innebär att medborgarna inkluderas i beredningsfasen för ett 

ärende och rådfrågas så att beslutsfattarna får en bild av hur opinionen ser ut. I likhet med 

de flesta andra innovationerna har de rådgivande (som namnet säger) inte någon bindande 

verkan för själva beslutsfattandet (Bengtsson 2008, 203). De rådgivande innovationerna 

förekommer i många olika former varav opinionsmätningar, offentliga möten mellan 

beslutsfattare och invånare och fokusgrupper är de vanligaste. Smith (2005) lyfter fram i 

sin undersökning, att rådfrågande innovationerna ofta kritiseras för att endast vara 

skådespel med syfte att legitimera redan tagna beslut. Invånarnas åsikter spelar med andra 

ord ingen roll, eftersom beslutet redan är taget men om man kan ge en bild utåt att allas 

åsikter beaktats, minskar risken för att beslutet kritiseras i ett senare skede (Smith 2005, 

38). 

 

De deliberativa innovationerna strävar inte alltid till att producera några konkreta förslag 

till beslutsfattarna. Syftet är snarare att förbättra kvaliteten och formen på de politiska 

diskussionerna genom att låta invånare träffas och diskutera ofta kontroversiella ämnen 

(Smith 2005, 39–40). I ett samhälle där befolkningen är allmänbildade och information 

är tillgänglig är det enklare att uppnå en god kvalité på den demokratiska processen (Dahl 

1998, 185). Ett av målen med de deliberativa innovationerna är att deltagarna genom 

diskussion når konsensus i frågan och en gemensam lösning som alla kan godkänna. 

Grundidén bakom de deliberativa innovationerna är att diskussionen skall vara fri från 

yttre påverkan och strategiska mål, men kritiker menar att detta inte alltid går att undvika 

(Mansbridge et. al. 2012, 23–24; Young 2000, 43–44).  
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Medbeslutande innovationer tar steget längre än de rådgivande och deliberativa 

innovationerna och ger invånarna inflytande över den politiska agendan och 

beslutsfattandet (Bengtsson 2008, 203). Medbeslutande innovationer kan placeras mellan 

de direktdemokratiska och de rådfrågande innovationerna, eftersom de har både en 

begränsad beslutande makt men också en konsultativ roll. De medbeslutande 

innovationerna skiljer sig däremot från de direktdemokratiska genom att makten är delad 

mellan folket och de förtroendevalda och att beslutsfattandet kräver en offentlig debatt 

innan ett beslut kan tas (Talpin 2012, 184). Några kända medbeslutande innovationer är 

deltagande budgetering, invånarmöten och kommunråd (Newton 2012a, 9).  

 

Medbeslutande innovationer kan tillämpas på alla nivåer i samhället och strävar, i likhet 

med de andra innovationerna, till att öka känslan av inkludering och inflytande hos 

medborgarna i den politiska processen. Frågorna som medborgarna ges möjlighet att delta 

i är ofta mycket praktiska och ligger dem nära i vardagen snarare än större strategiska 

helheter (Bengtsson 2008, 181). Urvalsprocessen för deltagande skiljer sig beroende på 

vilket ämne det handlar om. En del medbeslutande instanserna är öppna för alla 

intresserade medan de flesta har någon form av urvalsprocess (Bengtsson 2008, 183). 

Urvalsprocessen kan antingen vara slumpmässiga urval eller genom val av representanter.  

 

Det finns flera orsaker till att medbeslutande organ kan anses vara ett attraktivt alternativ 

till konventionella former av beslutfattande. Dessa är bl.a. att vanliga medborgare ges 

möjligheten att själva besluta om vissa ärenden medan politiker ser det som en möjlighet 

att öka legitimiteten hos besluten som tas (Smith 2005, 77). Graden av inflytande över 

själva beslutsfattandet varierar beroende på vilken innovationen det handlar om. Till 

skillnad från den renaste formen av direktdemokratiska innovationer, som behandlas 

nedan, kan den slutliga makten vara förhållandevis begränsad. Förtroendevalda politiker 

har inget intresse att överge all makt åt folket, eftersom det skulle leda till 

svåröverblickade och okontrollerbara beslutsprocesser, vilket skulle kunna störa den 

strategiska helheten (Bengtsson 2008, 188).  

 

Den kanske väsentligaste formen av demokratiska innovationer för den här avhandlingen 

är de direktdemokratiska innovationerna. Direktdemokrati har en historia som sträcker 

sig tillbaka till antikens Grekland. Det är en av de äldsta formerna för ett demokratiskt 

styre och är raka motsatsen till det representativa systemet (Bengtsson 2008, 196).  
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Direktdemokrati kan definieras som en form av demokratiskt styre där folket utövar 

lagstiftande och beslutande makt, utan påverkan från det invalda representativa styret 

(Newton 2012a, 9). Direktdemokrati i sin renaste form, dvs. där alla beslut skulle tas av 

folket, fungerar inte praktiken på grund av ett flertal orsaker. Däremot har former av 

direktdemokratiskt styre vuxit fram och ökat i popularitet (Smith 2005, 78). Det attraktiva 

bakom att låta folket vara direkt involverade i beslutsfattandet grundar sig på tanken om 

att det skulle föra folket närmare den politiska processen och således även bättre fylla 

kraven i Dahls (1998) demokratikriterier. Om folket har möjligheten att själva fatta 

policybeslut så borde besluten i teorin vara de mest legitima och demokratiska (Budge 

2012, 26).  

 

De vanligaste formerna av direktdemokratiska innovationer i moderna demokratiska 

samhällen är: folkomröstning, folkinitiativ, återkallande och öppna stadsmöten. 

(Bengtsson 2008, 197; Smith 2005, 89). De har alla sitt ursprung i 1850-talets Schweiz 

där medborgarna först gavs makten att rösta på lagar som presenterades av regeringen, 

sedan möjligheten att rösta ner lagförslag som godkänns i parlamentet och till sist 

möjligheten att skapa egna lagförslag genom folkinitiativ (Smith 2009, 111). 

 

Folkomröstningar (referendum), folkinitiativ och återkallande är idag vanligare former 

av direktdemokratiska innovationer än öppna stadsmöten och de har även starkast vuxit i 

popularitet under de senaste åren (Newton 2012b, 139). Innovationerna förekommer i 

flera europeiska länder i varierande utsträckning och med olika regler. I en del länder har 

invånarna möjlighet att skapa initiativ både på nationell- och kommunalnivå medan en 

del länder begränsar rätten till någondera av dem. Krav på folkomröstning i specifika 

ärenden ingår också i flera länders grundlagar (Geissel 2012a, 171). I Finland har 

invånarna initiativrätt både på nationell nivå och på kommunal nivå medan t.ex. Sverige 

endast har initiativrätt på kommunal och regionalnivå (Medborgarinitiativ 2018; 

Regeringskansliet 2018). Återkallandet är en åtgärd som innebär att medborgarna har 

möjligheten att genom namninsamling kräva en omröstning om att återkalla en vald 

representant (Smith 2005, 82). Innovationen har förekommit i bl.a. Förenta staterna på 

delstatsnivå och i Schweiz.  

 

Folkomröstningar har vanligtvis ett s.k. Top-down format, vilket betyder att parlamentet 

presenterar ett förslag till medborgarna som de får ta ställning till genom omröstning. 
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Kriesi (2012) menar att man kan se formatet som en fortsättning på politikernas debatt då 

de låter medborgarna ta ställning till ett ärende som redan diskuterats (Kriesi 2012, 41). 

Folkomröstningar kan ytterligare delas in i rådgivande och bindande folkomröstningar.  

Bindande folkomröstningar är, som namnet avslöjar, bindande och beslutet som fattas i 

en sådan omröstning ska verkställas utan vidare debatt. Rådgivande folkomröstningar har 

däremot en annan politisk tyngd, eftersom resultatet från omröstningen endast är 

rådgivande och parlamentet kan avgöra ifall resultatet ska godkännas eller förkastas 

(Smith 2005, 80). 

 

Ett initiativ har ett s.k. bottom-up format, vilket betyder att initiativtagaren inleder 

debatten och sätter agendan för ärendet. Krav på ordnandet av en folkomröstning kan 

också göras via ett initiativ där folket kräver att något ärende ska avgöras genom 

folkomröstning. I Finland existerar detta i form av initiativ till kommunal folkomröstning. 

Vanligtvis är det ändå de förtroendevalda politikerna som avgör ifall en folkomröstning 

ska ordnas eller inte (Bengtsson 2008, 198).  

 

Direktdemokrati är problematisk på grund av flera orsaker: Ett av de traditionella 

argumenten mot ett direktdemokratiskt styre är att det i praktiken skulle vara omöjligt att 

samla alla invånare regelbundet för att rösta på olika beslut (Budge 2012, 24). 

Hållbarheten i detta argument kan idag ifrågasättas, eftersom modern teknologi gör det 

möjligt att rösta t.ex. elektroniskt. Hållbarare kritik som riktas mot direktdemokratiska 

åtgärder berör bl.a. jämlikhets- och ansvarsaspekten (Dalton et al. 2004, 261). Trots att 

alla röstberättigade i teorin kan delta i beslutsfattandet och således vara jämlikt, finns det 

ändå inget bevis på alla skulle göra det och då skulle resultatet ge en snedvriden bild av 

den riktiga opinionen (Bengtsson 2008, 200; Smith 2009, 115).  

 

Kritiker argumenterar dessutom för att invånarna inte har kapaciteten och kunskapen att 

göra kloka beslut och att folkomröstningar inte skyddar minoriteterna i tillräcklig 

utsträckning samt att de försvagar den representativa demokratin överlag (Smith 2005, 

80). Dalton et al. (2004) argumenterar mera ingående att det är kontrollen över agendan 

som bäst fyller Dahls (1995) fem demokratikriterier, eftersom den förskjuter makten från 

den politiska eliten över till folket, medan de fyra övriga kriterierna blir lidande Dalton 

et al. (2004, 262). 
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Även ansvarsaspekten i direktdemokratiska åtgärder är problematisk. Politiker kan krävas 

på ansvars för de beslut som de tar senast vid det följande valtillfället, genom att folket 

väljer att inte rösta på dem. I folkomröstningar där folket har det sista ordet är 

ansvarsfrågan däremot knepigare. Medborgare inte kan krävas på ansvar över ett beslut 

som senare visar sig vara felaktigt, eftersom majoriteten har varit med och tagit det 

beslutet (Bengtsson 2008, 201). Enligt Newton (2012) är initiativet en starkare form av 

direktdemokrati än folkomröstningar, eftersom initiativet ger folket makten att proaktivt 

föreslå lagar eller förändringar och således direkt påverka den politiska agendan genom 

att lyfta fram specifika ärenden till offentlig debatt (Newton, 2012b, 139). 

 

Trots att det skapats olika sorters demokratiska innovationer för att aktivera passiva 

medborgare i den politiska debatten är det en utmanade uppgift att engagera alla. Tidigare 

forskare har visat att det huvudsakligen är redan politiskt aktiva medborgare som främst 

använder innovationerna trots att även passiva och marginaliserade grupper har aktiverats 

till följd av dem. (Smith 2005; Christensen et al. 2016; Christensen et al. 2017). De 

demokratiska innovationerna skapar nya arenor och former för folket att uttrycka sina 

åsikter och engagera sig i politiken, vilket antingen kan ses som ett komplement men 

också som ett hot till de traditionella politiska kanalerna (Bengtsson 2008, 210).  

 

Newton (2012b) presenterar tre centrala problem som står i vägen för att de demokratiska 

innovationerna ska lyckas ge medborgarna större makt och inflytande över den politiska 

processen. Det första problemet är enligt honom att innovationerna inte kommer från 

folket själv, utan från det etablerade etablissemanget och således styrs innovationerna av 

rådande praxis och rutiner. Det andra problemet är den etablerade tvivlen mot 

medborgarnas kompetens att kunna ta del av komplexa politiska processer och beslut. Det 

krävs en nivå av utbildning, kompetens och intelligens samt en beredskap att lägga ner 

tid för att effektivt kunna ta del av offentliga ärenden. Det tredje problemet är utmaningen 

med att engagera inaktiva medborgare i den politiska processen och övervinna de sociala, 

ekonomiska och politiska krafterna som påverkar okunskapen och inaktiviteten bland 

befolkningen. (Newton 2012b, 137) 

 

Gemensamt för alla former av demokratiska innovationer är jämlikhetsfrågan. Kan 

innovationerna garantera att alla medborgare är jämlikt representerade och har samma 

förutsättningar för att delta i och använda innovationerna. Slumpartat urval garanterar i 
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teorin att alla är jämlikt representerade och ges samma möjlighet att delta, men i praktiken 

är det inte alla som varken har tid, möjlighet eller vilja att delta. Ifall alla medborgare inte 

är representerade kan innovationerna ge en snedvriden bild av opinionen då endast en 

begränsad del av befolkningen har uttrycker sina åsikter. Vanligtvis strävar arrangörerna 

till att samla en så sociodemografiskt diversifierad grupp av människor som möjligt 

genom t.ex. slumpartade urval av deltagare och således kan man argumentera för att alla 

är i teorin jämlikt representerade. I praktiken är det ändå annorlunda, eftersom det ofta 

visar sig att samma personer med tid och intresse är de som deltar i de olika 

innovationerna och den passiva skaran uteblir (Bengtsson 2008, 179). 

2.4 Demokratiska innovationer i finländsk kontext 

 

Finlands grundlag tryggar medborgarnas rätt till inflytande och ”det allmänna skall främja 

den enskildes möjligheter att delta i samhällelig verksamhet och att påverka beslut som 

gäller honom eller henne själv” (Finlands grundlag 731/1999 14§). I vår representativa 

demokrati verkställs detta främst genom olika val som förrättas med jämna mellanrum, 

men utöver dem tillämpas också former av demokratiska innovationerna på olika nivåer 

i samhället. De kändaste formerna av demokratiska innovationer på nationell nivå kan 

anses vara medborgarinitiativet och folkomröstning som tryggas i grundlagens 53§ och i 

lagen om medborgarinitiativ (12/2012) medan det på kommunal nivå också förekommer 

innovationer så som rådgivande, medbeslutande och deliberativa (Christensen et al. 2016, 

12).  

 

Medborgarinitiativet ger finländska medborgare möjligheten att lämna in ett initiativ till 

riksdagen som antingen är ett konkret lagförslag eller ett förslag till att riksdagen ska 

inleda en lagberedning i någon fråga. Ett initiativ kan också gälla ändrandet av en lag 

eller att en gällande lag ska upphävas. I Finland kräver ett medborgarinitiativ 50 000 

stödförklaringar för att det ska godkännas och tas upp till behandling i riksdagen. 

Stödförklaringarna ska samlas in inom sex månader, annars förfaller initiativet. Ifall 

initiativet samlar tillräckligt med understöd inom utsatt tid, skickar initiativtagaren 

stödförklaringarna för granskning till befolkningsregistercentralen. Efter att 

befolkningsregistercentralen har godkänt namnteckningarna är medborgarinitiativet 

färdigt att skickas till riksdagen för behandling. (Medborgarinitiativ.fi) 
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I Finland är folkomröstningar sällsyntare än initiativ och berör vanligtvis mycket 

specifika ärenden som riksdagen eller fullmäktige väljer att genomföra en folkomröstning 

om. Nationella rådgivande folkomröstningar har ordnats endast två gånger i Finland, 

varav den första ordnades år 1931 och gällde förbudslagen och den andra ordnades år 

1994 gällande Finlands eventuella medlemskap i den Europeiska unionen (Val, 2018).  

 

Finlands kommunallag tryggar kommuninvånarnas rätt till inflytande i den kommunala 

verksamheten och ”fullmäktige ska sörja för mångsidiga och effektiva möjligheter att 

delta”.  Lagen kräver inte någon viss form av deltagande, utan presenterar istället förslag 

på hur deltagandet kan främjas. Dessa former av deltagande kan vara olika sorters direkta- 

medbeslutande- rådgivande- och deliberativa innovationer. (Kommunallag 410/2015 

22§). Förvaltningslagen (434/2003) förpliktar utvecklandet av växelverkan mellan 

kommunen och dess invånare och denna växelverkan utvecklas främst genom olika 

sorters innovationer där invånarna engageras i den politiska processen. Genom 

innovationerna kan beslutsfattarna kartlägga invånarnas åsikter, samla idéer till 

beslutsfattandet och upprätthålla en konstruktiv diskussion kring politiska frågor 

(Christensen et al 2016, 9).  

 

I Finland finns en del av medborgarnas påverkningsmöjligheter samlade i nätportalen 

demokrati.fi som upprätthålls av Justitieministeriet. Portalen introducerades år 2012 och 

har sedan dess utökats med nya funktioner för deltagande, varav bl.a. invånarinitiativ.fi 

introducerades 2013. Genom denna portal får medborgarna tillgång till de flesta av de 

demokratiska innovationerna som erbjuds på nationell och kommunal nivå, medan en del 

av de kommunala innovationerna koordineras direkt av kommunerna. I portalen 

förekommer följande former för deltagande: 

 

• Medborgarinitiativ.fi  

o Medborgarinitiativ.fi erbjuder finländska medborgare möjligheten att 

direkt påverka lagstiftningen på nationell nivå i Finland genom att skapa 

ett initiativ till en ny lag eller att en existerande lag ska ändras eller 

upphävas. I plattformen kan medborgare skapa, bläddra och stöda initiativ 

samt följa med namninsamlingen i realtid. 
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• Invånarinitiativ.fi 

o Plattformen erbjuder finländska kommunalinvånare samma möjligheter 

som plattformen för medborgarinitiativet men på kommunal nivå. Initiativ 

kan tas i frågor som gäller en kommuns verksamhet. 

 

• Ungasidéer.fi 

o Tjänsten erbjuder ungdomar möjligheten att delta och påverka i den 

politiska processen genom att de kan föra fram sina idéer som sedan kan 

föras vidare till initiativ. 

 

• Utlåtande.fi 

o Tjänsten erbjuder en samlad plattform för att begära och ge utlåtande. 

Begäran om utlåtande kan publiceras av alla myndigheter och alla 

organisationer och medborgare har rätt att ge sitt utlåtande. 

 

• Dinåsikt.fi 

o Plattformen är en öppen mötesplats som erbjuder möjligheten att påverka 

gemensamma beslut redan i beredningsskedet. I tjänsten kan alla 

intresserade parter delta i diskussionen. 

 

Christensen et al. (2016) har undersökt demokratiska innovationer på kommunal nivå i 

Finland och konstaterar att det är en utmanade uppgift att kartlägga dem, eftersom de ser 

så olika ut och förändras i en så snabb takt. Forskarna delar in innovationerna i 

fortlöpande- och engångsinstrument. De fortlöpande instrumenten är bl.a. kommunala 

invånarråd som träffas regelbundet och diskuterar ärenden som fullmäktige givit dem. 

Råden producerar vanligtvis ett utlåtande som sedan skickas till fullmäktige. Fullmäktige 

beaktar sedan utlåtandet när de fattar ett beslut i frågan. Engångsinstrumenten är 

innovationer som tillämpas med jämna mellanrum för ett specifikt ärende. Dessa är bl.a. 

invånarinitiativ, diskussionstillfällen på internet eller vid öppna möten, 

opinionsundersökningar, hörandet av invånare, deltagande budgetering och insamling av 

respons. (Christensen et al. 2016, 22) 
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Enligt Christensen et al. (2016) är en central utgångspunkt i de olika innovationerna 

faktumet att Finland är en representativ demokrati och att den beslutsfattande makten i 

slutändan ligger hos de invalda representanterna och inte hos folket. Forskarna menar att 

de demokratiska innovationerna ska ses som ett tillägg till det representativa 

beslutsfattandet, men att de inte ska vara någon beslutsfattande instans. (Christensen et 

al. 2016, 10) 

2.4.1 Direktdemokratiska innovationer i Sverige 

Finland är något av en företrädare när det gäller att erbjuda sina invånare möjligheter att 

öka sitt politiska engagemang under pågående valperiod. I likhet med Finland, erbjuder 

också Sverige sina invånare möjligheten att skapa medborgarförslag på kommunalnivå 

”om fullmäktige har beslutat det” (Sveriges kommunallag 2017:725 kap 8 1 §). Det 

svenska medborgarförslaget motsvarar det finländska invånarinitiativet men förekommer 

inte, till skillnad från det finländska invånarinitiativet, i elektronisk form. 

Initiativprocessen är i stort sett den samma i båda länderna. Initiativet lämnas in till 

kommunen där det behandlas av den berörda nämnden som antingen tar ett beslut i frågan 

eller ger ett utlåtande som fullmäktige sedan fattar ett beslut om.  

 

Kommuninvånare i Sverige har även rätt enligt den svenska kommunallagen att lägga 

fram ett ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga (Sveriges kommunallag 

2017:725). Detta initiativ om folkomröstning går under namnet folkinitiativ som inte ska 

förväxlas med det finländska invånarinitiativet. Finlands motsvarighet till det svenska 

folkinitiativet är initiativ till en kommunal folkomröstning som beskrivs i Finlands 

kommunallags 25 §. Svensk lagstiftning kräver ett understöd på 10 procent av 

röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmar medan det finländska initiativet till 

en kommunal folkomröstning endast kräver ett understöd på 4 procent av invånarna som 

fyllt 15 år, vilket är en mycket mildare krav.  

 

I Sverige existerar det inte ännu en motsvarighet till det finländska medborgarinitiativet. 

Rättigheten för svenska medborgare att skapa s.k. folkmotioner på nationell nivå har 

däremot behandlats flera gånger i den svenska riksdagen. Den svenska regeringen beslöt 

2014 att utarbeta förslag till åtgärder för att engagera medborgarna i politiken och stärka 

deras påverkningsmöjligheter och inflytande över det beslutsfattandet i Sverige (SOU 
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2016:5). Uppdraget resulterade i en rapport som föreslog att en folkmotion införs på 

nationell nivå i samhället, vilket skulle i stort sett ge medborgarna samma rättigheter som 

vi redan har i Finland. Utredningen föreslog även att en nationell demokratiportal införs 

så att det underlättar arbetet med initiativ på alla nivåer (SOU 2016:5, 42). Någon konkret 

folkmotion har inte ännu införts i Sverige. 
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3 INVÅNARINITIATIVET I FINLAND 

3.1 Två former av initiativ  

En kommuninvånares rättighet att skapa invånarinitiativ tryggas i kommunallagens 23 §. 

Invånarinitiativet har flera likheter med medborgarinitiativet då det kommer till själva 

initiativprocessen, men kräver inte ett lika brett understöd som ett medborgarinitiativ gör. 

Kommuninvånare, sammanslutningar och stiftelser som är verksamma i kommunen har 

rätt att ta initiativ i frågor som gäller kommunens verksamhet. Dessutom har en person 

som använder en kommuns tjänster rätt att komma med initiativ i frågor som gäller 

tjänsterna i fråga (Kommunallag 410/2015 23 §).  

 

I Finland kan ett invånarinitiativ antingen lämnas in till fullmäktige tillsammans med 

understödsförklaringar av andra kommuninvånare eller enbart med initiativtagarens 

underskrift. Ifall ett invånarinitiativ samlar ett understöd som motsvarar två procent av 

kommunens invånare, ska frågan tas upp till behandling av kommunens fullmäktige inom 

sex månader från att den väcktes. I övriga fall finns det inget krav på behandlingstid. I 

båda fallen ska initiativtagaren underrättas om de åtgärder som vidtagits med anledning 

av initiativet. Kommunallagen kräver också att fullmäktige ska underrättas en gång om 

året om de initiativ som lämnats in och som hör till fullmäktiges behörighet, samt om de 

åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativet. (Kommunallag 410/2015 23 §) 

 

Utöver initiativet kan kommuninvånare också lämna in ett initiativ till en kommunal 

folkomröstning, vilket kräver ett understöd på fyra procent av kommunens 15 år fyllda 

invånare (Invånarinitiativ, 2018). Kommunala folkomröstningar är rådgivande, vilket 

betyder att det är i sista hand kommunfullmäktige som beslutar om ifall en kommunal 

folkomröstning ska ordnas i något ärende. De flesta initiativ till folkomröstningar har 

hittills berört kommunsammanslagningar, trafikarrangemang och skolfrågor (Christensen 

et al. 2016, 17). Kommunal folkomröstning togs i bruk år 1990 och tryggas i 

kommunallagens 24 §.  

 

År 2013 introducerade Justitieministeriet en digital plattform som gjorde det möjligt för 

kommuninvånare att elektroniskt skapa, understöda och lämna in invånarinitiativ till 

kommunfullmäktige. Den digitala tjänsten invånarinitiativ.fi var ett tillägg till 
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Justitieministeriets digitala demokratitjänster som finns samlade på adressen 

demokrati.fi. De kommuner som valde att ta i bruk tjänsten, kunde erbjuda sina 

kommuninvånare ett enkelt sätt att engagera sig och delta i det kommunala 

beslutsfattandet. En initiativtagare var inte längre tvungen att lämna in initiativet på 

papper till kommunen, vilket förenklade hela initiativprocessen betydligt.  

 

Enligt Christensen et al. (2016) kan introducerandet av den elektroniska tjänsten för 

skapandet av initiativ anses vara den viktigaste demokratiska innovationen i Finland 

någonsin (Christensen et al. 2016, 13). I Sverige är detta förfarande inte lika välutvecklat: 

Invånare har rätt till folkinitiativ på kommunal och regional nivå sedan 2002 men 

insamlingen ska fortfarande ske i pappersform, vilket gör hela processen mycket mera 

invecklad (Sveriges Kommuner och Landsting 2011).  

3.2 Initiativprocessen 

Initiativprocessen (Figur 1) för att skapa och lämna in ett invånarinitiativ inleds genom 

att initiativtagaren identifierar sig elektroniskt i tjänsten invånarinitiativ.fi och väljer 

vilken kommun initiativet hör till. Därefter förbereder initiativtagaren initiativet och 

bjuder in eventuella ansvarspersoner. När initiativet är skrivet och ansvarspersonerna 

godkänt sina roller lämnas det in för granskning till tjänstens administratörer.  

 

Efter att Justitieministeriet granskat initiativtexten och godkänt den, publiceras initiativet 

på invånarinitiativ.fi så att andra besökare kan se det. Därefter väljer initiativtagaren ifall 

hen vill påbörja en namninsamling eller direkt lämna in initiativet till kommunen utan 

någon namninsamling. För att initiativet ska tas upp till behandling inom sex månader 

efter att det lämnats in, krävs det ett understöd på 2 procent av kommunens invånare. 

Efter en eventuell namninsamling granskar befolkningsregistercentralen alla personer 

som understött initiativet innan det lämnas in till kommunen för behandling.  
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Figur 1: Invånarinitiativprocessen på invånarinitiativ.fi 

 

När invånarinitiativet lämnas in till kommunen för behandling (Figur 2) registreras det 

och den kommunala behandlingsprocessen inleds. Kommunen granskar initiativet och 

avgör hur behandlingsprocessen ska gå till. Ett initiativ ska behandlas av den myndighet 

vars verksamhetsområde som initiativet gäller. Invånarinitiativ behandlas vanligtvis av 

kommunstyrelsen, en nämnd eller någon annan kommunal myndighet. Ifall initiativets art 

är sådan att det hör till någon nämnds verksamhetsområde, har nämnden fullmakt att fatta 

beslut i frågan. Ifall det rör sig om en mera invecklad fråga, krävs det vanligtvis att 

fullmäktige röstar om saken. När kommunen tagit ett beslut i frågan ska initiativtagaren 

underrättas om beslutet omedelbart (invånarinitiativ.fi). 
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Figur 2: Invånarinitiativets behandling i kommunen 

 

3.3 Initiativets ställning i förhållande till andra former för kommunalt deltagande 

Trots att initiativprocessen gjorts enkel för kommuninvånarna, betyder det inte 

automatiskt att det skulle skapas mycket invånarinitiativ. Kommunförbundet i Finland 

har genomfört flera undersökningar för att kartlägga kommuninvånarnas åsikter om bland 

annat kommunen, den kommunala servicen och beslutsfattandet (Kommunförbundet.fi). 

Våren 2015 genomfördes en enkätundersökning som en del av forskningsprojektet 

ARTTU2 där kommuninvånarna fick svara på frågor om hur de anser att olika 

kommunala påverkningsmetoder fungerar. Frågebatteriet bestod av ett brett utbud frågor 

där en av dem (fråga 35.3) kartlade användandet av invånarinitiativet och vilken inverkan 

verktyget haft eller har på det kommunala beslutsfattandet. På frågan ”Gjort ett 

invånarinitiativ?” svarade 97,5 procent nekande medan endast 2,5 procent svarade 

jakande (n=11 410) (Pekola-Sjöblom 2016). Trots det låga antalet som skapat eller skrivit 

under ett invånarinitiativ menar kommunförbundet att intresset för verktyget i sig har ökat 

under de senaste åren (Kommunförbundet.fi, 2016).  

 

Om man jämför resultatet från invånarenkäten 2015 och resultatet från 

kommunalvalsundersökningen 2017 (Figur 3) kan man se att fler respondenter svarade 

jakande på frågan om invånarinitiativet i kommunvalsundersökningen än respondenterna 
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i invånarenkäten. I kommunalvalsundersökningen 2017 tillfrågades respondenterna ifall 

de gjort ett invånarinitiativ och svarsalternativen var, till skillnad från invånarenkätens ja 

och nej, uppdelade i: ”Ja, under de fyra senaste åren” ”Ja, men inte under de fyra senaste 

åren” och ”nej”. I invånarenkäten svarade 2,5 procent att de gjort ett invånarinitiativ 

medan andelen i kommunvalsundersökningen 2017 var 7,5 procent, vilket är en skillnad 

på 5 procent mellan undersökningarna. Antalet respondenter (n) var färre i 

kommunalvalsundersökningen 2017 (n=1 665) än i invånarenkäten (n=11 410). (Borg 

2018, 4). 

 

 
Figur 3: Jämförelse mellan Invånarenkäten 2015 och kommunalvalsundersökningen 2017 

 

Eftersom det handlar om två olika enkätundersökningar med olika analysenheter och 

frågor kan man inte direkt jämföra resultaten sinsemellan (Borg 2018, 3). Enligt Borg 

(2018) är det också sannolikt att respondenterna missförstått frågan angående 

invånarinitiativet. Av 7,5 procent svarade 3 procent: ”Ja, under de senaste fyra åren” 

vilket betyder att det i Finland skulle ha skapats över 30 000 invånarinitiativ per år under 

de senaste fyra åren, vilket inte kan stämma. Borg (2018) menar att det är sannolikt att 

respondenterna blandat ihop det lagstadgade invånarinitiativet med andra sorters initiativ 

och även trott att undertecknandet av ett initiativ är samma sak som ”gjort ett initiativ”. 

(Borg 2018, 5). Den positiva ökningen stöder dock uppfattningen om att invånarinitiativet 

blivit populärare under de senaste åren tack vare medborgarinitiativets popularitet och 

utvecklingen av digitala tjänster som underlättat deltagandet (Borg 2018, 18). 
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I invånarenkäten 2015 tillfrågades respondenterna också om användningen av andra 

former för politiskt deltagande på kommunal nivå och hur väl de anser att det inverkat 

eller inverkar på beslutsfattandet i kommunen. I tabell 1 presenteras de andra frågorna 

och dess svar från fråga 35 tillsammans med frågan om invånarinitiativet, för att visa hur 

initiativet placerar sig i förhållande till de andra.  

 

Tabell 1: Invånarenkäten 2015 svar på fråga 35A 

35

A 

A3: Gjort 

ett 

invånariniti

ativ 

A5: 

Underteck

nat ett 

upprop/en 

adress 

A7: Deltagit i 

kommundels- 

eller byaråds-

/byalagsverksam

heter 

A8: Deltagit i 

ett 

diskussions-

/informations

möte som 

kommunen 

ordnat. 

A10: 

Besvarat 

kommune

ns kund- 

eller 

brukarenk

ät. 

A11: Gett 

respons 

på 

kommun

ens 

service 

A15: Deltagit i 

äldre-

/handikapprådet

s eller 

ungdomsfullmäk

tiges eller 

motsvarande 

verksamhet. 

Ja 2,5 % 30,6 % 19,1 % 23,5 % 42,9 % 27,6 % 5,4 % 

Nej 97,5 % 69,4 % 80,9 % 76,5 % 57,1 % 72,4 % 94,6 % 

n= 11 410 11 400 11 431 11 388 11 208 11 273 11 356 

 

Enligt enkäten var de vanligaste sätten för kommunalpolitiskt engagemang att besvara 

kommunens kund- eller brukarenkäter (42,9 %) och underteckna en adress eller ett upprop 

(30,6 %). Minst deltagare hade äldre- och handikapprådets och ungdomsfullmäktiges 

verksamhet (5,4 %) som ändå var högre än invånarinitiativet (2,5 %). 

 

I invånarenkäten 2015 besvarade respondenterna också frågan hur bra de upplever att de 

andra formerna för kommunal påverkan har inverkat på beslutsfattandet i kommunen 

(Tabell 2). Ur svaren framgår det att varje form för politiskt deltagande har en nivå av 

understöd trots att de flesta invånare inte deltagit i eller använt någon av de nämnda 

påverkningsmöjligheterna.  

Tabell 2: Invånarnas åsikter om hur bra de olika verktygen påverkar beslutsfattandet 35B 

 

35 
N 1= Mycket 

dåligt sätt att 

påverka 

2 3 4 5= Mycket bra 

sätt att påverka 

Medeltal 

(1–5) 

A3 7 263 7,4 % 19,0 % 45,2 % 19,4 % 9,0 % 3,04 

A5 8 081 8,7 % 21,2 % 43,4 % 19,1 % 7,6 % 2,96 

A7 7 822 4,5 % 13,4 % 45,9 % 27,5 % 8,8 % 3,23 

A8 7 898 6,1 % 19,2 % 47,6 % 20,1 % 7,0 % 3,03 

A10 8 280 5,7 % 18,6 % 49,2 % 19,7 % 6,7 % 3,03 

A11 7 903 6,3 % 17,9 % 46,3 % 21,6 % 7,9 % 3,07 

A15 7 322 5,9 % 14,9 % 50,9 % 20,1 % 8,2 % 3,10 
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Trots det låga antalet personer som skapat ett initiativ ansåg ändå 28,4 procent av 

respondenterna att invånarinitiativets inverkan på det kommunala beslutsfattandet 

antingen var bra eller mycket bra medan 45,2 procent höll sig i mitten av skalan. 26,4 

procent ansåg däremot att invånarinitiativets inverkan på det kommunala beslutsfattandet 

antingen var dåligt eller mycket dåligt. Medeltalet för invånarinitiativet var 3,04.  

 

De andra formerna för deltagande i tabell 2 följer samma trend som initiativet: De flesta 

invånarna har inte använt de formerna för påverkan som finns tillgängliga, men ändå 

förhåller sig majoriteten av invånarna positivt, eller åtminstone inte negativt, inställda till 

att de existerar. Invånarna upplever dem huvudsakligen antingen som bra eller mycket 

bra sätt på att påverka det politiska beslutsfattandet i kommunen. Om man jämför svaren 

i både tabell 1 och tabell 2 ser man att invånarinitiativet, åtminstone i invånarenkäten, 

hade den lägsta nivån av användare. Gemensamt för formerna var att dess medeltal för 

hur bra verktyget inverkar på det kommunala beslutsfattandet hade ett medeltal kring 3.  

Invånarinitiativet är helt tydligt inte det vanligaste förekommande verktyget för 

kommuninvånares politiska engagemang, men det finns utrymme för att utvecklas.  

 

De flesta kommuninvånarna anser idag att det kommunala folkstyret fungerar rimligt bra 

i dagens Finland (Kestilä-Kekkonen et al. 2018, 82). Enligt forskarna, som baserar sig på 

data från kommunvalsundersökningen 2017, var 54 procent av respondenterna av samma 

åsikt som påståendet ”kommundemokratin fungerar bra i min kommun” medan 27 % var 

av annan åsikt och 19 procent kunde inte säga (Borg 2018, 16). Genom att jämföra 

respondenternas svar med tidigare undersökningar är det tydligt att en del demokratiska 

innovationer blivit vanligare under 2010-talet än andra. Borg (2018) menar att det högst 

sannolikt beror på att digitala tjänster för nätbaserat deltagande har utvecklats aktivt under 

de senaste åren och blivit ett allt vanligare sätt för invånarna att engagera sig i politiken 

(Borg 2018, 18). 

3.4 Kommuninvånarnas inställning till demokratiska innovationer 

 

Invånarinitiativet utgör ett verktyg för kommunal påverkan bland flera andra. Det 

föregående stycke visade att invånarinitiativet inte är det främsta direktdemokratiska 

verktyget, trots att flera invånare anser att det fungerar bra för kommunal påverkan (Borg 
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2018). De bakomliggande orsakerna till att kommuninvånarna inte i större utsträckning 

använder sig av invånarinitiativet för kommunal påverkan framgår dock inte. 

 

En traditionell teori bakom politiskt deltagande är att deltagandet påverkas av faktorer 

som socioekonomiska resurser, politisk integration och socialt kapital. Bengtsson och 

Christensen (2009) presenterar fyra dimensioner för politiskt deltagande vilka är: 

aktiviteter på internet, partiaktiviteter, protestpotential och konsumentaktivism. Det är 

främst yngre generationer som får utlopp för sin politiska aktivitet genom 

internetaktivism medan äldre generationer håller sig till mera konventionella former. Allt 

fler invånare är ändå benägna att välja nya former för sitt politiska engagemang framom 

traditionella former, vilket bådar gott för de demokratiska innovationerna (Bengtsson och 

Christensen 2009, 88). Mycket har hänt sedan artikeln publicerades och speciellt 

internetaktivismen har idag en stor roll i det politiska deltagandet (Smith 2017, 123–124; 

Kommunförbundet.fi 2018).  

 

I takt med av det politiska deltagandet gått över från konventionella former för deltagande 

till nya har även forskningen börjat undersöka vad som förklarar användningen av de nya 

demokratiska innovationerna. En central teori är att politiskt förtroende skulle förklara 

invånarnas inställning till och användning av de demokratiska innovationerna (Bowler et 

al. 2007; Christensen et al. 2016). De socioekonomiska resurserna är fortfarande en 

central drivkraft bakom användningen av demokratiska innovationer, vilket är faktumet 

då man tittar på vem som främst använder dem i Finland idag (Christensen et al. 2016, 

31–32).  

 

Christensen et al. (2016) argumenterar för att det finns ett positivt samband mellan 

politiskt förtroende och demokratiska innovationer. Trots sambandet leder ändå inte 

introducerandet av nya former för deltagande nödvändigtvis till ökad tillfredsställelse för 

kommunala beslut, utan det är viktigare att konkreta ärenden får resultat (Christensen et 

al. 2016, 44–52). Jäske (2018) är inne på samma spår och argumenterar, med stöd av sin 

undersökning, att högt politiskt förtroende har ett positivt samband med användningen av 

demokratiska innovationer (Jäske 2018, 47). Enligt Christensen (2017), som stöder sig 

på Bauer & Fatke (2014) resonemang, är det faktumet att verktygen existerar som ökar 

det politiska förtroendet i samhället medan själva användningen av dem minskar på det 

(Christensen 2017, 15). 
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Går man däremot in på djupet och fokuserar endast på initiativet visar Christensens (2017) 

undersökning att användningen av initiativet inte ökade invånarnas politiska förtroende 

utan snarare försämrade det. Hans undersökning visade också att det var invånare som i 

medeltal redan hade lågt politiskt förtroende som valde att använda sig av initiativet, 

vilket tyder på att verktyget används för att ventilera politisk frustation och missnöje 

(Christensen 2017, 14–15).  

 

Medborgarnas inkludering i den politiska processen har också ökat tack vare initiativet 

då marginaliserade, politiskt inaktiva medborgare har mobiliserats till följd av det 

(Christensen et al. 2017, 19). Däremot har initiativet samtidigt marginaliserat andra 

grupper som är t.ex. äldre personer som inte aktivt använder internet. Den här slutsatsen 

får stöd av riksdagsvalsundersökningens 2015 resultat som visade att det främst är unga 

internetaktiva invånare som har ett stort intresse för invånarinitiativet medan de äldre 

åldersgrupperna utgör majoriteten av dem som inte skulle kunna tänka sig att skapa eller 

skriva under ett invånarinitiativ (Christensen et al. 2016, 31–32). Christensen, Karjalainen 

och Setälä (2016) konstaterar att introducerandet av initiativet som en ny demokratisk 

innovation har tagits emot med stor iver av den finländska befolkningen och flera anser 

att det kommer att ha en positiv inverkan på demokratin i Finland Christensen, 

Karjalainen och Setälä (2016, 452).  

3.5 Vilka egenskaper påverkar förekomsten av invånarinitiativ? 

 

I det här stycket strävar jag efter att hitta egenskaper som potentiellt skulle kunna bidra 

till förekomsten av invånarinitiativ och initiativ till kommunal folkomröstning. På basis 

av dessa kommunegenskaper formulerar jag hypoteser som sedan testas i analyskapitlet 

för att se ifall de håller närmare granskning.  

 

Man kan argumentera för att en kommuns storlek mätt i befolkningsmängd påverkar 

förekomsten av invånarinitiativ och initiativ till kommunal folkomröstning. Fler invånare 

i en kommun betyder att det finns fler personer som potentiellt skulle kunna skapa ett 

invånarinitiativ i någon fråga som berör dem. Enligt Denters et al. (2014) visade deras 

undersökning på att invånare i stora kommuner har en tendens att i större utsträckning 

uppfatta problem i kommunen än invånare i små kommuner och således vara mer benägna 

att engagera sig i saken och kräva förändring (Denters et al. 2014, 301). 
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En stor kommun garanterar inte politiskt aktiva invånare. I små kommuner är tröskeln för 

att kontakta kommunens förtroendevalda och tjänstemän ofta lägre än i stora kommuner, 

då invånarna känner varandra och samhörigheten är bättre (Kestilä-Kekkonen et al. 2018, 

82). Enligt Denters et al. (2014) har också en ökning i befolkningsmängden en negativ 

inverkan på sannolikheten att kontakta lokala förtroendevalda (Denters et al. 2014, 305). 

Trots att kontakten mellan kommunen och dess invånare oftare är tätare i mindre 

kommuner kan det samtidigt betyda att invånare i små kommuner i större utsträckning 

väljer att kontakta någon tjänsteman direkt istället för att skapa ett officiellt 

invånarinitiativ. Christensen, Karjalainen och Lundell (2016) visade i sin undersökning 

på att invånare i små kommuner var sannolikare att föredra icke-internetbaserade 

innovationer framom internetbaserade innovationer till skillnad från invånare i stora 

kommuner, vilket stöder argumentet ovan (Christensen, Karjalainen och Lundell 2016). 

 

H1: Stora kommuner tenderar att ha fler invånarinitiativ i förhållande till invånarantalet 

än små kommuner.  

 

För att kommunerna ska vara jämförbara med varandra mäts antalet invånarinitiativ per 

1 000 invånare. Påståendet bygger dels på antagandet att invånare i mindre kommuner 

inte uppfattar lika mycket problem i vardagen som invånare i stora kommuner gör och 

dels på att invånare i små kommuner större grad väljer att direkt kontakta en 

förtroendevald politiker eller kommunal tjänsteman med något ärende, istället för att 

skapa ett officiellt invånarinitiativ, eftersom kontakten är tätare och för att de föredrar 

icke-internetbaserade innovationer framom internetbaserade. Invånare i stora kommuner 

väljer att istället skapa invånarinitiativ i större utsträckning för att de uppfattar fler 

problem i sin vardag och för att avståndet mellan invånarna och kommunen är längre i 

stora kommuner. 

 

Den andra egenskapen som potentiellt skulle kunna påverka förekomsten av 

invånarinitiativ och initiativ till kommunal folkomröstning är antalet högutbildade i en 

kommun. Tidigare forskning har fastställt ett samband mellan den socioekonomiska 

statusmodellen (SES) och individers politiska deltagande (Verba et al. 1995). Det är ändå 

inte social status i sig som stimulerar deltagande, utan det ger snarare individen 

förutsättningarna som krävs (Bengtsson och Christensen 2009, 79). För att man ska kunna 

engagera sig utöver traditionellt röstande, krävs det kunskap om att andra former för 
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politiskt deltagande existerar. Denna kunskap uppnår man genom utbildning. Då det 

kommer till användningen av direktdemokratiska verktyg för att påverka det politiska 

beslutsfattandet är det enligt Pekola-Sjöblom (2016) bl.a. högutbildade kommuninvånare 

som toppar listan (Pekola-Sjöblom 2016, 11). Det förhåller sig således logiskt att tänka 

att i en kommun där invånarna har ett större antal högutbildade borde också förekomsten 

av invånarinitiativ och initiativ till kommunal folkomröstning vara högre.  

 

H2: Kommuner med hög utbildningsnivå tenderar att ha fler invånarinitiativ i 

förhållande till invånarantalet.  

 

Hypotesen får ytterligare stöd av Christensen et al. (2016) som argumenterar att det är 

högutbildade medborgare som är betydligt mer intresserade av elektroniska 

invånarinitiativ än invånare med låg utbildningsnivå. I riksdagsvalsundersökningen 2015 

framgick det att över 80 procent av de som hade antingen en yrkeshögskole- eller 

universitetsutbildning hade skapat eller skrivit under ett invånarinitiativ eller skulle kunna 

tänka sig att göra det, medan endast hälften av medborgare med yrkesutbildning hade 

gjort eller skulle kunna tänka sig att göra ett invånarinitiativ. (Christensen et al. 2016, 32).  

 

Den tredje egenskapen som potentiellt skulle kunna påverka förekomsten av 

invånarinitiativ och initiativ till kommunal folkomröstning är en kommuns tätortsgrad. 

Med tätortsgrad avses andelen tätortsinvånare av den befolkningen i kommunen vars 

boningsort kan definieras med koordinater. I kommuner med lägre tätortsgrad är 

invånarna mera utspridda och isolerade, vilket kan enligt Denters et al. (2014) medföra 

att de inte uppfattar lika mycket kommunala problem i vardagen som personer i tätorter 

gör (Denters et al. 2014, 301). Det här kan i sin tur leda till att invånare inte heller är 

motiverade att engagera sig i kommunens verksamhet. Enligt Christensen et al. (2016) är 

också invånare i kommuner med låg tätortsgrad mindre intresserade av elektroniska 

invånarinitiativ än invånare i kommuner med hög tätortsgrad, vilket även kan påverka 

användningen av invånarinitiativet Christensen et.al (2016a, 32).  

 

H3: Kommuner med hög tätortsgrad tenderar att ha fler invånarinitiativ i förhållande till 

invånarantalet.  
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Påståendet bygger på antagandet att invånare i kommuner med hög tätortsgrad i större 

utsträckning är beroende av de kommunala tjänsterna och således reagerar lättare på att 

t.ex. en väg behöver repareras eller att en gatubelysning behöver införskaffas. Invånare i 

kommuner med lägre tätortsgrad är mera isolerade från de kommunala tjänsterna och 

således mindre intresserade att engagera sig med hjälp av invånarinitiativet och väljer 

istället andra former för att kontakta kommunens beslutsfattare. 
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4 DATA OCH METOD 

Detta kapitlet redogör för valet av forskningsmetod samt för hur undersökningen har 

genomförts. Kapitlet presenterar även materialet som ligger som grund för utredningen 

och beskriver hur det har bearbetats. Kapitlet utgör grunden för pro gradu-avhandlingens 

analys som presenteras i det följande kapitlet.  

4.1 Data 

 

Materialet analysen består av de invånarinitiativ och initiativ till kommunal 

folkomröstning som skapats via Justitieministeriets digitala plattform invånarinitiativ.fi 

samt initiativens insamlade underskrifter. Undersökningen beaktar inte potentiella 

invånarinitiativ och initiativ till kommunal folkomröstning som lämnats in till 

kommunerna på något annat sätt än genom tjänsten invånarinitiativ.fi.  

4.1.1 Insamling och bearbetning av analysenheter 

I den här pro gradu-avhandlingen har jag samlat in data om invånarinitiativet och initiativ 

till kommunal folkomröstning med hjälp av kvantitativ innehållsanalys. Insamling av data 

med kvantitativa metoder kännetecknas av att informationen är standardiserad och 

innehåller data som är strukturerad och kan analyseras med hjälp av kvantitativa metoder 

(Olsson och Sörensen, 2011, 23). Justitieministeriet ansvarar för upprätthållandet och 

utvecklandet av den digitala tjänsten, men upprätthåller inget eget register över inlämnade 

invånarinitiativ utöver det som syns på nätsidan. För insamlandet av dataunderlaget 

skapade jag en egen databas över inlämnade invånarinitiativ och initiativ till kommunal 

folkomröstning med följande variabler: 

 

• Initiativets titel 

• Datum för skapandet av initiativet 

• Kommunen för initiativet 

• Initiativet status: (Namninsamling pågår / Initiativet inskickat till kommunen) 

• Typ (Invånarinitiativ / Initiativ till kommunal folkomröstning 

• Understöd (Antal namnteckningar / Skickat direkt till kommunen) 
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Från invånarinitiativ.fi samlades in information om totalt 3 445 invånarinitiativ och 

initiativ till kommunal folkomröstning som skapats under åren 2013 till 2018. I analysen 

har jag avsiktligt lämnat bort information angående initiativets status, eftersom det inte är 

av betydelse för denna undersökning. Till dessa variabler tillfördes några 

kommunegenskaper för att möjliggöra den kvantitativa data-analysen. Dessa 

kommunegenskaper är befolkningsmängd, högutbildningsprocent och tätortsgrad.   

 

En begränsande faktor på dataunderlaget är att kommunerna tagit i bruk tjänsten 

invånarinitiativ.fi vid olika tillfällen, vilket betyder att en del kommuner har sina första 

initiativ under något annat år än 2013. Dessutom är det i skrivande stund 61 kommuner 

(20,6 %) på fastlandet som inte erbjuder sina invånare möjligheten att skapa initiativ via 

den digitala tjänsten invånarinitiativ.fi, utan sköter initiativförfarandet i kommunen på 

något annat sätt. De här 61 kommunerna har inte beaktats i analysen och således är det 

totala antalet kommuner som analyserats 234. I analysen ingår inte heller de åländska 

kommunerna, eftersom kommunerna inte tagit i bruk tjänsten.  

4.1.2 Kategoriserandet av initiativen 

I undersökningen ingår en innehållsanalys som kategoriserar invånarinitiativen och 

initiativen till kommunal folkomröstning. Att kategorisera initiativen ger mig möjligheten 

att få in en ytterligare dimension i undersökningen, som är intressant med tanke på 

avhandlingens syfte. Innehållsanalyser kan grovt delas in i kvantitativa och kvalitativa 

innehållsanalyser. I den här undersökningen har kategoriseringen gjorts med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys.  

 

Enligt Krippendorff (2004) är det ingen större skillnad mellan de olika metodgrenarna, 

eftersom båda gör en tolkning och använder sig av ett på förhand bestämt system för att 

kodning. I kvalitativ innehållsanalys lägger man större vikt på den subjektiva tolkningen 

av en text medan en kvantitativ innehållsanalys räknar förekomsten av olika enheter och 

teman i skriftliga källor, för att skapa underlag för statistik beräkning (Krippendorff 2004, 

87). I den här analysen tillämpas en subjektiv tolkning av initiativen som studerar både 

det manifesta och latenta innehållet, eftersom en ren kvantitativ kategorisering av 

initiativens rubrik skulle lämna flera initiativ utan en kategori. Med det manifesta 

innehållet avses det som direkt uttrycks i texten medan latenta innebär att textens innebörd 
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tolkas av forskaren. Orsaken till att jag valt att också undersöka det latenta innehållet 

beror på att initiativtagarna inte använt sig av tydliga återkommande teman eller begrepp 

i rubrikerna och således skulle det vara svårt att kategorisera initiativen utan att tolka 

deras innebörd. 

 

För initiativen har jag skapat åtta (8) stycken kategorier som presenteras nedan. 

Kategorierna är inspirerade av Christensen et al. (2016) och Pekola-Sjöbloms (2018a) 

tidigare kategorisering av invånarinitiativ och initiativ till kommunal folkomröstning 

(Christensen et al. 2016, 17; Pekola-Sjöblom 2018a). I presentationen av kategorierna 

ingår också en förklaring över vilka frågor som ingår i dem. I majoriteten av initiativen 

har det varit möjligt att på basis av initiativets titel och innehåll urskilja tydliga teman 

som de handlat om. Med hjälp av innehållsanalysen har initiativ med liknande tema 

placerats i samma kategori.  

 

De åtta kategorierna som jag skapat är följande: 

 

Kategori 1: Social- och välfärdsfrågor 

Till kategori 1 hör alla initiativ som handlar om kommunala välfärdsfrågor, social- och 

hälsovårdsservice, äldreomsorg, handikappfrågor, missbrukartjänster och arbetsfrågor. 

 

Kategori 2: Stadsmiljöfrågor 

Till kategori 2 hör alla initiativ som handlar om stadsplanering, stadsbyggande, 

markärenden, tillstånd, oljud, parkeringsplatser, stadsbelysning och torg.  

 

Kategori 3: Bildningsfrågor 

Till kategori 3 hör alla initiativ som hör till bildningssektorns ansvarsområde. Dessa 

inkluderar småbarnsfostran, daghem, grundutbildning, frågor relaterade till kommunens 

skolor och övriga utbildningsfrågor. 

 

Kategori 4: Kultur- och fritidsfrågor 

Till kategori 4 hör alla initiativ som handlar om kultur- och fritidsfrågor. Dessa inkluderar 

bl.a. idrotts- och motionstjänster, ungdomstjänster, bibliotekstjänster, museitjänster samt 

hobbyer och övriga sociala fritidstjänster.  
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Kategori 5: Förvaltning och beslutsfattande 

Till kategori 5 hör alla initiativ som handlar om kommunala förvaltningsfrågor. Dessa 

inkluderar kommunens identitet, kommunsamarbete, lönefrågor, flyktingfrågor, avgifter 

och kommunledning. 

 

Kategori 6: Trafikanordningar 

Till kategori 6 hör alla initiativ som berör frågor om kommunens trafikanordningar, 

kollektivtrafik, lätt trafik, fotgängare, vägnamn, vägskyltar och vägarnas belysning.  

 

Kategori 7: Miljö- och energifrågor 

Till kategori 7 hör alla initiativ som berör frågor om kommunala miljöfrågor. Kategorin 

inkluderar ämnen som grön- och förnybar energi, återvinning och avfallshantering. 

 

Kategori 8: Frilufts- och parkfrågor 

Till kategori 8 hör alla initiativ som berör frilufts- och parkfrågor. Kategorin inkluderar 

bl.a. friluftsområden, parker, hundparker och allmänna områden. 

4.2 Forskningsdesign 

 

Temat i den här pro gradu-avhandlingen är invånarinitiativets förekomst och utbredning 

i de finländska kommunerna under åren 2013 till 2018. Avhandlingens forskningsfrågor 

presenterades som: Hur har förekomsten av invånarinitiativ och initiativ till kommunal 

folkomröstning utvecklats i Finland under åren 2013–2018? Och vilken inverkan har 

kommunegenskaperna på förekomsten av invånarinitiativ i en kommun? Egenskaperna 

som undersöks är kommunens befolkningsmängd, högutbildningsprocent och tätortsgrad.  

 

Forskningsmetoden för avhandlingen är kvantitativ och forskningsfrågorna besvaras 

genom statistisk dataanalys. Förekomsten av invånarinitiativ och initiativ till kommunal 

folkomröstning analyseras med hjälp av beskrivande analyser medan den andra 

forskningsfrågan besvaras genom regressionsanalyser i jakt på eventuella samband 

mellan kommunegenskaperna och initiativen.   

 

Invånarinitiativet har existerat i Finland sedan 1970-talet, men eftersom initiativet inte 

har något lagstadgat formkrav har det tidigare varit svårt att skilja på rena invånarinitiativ 
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och annan respons som kommunen tagit emot. Tidigare var även initiativtagaren tvungen 

att samla in understödet i pappersform och dessutom påvisa att alla som understödde 

initiativet var kommuninvånare eller hade någon annan koppling till kommunen. Det här 

betyder m.a.o. att det tidigare varit svårt att genomföra en kvantitativ studie över 

invånarinitiativens förekomst, eftersom materialet varit utspritt och ostrukturerat. 

(Christensen et.al. 2016a, 18) 

 

Avhandlingen följer en deduktiv ansats med vilket avses att undersökningen utgår ifrån 

en teori på basis av vilken hypoteser skapats som sedan testas mot det insamlade 

dataunderlaget. På basis av analyskapitlets resultat antingen förstärks eller förkastas 

hypotesen. I den här avhandlingen har jag skapat hypoteser som baserar sig på 

kommunegenskaper som potentiellt kan bidra till förekomsten av invånarinitiativ och 

initiativ till kommunal folkomröstning. Egenskaperna består av befolkningsmängd, 

högutbildningsprocent och tätortsgrad och utgör analysens oberoende variabler medan 

analysens beroende variabel är förekomst av invånarinitiativ per 1 000 invånare.  

4.2.1 Kvantitativ forskningsmetod 

Vetenskapliga undersökningar inom det samhällsvetenskapliga forskningsområdet delas 

traditionellt in i kvalitativa- och kvantitativa studier, medan det även förekommer 

undersökningar där man förenar båda metoderna. Undersökningar med kvalitativ 

forskningsmetod är vanliga inom studier där man fokuserar på respondentens åsikter och 

tolkning av dem genom att använda induktiv logik medan kvantitativa undersökningar 

studerar verkligheten utgående från verifierbara data genom statistiska analyser och 

deduktiv slutledningslogik. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är forskaren i kvalitativa 

studier subjektiv och står ”innanför” d.v.s. har ett nära förhållande till respondenterna, 

medan forskare i kvantitativa studier är objektiva och studerar fallen ”utanför” och har 

oftast kortvarig eller ingen kontakt alls med respondenterna. (Olsson och Sörensen, 

2011). 

 

Studier med kvantitativ forskningsmetod utgår vanligtvis från ett flertal fall som 

analyseras med på förhand utvalda variabler. Arbetsmaterialet är siffror eller hårda data 

till skillnad från kvalitativa studiers mjuka data. Kvantitativa studier möjliggör 

analyserandet av en stor mängd data i samma undersökning och strävar till att beskriva 
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och förklara mätningsresultatet med en objektiv prägel. Resultatet kan anses vara ytligt 

och generaliserande då det inte lämnar utrymme för att tolka enskilda svar på djupet på 

samma sätt som kvalitativa undersökningar, men lämpar sig utmärkt för att få en 

helhetsbild över något fenomen. Objektiviteten i en kvantitativ studie säkerställer att 

individers värden kan jämföras med varandra och att undersökningen kan reproduceras, 

vilket är ett krav inom kvantitativ forskning. (Olsson och Sörensen, 2011, 23).  

4.3 Beskrivande analys 

I avhandlingens analyskapitel ingår, förutom kategoriserandet av initiativen, två analyser. 

I den första genomför jag en beskrivande analys för att kartlägga förekomsten och 

utvecklingen av invånarinitiativ och initiativ till kommunal folkomröstning i Finland 

mellan åren 2013 och 2018. I analysen presenteras förekomst, spridning, understöd och 

utveckling, vars resultat jag använder för att svara på den första forskningsfrågan. I 

analyskapitlet har jag slagit ihop en kommuns invånarinitiativ och initiativ till kommunal 

folkomröstning med varandra och kallar dem kollektivt för initiativ.  

 

Antalet invånarinitiativ och initiativ till kommunal folkomröstning presenteras både i 

form av kommunens totala mängd initiativ och understöd samt antalet initiativ och 

understöd per 1 000 invånare. I analysen kategoriseras också initiativen, vilket resulterar 

i en kartläggning över vilka frågor som det främst skapats initiativ om och hur mycket 

understöd de samlat in. 

 

Formeln för uträknandet av antalet initiativ per 1 000 invånare är: 

Initiativ per 1 000 invånare = 
𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎 𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑡𝑖𝑣

𝐾𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 2017
∗ 1 000 

Formeln för uträknandet av antalet understöd per 1 000 invånare är: 

Understöd per 1 000 invånare = 
𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑡ö𝑑

𝐾𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 2017
∗ 1 000 

 

I den andra analysen genomför jag först en korrelationsanalys och sedan en 

regressionsanalys för att utreda eventuella samband mellan mina variabler och testa 

hypoteserna som skapats för undersökningen. Genom ett korrelationstest undersöks det 

om det finns parvisa korrelationer mellan variablerna. Korrelationstestet ger svar på ifall 
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det finns ett positivt eller negativt samband mellan variablerna och presenteras på en skala 

mellan +/-1. Ifall korrelationen är 0 finns det inget linjärt samband mellan variablerna.  

För att kunna svara på min andra forskningsfråga behöver jag också ta reda på variabelns 

förklaringskraft d.v.s. hur egenskaperna inverkar på förekomsten av invånarinitiativ. 

Variablernas förklaringskraft framgår i regressionsanalysen. 

 

I analyserna är den beroende variabeln antalet initiativ per 1 000 invånare och de 

oberoende variablerna kommunegenskaperna befolkningsmängd, högutbildningsprocent 

och tätortsgrad. De oberoende variablerna baserar sig på avhandlingens tre hypoteser som 

presenterades i det tredje kapitlet. Resultatet från analyserna presenteras i det sjätte 

kapitlet där jag antingen förstärker eller förkastar hypoteserna och svarar på 

avhandlingens forskningsfrågor. 
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5 ANALYS 

 

I det här kapitlet skapar jag avhandlingens analys utgående från det insamlade 

dataunderlaget. Av Finlands 295 kommuner på fastlandet erbjuder 61 kommuner inte 

tjänsten invånarinitiativ.fi till sina kommuninvånare, utan sköter initiativförfarandet på 

något annat sätt. Det totala antalet kommuner som ingår i analysen är således 234.  

5.1 Förekomsten av initiativ mellan åren 2013–2018 

 

Av det totala antalet initiativ (n=3 445) utgjorde 77 ett initiativ till kommunal 

folkomröstning medan de resterande 3 368 initiativen fördelades mellan initiativ som 

skickats direkt till kommunen utan namninsamling och initiativ som inkluderande en 

namninsamling (tabell 3). Den procentuella fördelningen mellan invånarinitiativ och 

initiativ till kommunal folkomröstning var 97,8 procent invånarinitiativ och 2,2 procent 

initiativ till kommunal folkomröstning.  

 
Tabell 3: Antalet Invånarinitiativ och initiativ till kommunal folkomröstning 

Typ av initiativ Totalt 

Invånarinitiativ 3 368 

Initiativ till kommunal folkomröstning 77 

Totalt 3 445 

 

Under åren 2013 – 2018 har det skett en märkbar ökning i antalet invånarinitiativ per år 

medan utvecklingen i antalet initiativ till kommunal folkomröstning har varit jämnare. 

Figur 4 visar att det år 2013 skapades 185 invånarinitiativ och 2 initiativ till kommunal 

folkomröstning, vilket var 5,4 procent av det totala antalet initiativ under åren 2013–2018. 

I figur 4 är staplarna till vänster invånarinitiativ och staplarna till höger initiativ till 

kommunal folkomröstning.  

 

Anmärkningsvärt är att den digitala tjänsten invånarinitiativ.fi lanserades först under 

hösten 2013 och omfattar således bara några månader av inlämnade initiativ. De första 

initiativen som lämnades in är daterade till den 10.9.2013 och gjordes i kommunerna 

Järvenpää och Raseborg.  
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Figur 4: Fördelning av initiativ mellan åren 2013 till 2018 

 

Det är också viktigt att anmärka att alla kommuner inte genast tog i bruk tjänsten när den 

lanserades, vilket delvis kan förklara den kraftiga utvecklingen under de senaste åren. 

Kommunerna har själv fått välja ifall de vill ansluta sig till tjänsten eller sköta 

initiativförfarandet på något annat sätt. Vid tidpunkten för denna avhandling har 234 

kommuner (79,4 %) tagit i bruk tjänsten medan 61 kommuner (20,6 %) ännu inte gjort 

det och erbjuder istället sina kommuninvånare andra sätt att lämna in initiativ.   

 

Under de senaste fem åren har antalet initiativ ökat kraftigt från 187 invånarinitiativ och 

initiativ till kommunal folkomröstning år 2013 till 949 invånarinitiativ och initiativ till 

kommunal folkomröstning år 2018. Tabell 4 visar en ökning på 151 procent mellan åren 

2013 och 2014 medan ökningen sedan avtog till 16 procent mellan åren 2014 och 2015. 

Åren 2015 och 2016 skapades det nästan lika många initiativ medan utvecklingen igen 

tog fart 2017. 2018 skapades flest initiativ under hela granskningsperioden och en 

liknande utveckling verkar fortsätta även under 2019. 
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Tabell 4: Invånarinitiativ och initiativ till kommunal folkomröstning per årtal 

  Frekvens Procent Ökning från föregående år % 

2013 187 5,4 -  

2014 470 13,6 151,0 % 

2015 547 15,9 16,0 % 

2016 539 15,6 -1,5 % 

2017 753 21,9 40,0 % 

2018 949 27,5 26,0 % 

Totalt 3 445 100   

5.2 Förekomsten av understöd mellan åren 2013 och 2018 

Den totala mängden understöd som invånarinitiativen och initiativen till kommunal 

folkomröstnings har samlat varierar från år till år. Utvecklingen följer inte samma mönster 

som antalet initiativ och initiativ till kommunal folkomröstning, eftersom de flesta av 

initiativen inte omfattar någon namninsamling utan är skickade direkt till kommunen för 

behandling. I tabell 5 ser vi att av det totala antalet initiativ hade 1 213 invånarinitiativ 

och initiativ till kommunal folkomröstning (35 %) mer än ett understöd, d.v.s. fler 

understöd än bara initiativtagarens eget. De resterande 2 232 initiativen har skickats direkt 

till kommunen med endast initiativtagarens underskrift utan någon ytterligare 

namninsamling. Det totala antalet understöd för samtliga invånarinitiativ och initiativ till 

kommunal folkomröstning var 222 951 med ett medeltal på 64,72 underskrifter per 

initiativ.  

 

Tabell 5: Fördelning av understöd 

Typ: Invånarinitiativ Folkomröstning Totalt 

Fler än 1 understöd 1 213 63 1 276 

1 understöd  2 155 14 2 169 

Totalt 3 368 77 3 445 

 

Under 2017 skapades 753 invånarinitiativ och initiativ till kommunal folkomröstning men 

omfattade endast 29 742 namnteckningar medan 2014 hade 470 invånarinitiativ och 

initiativ till kommunal folkomröstning och samlade 53 042 namnteckningar (Figur 5).  

 

Variationen i antalet understöd mellan åren beror främst på ifall det under året i fråga 

lämnats in ett initiativ som mobiliserat en stor mängd invånare, vilket var fallet 2014. De 

två invånarinitiativ som samlat flest understöd under hela granskningsperioden skapades 

2014 i Helsingfors och hade tillsammans ett understöd på 25 143. Det första 
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invånarinitiativet berörde bevarandet av Malms flygfält (13 197) och det andra berörde 

byggandet av en cykelväg på Tavastgatan i Helsingfors (11 946).  

 
 

 
Figur 5: Fördelningen av understöd mellan åren 2013 till 2018 

5.3 Fördelning av initiativ per kategori 

Invånarinitiativet är ett verktyg som kommuninvånarna kan använda sig av för att få till 

stånd en förändring i kommunen. Till skillnad från medborgarinitiativet berör 

invånarinitiativet främst vardagliga saker i kommunen som invånarna vill ändra på, vilket 

framgår tydligt då man undersöker fördelning av initiativen per kategori. 

 

De inlämnade invånarinitiativen berörde både stora och små kommunala frågor. De mera 

omfattande initiativen handlade om bl.a. bevarandet, byggandet eller renoverandet av 

offentliga byggnader och platser så som skolor, simhallar och flygfält. De mindre 

omfattande initiativen handlade om bl.a. utplacerandet av roskkorgar eller bänkar längs 

vägar och i parker eller förändringar i trafikanordningar. I den här avhandlingen har jag 

inte undersökt vilka invånarinitiativ som lett till konkreta resultat, men logiskt tänkt är 

det enklare för en kommun att genomföra de mindre initiativen än de stora.  
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Majoriteten av initiativen bestod av ärenden som hörde till kommunens trafikanordningar 

(Figur 6). Kategorin utgjorde 28,2 procent av det totala antalet initiativ och förekom 

vartenda år under granskningsperioden.  Den vanligaste typen av initiativ i kategorin 

trafikanordningar berörde förändringar i kollektivtrafiken, hastighetsbegränsningar, 

vägbelysningen och farthinder. Den näst vanligaste sorten av initiativ hörde till kultur- 

och fritidssektorn. I den kategorin placerades alla de initiativ som berörde kommunens 

kultur- och fritidstjänster, ungdomstjänster och motionstjänster. En stor del av initiativen 

handlade om byggandet eller restaurerandet av kommunens sportbanor och förändringar 

i bl.a. simhallsarrangemang.  

 

Förutom den dominerande trafikkategorin var fördelningen mellan de andra kategorierna 

jämnare. Initiativ som berörde bl.a. Miljö- och energifrågor fördubblade sitt antal mellan 

åren 2017 och 2018 medan kategorin med frågor om förvaltnings- och beslutsfattande 

tredubblade sitt antal under samma tidsperiod. Invånarinitiativen som berörde miljö- och 

energifrågor handlade bl.a. om utplaceringen av plastinsamlingskärl i kommunen och 

byggandet av vindmöllor och solpaneler. 

 

 

Figur 6: Fördelning per kategori 
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En stor del av initiativen som berörde kategorin förvaltning och beslutsfattande handlade 

om flyktingfrågor. I flera kommuner har det under granskningsperioden skapats initiativ 

som antingen ville förhindra att kommunen inkvarterar flyktingar eller uppmana 

kommunen att bygga mottagningscentraler. Totalt hade 39 initiativ som berörde 

flyktingfrågor lämnats in till kommunerna under granskningsperioden. Dessa initiativ 

började dyka upp efter flyktingkrisen 2015 men har sedan dess avtagit.  

 

En annan tydlig trend som gick att urskilja i analysen handlade om löneförhöjning till 

barnträdgårdslärare. Under 2018 skapades det 67 individuella initiativ i 67 olika 

kommuner. Alla initiativ hade samma rubrik och i stort sett samma textinnehåll. 

Initiativen är resultatet av en koordinerad kampanj som ägde rum våren 2018 då det 

avslöjades att huvudstadsregionens kommuner hade en överenskommelse om att inte höja 

dagträdgårdlärarnas löner (Eskonen, 2018a). Detta skapade ett nationellt uppror ur vilket 

Ei leikkirahaa -rörelsen föddes. En av rörelsen konkreta åtgärder var en koordinerad 

löneförhöjningskampanj där bl.a. invånarinitiativet användes som verktyg (Eskonen 

2018b). Understödet för initiativen varierade mellan 1 och 1 464 namnteckningar.  

 

Mellan åren 2016 och 2018 förekom en annan koordinerad kampanj som handlade om 

avgiftsfritt preventivmedel för personer under 25 år. Totalt skapades 22 invånarinitiativ 

med antingen samma eller liknande rubrik. Invånarinitiativen är en del av en nationell 

kampanj som inleddes under hösten 2015. Målsättningen är att få alla kommuner att 

erbjuda avgiftsfritt preventivmedel för personer under 25 år. Understödet för 

invånarinitiativen varierade mellan 1 till 5 230 understöd. Flera kommuner har efter att 

kampanjen inleddes börjat erbjuda avgiftsfritt preventivmedel för sina kommuninvånare 

(Vähäsarja 2017).   

 

En tredje koordinerad kampanj som framkom i analysen är den pågående debatten om 

bevarandet av Malms flygfält i Helsingfors. Det första invånarinitiativet som berörde 

Malms flygfält skapades 2014 och samlade flest understöd av alla invånarinitiativ under 

hela granskningsperioden. Även ett medborgarinitiativ angående flygfältet lämnades in 

till riksdagen 2017 men förkastades, eftersom riksdagen ansåg att initiativet stred mot 

grundlagen om kommunens självbestämmanderätt (Mikkonen 2018). Den aktiva 

kampanjen har fortsatt och i december 2018 skapades ett initiativ till kommunal 
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folkomröstning i frågan om Malms flygfält. Insamlingen av understöd pågår ännu vid 

tidpunkten för detta arbete (Malmiairport.fi). 

5.3.1 Fördelning av understöd per sektor 

Invånarinitiativen och initiativ till kommunal folkomröstning samlade totalt 222 951 

namnteckningar mellan åren 2013 och 2018. Fördelningen av underskrifter mellan 

kategorierna var förhållandevis jämn i alla kategorier förutom mellan kategorin som hade 

flest underskrifter respektive minst. Figur 6 och 7 visar att kategorin frilufts- och 

parkfrågor samlade totalt 53 264 underskrifter utspritt på 443 initiativ medan kategorin 

miljö- och energifrågor samlade totalt 10 922 underskrifter utspritt på 173 initiativ. 

 

Kategori 6 som berör frågor relaterade till trafikanordningar hade det största antalet 

initiativ men endast ett understöd på 36 813. Det här beror på att flera av initiativen var 

initiativ skickade direkt till kommunen utan någon ytterligare namninsamling utöver 

initiativtagarens egen.  

 

 
Figur 7: Fördelning av understöd per kategori 
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5.4 Fördelning per landskap 

 

Fördelningen av invånarinitiativ och initiativ till kommunal folkomröstning mellan 

landskapen på fastlandet i Finland var utspridd. I tabell 6 ser vi att landskapet med minst 

invånarinitiativ och initiativ till kommunal folkomröstning var Kajanaland med endast 23 

invånarinitiativ och 1 initiativ till kommunal folkomröstning medan landskapet med flest 

invånarinitiativ och initiativ till kommunal folkomröstning var landskapet Nyland med 

717 invånarinitiativ och 12 initiativ till kommunal folkomröstning. Majoriteten av 

landskapen hade mellan 100 och 300 initiativ (11) medan landskapen Egentliga Finland, 

Norra Österbotten och Nyland hade över 300 initiativ och landskapen Kajanaland, 

Mellersta Österbotten, Södra Österbotten och Österbotten hade mindre än 100 

invånarinitiativ och initiativ till kommunal folkomröstning. 

 

De fem landskapen som hade flest invånarinitiativ och initiativ till kommunal 

folkomröstning var: Nyland (729), Norra Österbotten (379), Egentliga Finland (370), 

Birkaland (248) och Lappland (223). Alla fem landskap inkluderar en eller flera större 

kommuner. De fem landskap med minst invånarinitiativ och initiativ till kommunal 

folkomröstning var Kajanaland (24), Mellersta Österbotten (28), Österbotten (57) Södra 

Österbotten (77) och Södra Karelen (101). I dessa landskap finns även en eller flera stora 

kommuner och städer.  

 

I tabell 6 ser vi att majoriteten av landskapen hade flest invånarinitiativ år 2018. I de flesta 

fallen förekommer det även en positiv utveckling i antalet invånarinitiativ från 2013 till 

2018. Landskapen Egentliga Tavastland, Lappland, Mellersta Österbotten, Päijänne-

Tavastland och Österbotten hade sitt rekordår något annat år än 2018. Landskapen 

Egentliga Tavastland och Österbotten hade flest invånarinitiativ år 2017 med 42 

respektive 19 invånarinitiativ och landskapen Päijänne-Tavastland hade sitt rekordår 

2015 med 47 invånarinitiativ medan Mellersta Österbotten hade 7 invånarinitiativ både 

år 2014 och 2015. Landskapet Lappland hade sitt rekordår 2014 med sammanlagt 46 

invånarinitiativ. 
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Tabell 6: Fördelning av initiativ per landskap 

Invånarinitiativ 

Landskap Årtal Total 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018  

Birkaland 16 36 33 39 54 62 240 

Egentliga Finland 17 53 55 47 77 111 360 

Egentliga Tavastland 7 15 20 22 42 28 134 

Kajanaland 3 5 3 1 5 6 23 

Kymmenedalen 14 24 28 30 43 60 199 

Lappland 15 46 39 34 43 45 222 

Mellersta Finland 18 38 35 42 26 47 206 

Mellersta Österbotten 0 7 7 3 4 6 27 

Norra Karelen 7 19 19 12 26 26 109 

Norra Savolax 8 23 23 16 39 60 169 

Norra Österbotten 22 38 57 61 78 119 375 

Nyland 34 78 102 137 165 201 717 

Päijänne-Tavastland 2 26 47 14 24 27 140 

Satakunta 4 10 12 8 32 36 102 

Södra Karelen 1 7 16 22 23 31 100 

Södra Savolax 11 18 14 17 27 30 117 

Södra Österbotten 4 8 10 10 12 30 74 

Österbotten 2 11 7 9 19 6 54 

Totalt 185 462 527 524 739 931 3 368 

Initiativ till kommunal folkomröstning 

Birkaland 0 0 2 1 1 4 8 

Egentliga Finland 0 2 3 3 1 1 10 

Egentliga Tavastland 0 0 2 2 0 0 4 

Kajanaland 0 0 0 0 1 0 1 

Kymmenedalen 0 0 1 0 1 4 6 

Lappland 0 0 1 0 0 0 1 

Mellersta Finland 0 0 3 2 0 1 6 

Mellersta Österbotten 0 0 0 0 0 1 1 

Norra Karelen 0 1 0 0 0 3 4 

Norra Savolax 1 0 1 0 1 1 4 

Norra Österbotten 0 2 1 1 0 0 4 

Nyland 0 2 3 1 4 2 12 

Päijänne-Tavastland 0 1 0 1 3 1 6 

Satakunta 0 0 1 1 0 0 2 

Södra Karelen 0 0 0 1 0 0 1 

Södra Savolax 0 0 0 1 0 0 1 

Södra Österbotten 0 0 2 0 1 0 3 

Österbotten 1 0 0 1 1 0 3 

Folkomröstning     
totalt 

2 8 20 15 14 18 77 

Totalt 187 470 547 539 753 949 3 445 

 

Spridningen av initiativ till kommunal folkomröstning under åren 2013 till 2018 var 

mycket ojämnare bland landskapen än invånarinitiativet och ingen tydlig 

utvecklingstrend framgår. Alla landskap hade åtminstone 1 initiativ till kommunal 

folkomröstning under åren 2013 till 2018 och det högsta antalet under ett år var 4 initiativ 

till kommunal folkomröstning i landskapen Birkaland, Kymmenedalen och Nyland.  
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I figur 8 är landskapen utmärkta på Finlands karta och färgade enligt antalet 

invånarinitiativ och initiativ till kommunal folkomröstning som skapats under åren 2013 

till 2018. På kartan utmärker sig landskapet Nyland, Norra Österbotten och Egentliga 

Finland som var de tre landskap med flest invånarinitiativ och initiativ till kommunal 

folkomröstning.  

 

 

Figur 8: Fördelning per landskap 
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5.5 Fördelning av initiativen per kommun 

 

Fördelningen av invånarinitiativ och initiativ till kommunal folkomröstning mellan 

kommunerna i Finland var ojämn då man räknar enligt det totala antalet initiativ. 212 

kommuner hade skapat ett eller flera initiativ med hjälp av tjänsten invånarinitiativ.fi. 

Majoriteten av initiativen koncentrerade sig till de stora kommunerna förutom i några fall, 

vilket framgår av tabell 7. 

 

I tabell 7 presenteras 46 kommuner som hade 20 eller flera initiativ. I tabellen kan man 

urskilja ett antal mindre kommuner som placerar sig högt på listan trots ett förhållandevis 

lågt invånarantal. Kommunen Euraåminne placerade sig på plats nummer 14 med 52 

initiativ trots sin ringa befolkningsmängd på 9 521 invånare och kommunen Ii på plats 

nummer 22 med 37 invånarinitiativ med en befolkningsstorlek på 9 966 invånare. 

 

Av de återstående kommunerna som inte visas i tabell 7 hade 46 kommuner mellan 10 

och 19 invånarinitiativ och initiativ till kommunal folkomröstning medan 120 kommuner 

hade mellan 1 och 9 initiativ. Det var ingen överraskning att listan fylldes med landets 

stora kommuner, eftersom det helt enkelt bor fler människor där som potentiellt skulle 

kunna skapa initiativ. En intressant upptäckt var däremot att en del små kommuner 

placerade sig högt på listan trots sin ringa storlek i förhållande till de stora kommunerna.  

 

Att jämföra kommunerna sinsemellan utan att ställa dem i proportion till varandra ger 

enbart en bild av var det skapats initiativ under de senaste åren.  I stycke 5.5.1 undersöker 

jag förekomsten av antalet initiativ i en kommun per 1 000 invånare, vilket ger en 

rättvisare bild av fördelningen mellan kommuner och i vilken kommun det förekommit 

flest initiativ i under de senaste åren.    
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Tabell 7: Kommuner med 20 eller flera initiativ 

Kommun Befolkningsmängd 2017 Totala antalet initiativ  

Helsingfors 643 272 179 

Kouvola 84 196 149 

Esbo 279 044 125 

Rovaniemi 62 420 104 

Jyväskylä 140 188 95 

Uleåborg 201 810 93 

Vanda 223 027 92 

Åbo 189 669 85 

Varkaus 21 155 82 

Borgå 50 159 78 

Tammerfors 231 853 65 

Tavastehus 67 662 62 

Lahtis 119 573 60 

Euraåminne 9 521 52 

Kempele 17 535 50 

Ylöjärvi 32 878 49 

S:t Michel 54 261 47 

Kuusamo 15 386 46 

Villmanstrand 72 909 43 

Salo 52 984 42 

S:t Karins 33 099 41 

Ii 9 966 37 

Nådendal 19 167 37 

Kuopio 118 209 36 

Hollola 23 782 34 

Nurmijärvi 42 159 33 

Imatra 27 269 33 

Nyslott 34 664 32 

Lempäälä 22 829 31 

Träskända 42 572 31 

Kotka 53 539 29 

Joensuu 76 067 28 

Seinäjoki 62 676 28 

Nousis 4 813 27 

Riihimäki 29 021 26 

Pudasjärvi 8 103 25 

Rusko 6 263 24 

Raseborg 27 851 24 

Mäntsälä 20 803 23 

Laukaa 18 978 23 

Kyrkslätt 39 170 21 

Vichtis 29 054 20 

Vasa 67 392 20 

Kemi 21 256 20 

Ilomants 5 128 20 

Storkyro 4 673 20 
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I figur 9 presenteras den geografiska fördelningen över invånarinitiativen och initiativen 

till kommunal folkomröstning. På kartan kan man tydligt urskilja att majoriteten av 

initiativen koncentrerar sig till de stora kommunerna trots några undantag. Kartans 

färgskala går från ljus till mörk och desto mörkare färg desto fler invånarinitiativ och 

initiativ till kommunal folkomröstning har skapats i kommunen under 

granskningsperioden.  

 

 

Figur 9: Geografisk fördelning av initiativen 
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5.5.1 Antalet initiativ per 1 000 invånare 

För att ställa kommunerna i proportion till varandra och undersöka i vilka kommuner som 

initiativet aktivast förekommit i oberoende storlek, har jag också analyserat antalet 

initiativ per kommun i förhållandet till antalet kommuninvånare.  

Formeln för uträkningen är: 

 

Initiativ per 1 000 invånare = 
𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎 𝐼𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑡𝑖𝑣

𝐾𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 2017
∗ 1 000 

 

Med hjälp av formeln ger analysen några intressanta fall som inte framkom tidigare, på 

grund av kommunernas ringa mängd initiativ. När man analyserar antalet initiativ per 1 

000 invånare är det inte längre de stora kommunerna som toppar listorna, vilket framgår 

i tabell 8. Av de nya kommunerna som framträder hade 9 av dem en befolkningsmängd 

under 10 000 invånare. 

 

Tabell 8: 10 kommuner med flest initiativ per 1000 invånare. 

Kommun Befolkningsmängd 2017 Initiativ per 1000 invånare 

Kivijärvi 1 132 8,83 

Multia 1 636 8,56 

Enontekis 1 893 5,81 

Nousis 4 813 5,61 

Euraåminne 9 521 5,46 

Storkyro 4 673 4,28 

Pelkosenniemi 958 4,18 

Rautavaara 1 698 4,12 

Ilomants 5 128 3,90 

Varkaus 21 155 3,88 

 

I tabell 8 ser vi att kommunerna Kivijärvi och Multia hamnade högst på listan med över 

8 initiativ per 1 000 invånare medan Helsingfors, som hade flest invånarinitiativ bland 

alla kommuner i Finland, hade 0,28 initiativ per 1 000 invånare. Euraåminne var ett annat 

intressant fall där kommunen med sina ca 9 500 invånare hade 52 invånarinitiativ under 

granskningsperioden, vilket betyder 5,46 initiativ per 1 000 invånare. Kommunen 

Varkaus med en befolkningsmängd på ca 21 000 invånare hade 82 invånarinitiativ under 

åren 2013–2018 och således 3,88 initiativ per 1 000 invånare. Finlands fjärde minsta 

kommun Pelkosenniemi placerade sig på plats nummer 7 mätt i antalet invånarinitiativ 

per 1 000 invånare. Kommunen hade 4 invånarinitiativ som samlade totalt 64 

underskrifter. 
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Gemensamt för alla tio kommuner var att initiativen skapats under hela 

granskningsperioden. Kommunerna har m.a.o. tagit i bruk tjänsten invånarinitiativ.fi 

redan i ett tidigt skede under hösten 2013. I figur 10 ser vi fördelningen i ett 

punktdiagram. Figurens x-axel visar antalet initiativ per 1 000 invånare och y-axeln visar 

antalet initiativ totalt. De stora kommunerna som t.ex. Helsingfors och Esbo placerar sig 

nära den vänstra kanten och högre upp, medan de små kommunerna som t.ex. Multia och 

Kivijärv placerar sig till höger och lägre ner.  

 

 
Figur 10: Punktdiagram över invånarinitiativ per 1 000 invånare 

 

De fem största kommunerna i Finland efter Helsingfors: Esbo, Tammerfors, Vanda, 

Uleåborg och Åbo hade alla mellan 0,28 och 0,45 initiativ per 1 000 invånare, vilket visar 

att inte enbart ett stort antal kommuninvånare påverkar förekomsten och skapandet av 

initiativ. I figur 11 ser vi samma fördelning av antalet invånarinitiativ per 1 000 invånare 

över Finlands karta.  

 

Om man jämför figurerna 9 och 11 ser man att nya kommuner tagit över de främsta 

platserna. Speciellt intressant är förekomsten av invånarinitiativ per 1 000 invånare i 

kommunerna i landskapen Lappland och Norra Österbotten.  
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Figur 11: Invånarinitiativ per 1 000 invånare 

5.6 Fördelning av understöd per kommun 

Fördelning av det totala antalet understöd per kommun följde samma mönster som det 

totala antalet initiativ. Samma kommuner med en stor befolkningsmängd som förekom i 

tabell 7 förekommer även i tabell 9 trots att ordningsföljden lite ändrat. 
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Tabell 9: 10 kommuner med flest underskrifter 

Kommun Befolkningsmängd 2017 Totala antalet understöd 

Helsingfors 643 272 66 679 

Esbo 279 044 14 931 

Vanda 223 027 7 999 

Kuopio 118 209 7 561 

Villmanstrand 72 909 6 755 

Tammerfors 231 853 6 005 

Kouvola 84 196 4 553 

Joensuu 76 067 4 315 

Ylöjärvi 32 878 4 019 

Jyväskylä 140 188 3 800 

 

Det totala antalet understöd för samtliga initiativ som gjorts via tjänsten invånarinitiativ.fi 

mellan åren 2013 och 2018 var 222 951. Som det framgår i tabell 9 slukade de tio 

kommunerna sammanlagt 126 617 namnteckningar av det totala antalet understöd, vilket 

utgör 56,7 procent. Majoriteten av initiativen hade endast 1 namnteckning (2 169) och 

hade skickats direkt till kommunen, vilket framgick i tabell 5. I likhet med det totala 

antalet initiativ per kommun är inte heller här kommunerna i proportion med varandra, 

vilket gör granskningen orättvis. I de stora kommunerna finns det fler invånare som 

potentiellt kan skriva under ett initiativ och således hamnar de små kommunerna i 

skymundan. I följande stycke undersöker jag antalet understöd räknat per 1 000 invånare, 

vilket gör jämförelsen mera rättvis.  

5.6.1 Antalet understöd per 1 000 invånare 

Som en uppföljning på förra stycket undersöks också antalet understöd per 1 000 invånare 

för att utreda vilka kommuner som toppar de listorna. Fördelningen av understöd per 1 

000 invånare är i likhet med antalet initiativ per 1 000 invånare av intresse för den här 

avhandlingen, eftersom det ger ett rättvisare perspektiv på hur aktivt invånarna 

understöder skapade initiativ i kommunerna. 

 

Formeln för uträkningen är: 

Understöd per 1 000 invånare = 
𝑆𝑢𝑚𝑚𝑎 𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟𝑠𝑡ö𝑑

𝐾𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑏𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 2017
∗ 1 000 
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I likhet med antalet initiativ per 1 000 invånare lyfter även uträkningen med antalet 

understöd per 1 000 invånare fram nya kommuner som inte framkom i de tidigare 

tabellerna. I tabell 10 kan vi se att kommunen Heinävesi toppar listan med 892,62 

understöd per 1 000 invånare följd av kommunen Pyhäranta som hade 384,21 understöd 

per 1 000 invånare. Då man rangordnar kommunerna enligt antalet understöd per 1 000 

invånare faller plötsligt de stora kommunerna långt ner på listan. Helsingfors fick ett 

värde på 103 understöd per 1 000 invånare, Kouvola 54,08 understöd per 1 000 invånare 

och Esbo 53,51 understöd per 1 000 invånare.  

Tabell 10: 12 kommuner med flest understöd per 1000 invånare 

Kommun Befolkningsmängd 2017 Understöd per 1 000 invånare 

Heinävesi 3 455 892,62 

Pyhäranta 2 077 384,21 

Pudasjärvi 8 103 202,15 

Nousis 4 813 186,58 

Mäntsälä 20 803 180,36 

Rusko 6 263 178,19 

Sysmä 3 859 172,32 

Akaa 16 769 158,03 

Korsholm 19 384 154,46 

Orimattila 16 221 134,27 

5.7 Regressionsanalyser 

 

För att undersöka faktorer som eventuellt påverkar förekomsten av invånarinitiativ och 

initiativ till kommunal folkomröstning ska jag med hjälp av multipel regressionsanalys 

kontrollera ifall det förekommer samband mellan mina utvalda variabler. I den här 

analysen är antalet initiativ per 1 000 invånare min beroende variabel och 

befolkningsmängd, högutbildningsprocent och tätortsgrad mina oberoende variabler.  

 

De oberoende variablerna tätortsgrad och högutbildningsprocent innehåller data från år 

2016 medan befolkningsmängd baserar sig på data från år 2017. En förutsättning för en 

fungerande regressionsanalys är att alla variabler befinner sig på intervallskalenivå, vilket 

betyder att avstånden mellan alla steg på variabelns skala är lika långa. I tabell 11 

presenteras beskrivande statistik över variablerna som visar inom vilka värden 

variablerna rör sig. I analysen har jag logaritmera befolkningsmängden för få värdena 

närmare varandra.  
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Tabell 11: Beskrivande statistik 

  
N Medelvärde 

Standard 
avvikelse 

Min Max 

Beroende variabel           

Initiativ per 1000 invånare 234 1,0619 1,29569 0,00 8,83 

Oberoende variabler           

Befolkning (log) 234 9,1274 1,18504 6,83 13,37 

högutbildade % 234 23,627 6,5302 11,1 57,4 

Tätortsgrad 234 66,595 19,0417 26,8 100,0 

      

 

Inledningsvis har jag genomfört ett korrelationstest (tabell 12) för att mäta eventuella 

samband mellan variablerna. Korrelationstestet använder korrelationskoefficienten 

Pearsons r för att mäta sambandets styrka. Korrelationskoefficienten varierar mellan +1 

och -1. Ju närmare koefficienten är någondera av värdena, desto starkare är det linjära 

sambandet mellan variablerna.  

Tabell 12: Korrelationsmatris 

  

Initiativ per 
1000 invånare 

Befolkning 
(log) 

högutbildade 
% 

Tätortsgrad 

Initiativ per 1000 
invånare 

 
-0,252** -0,170** -0,192** 

Befolkning (log) -0,252** 
 

0,660** 0,814** 

högutbildade % -0,170** 0,660** 
 

0,691** 

Tätortsgrad -0,192** 0,814** 0,691**   

Kommentar: Pearsons korrelationskoefficient, **p <0,01, N=234 

Tabell 12 visar att korrelationskoefficienten mellan den beroende variabeln initiativ per 

1 000 invånare och de oberoende variablerna är negativ i samtliga kombinationer, vilket 

betyder att det råder ett negativt samband mellan variablerna. Korrelationstestet visar att 

det negativa sambandet är starkast mellan den beroende variabeln initiativ per 1 000 

invånare och den oberoende variabeln befolkningsmängd (-0,252). Korrelationen mellan 
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den beroende variabeln och tätortsgrad har det näst starkaste sambandet (-0,192) och 

korrelationen mellan den beroende variabeln och antalet högutbildade är det svagaste (-

0,170). Alla samband är även statistiskt signifikanta (**p <0,01). Resultatet från 

korrelationstestet är intressant, eftersom det negativa sambandet redan indikerar att 

avhandlingens hypoteser inte håller i analysen. Det negativa sambandet motsäger även en 

del av teorin om vilka invånare som är benägna att skapa initiativ.  

 

Korrelationskoefficienten för samtliga samband mellan de oberoende variablerna är 

positiva och mycket starka, till skillnad från sambanden mellan den beroende variabeln 

och de oberoende variablerna som var förhållandevis svaga. Korrelationen mellan de 

oberoende variablerna är även statistiskt signifikanta. Faktumet att den parvisa 

korrelationen mellan de oberoende variablerna är stark kan tyda på problem med 

multikollinearitet.  

 

Med multikollinearitet avses att två eller flera av de oberoende variablerna har en stark 

korrelation med varandra, vilket kan göra det svårt att hålla isär effekterna av de 

oberoende variablerna på den beroende variabeln (Sundell, 2010). Trots att den parvisa 

korrelationen mellan de oberoende variablerna är förhållandevis hög bör man komma 

ihåg att det inte är ovanligt att de oberoende variablerna korrelerar med varandra. För att 

försäkra mig om att korrelationen inte är ett problem i den här analysen har jag utöver att 

titta på de oberoende variablernas korrelation också låtit göra ett test i samband med 

regressionsanalysen som kallas för Collinearity diagnostics. Testets resultat framgår i 

tabell 13 och behandlas noggrannare i samband med regressionsanalysen.  

 

Genom korrelationstestet har analysen konstaterat att det förekommer negativa samband 

mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna. För att få ut mera 

information om sambanden och undersöka ifall de håller ytterligare tester har jag till 

följande genomfört en regressionsanalys. Att enbart göra ett korrelationstest kan ge 

upphov till så kallade skensamband, där man tror att det finns ett samband mellan den 

beroende variabeln och den oberoende variabeln, men att korrelationen egentligen 

orsakas av någon annan faktor.  

 

I regressionsanalysen ingår alla tre oberoende variabler och svarar på den andra 

forskningsfrågan. Regressionsanalysen undersöker hur de oberoende variablerna 



 

 

65 

 

befolkningsmängd, antalet högutbildade och tätortsgraden påverkar förekomsten av 

invånarinitiativ per 1000 invånare. Regressionskoefficienten B anger hur mycket värdet 

på den beroende variabeln ökar eller minskar ifall den oberoende variabel ökar med 1 

steg. 

 
Tabell 13: Regressionsanalys 

M1 

  B SF Beta p VIF 

Befolkning (log) -,302 ,123 -,277 ,015 3,132 

högutbildade % -,004 ,018 -,020 ,827 2,022 

Tätortsgrad ,003 ,008 ,047 ,689 3,378 

Konstant 3,703 ,754  ,000 
 

N 234 
    

R2 
0,064         

Justerad R2 
0,052     

Kommentar: Ostandardiserade B-koefficienter (B), Standardfel (SF), Standardiserad 
koefficient (Beta), signifikans (p) och Variance Inflation Factor (VIF).  

 

I tabell 13 antar regressionskoefficienten B för befolkningsmängden ett värde på -0,302, 

vilket betyder att en ökning i en kommuns befolkningsmängd har en negativ inverkan på 

antalet initiativ per 1 000 invånare. Ökar befolkningsmängden med ett steg på skalan så 

kommer det förväntade antalet invånarinitiativ per 1 000 invånare att sjunka med 0,302 

initiativ per 1 000 invånare. Resultatet är dessutom statistiskt signifikant med ett 

signifikansvärde på 0,015. Det negativa sambandet mellan den beroende variabeln antal 

initiativ per 1 000 invånare och den oberoende variabeln befolkningsmängd presenteras i 

figur 12 i form av ett punktdiagram. Med hjälp av figuren får vi en tydligare bild över 

sambandets riktning och utveckling. 
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Figur 12: Sambandet mellan befolkningsmängd och initiativ per 1 000 invånare 

 

Den andra oberoende variabeln som mäter antalet högutbildade i en kommun hade en 

korrelationskoefficient på -0,004 och en signifikans på 0,827. Koefficienten är mycket 

låg och kan inte heller anses vara signifikant på en acceptabel nivå. Det går således inte 

att med säkerhet säga att antalet högutbildade i en kommun skulle påverka förekomsten 

av initiativ per 1 000 invånare i en kommun.  

 

För den tredje oberoende variabeln tätortsgrad var regressionskoefficienten 0,003. Även 

här förekom ett mycket svagt samband mellan variablerna. Sambandet var positivt till 

skillnad från sambandet mellan antalet högutbildade i en kommun och antalet initiativ per 

1 000 invånare. Koefficienten är däremot mycket liten (0,003) och kan inte anses ha 

någon betydande inverkan på antalet initiativ per 1 000 invånare. Det mycket höga 

signifikansvärdet (0,689) gör att sambandet inte heller kan anses vara statistiskt 

signifikant.  

 

I korrelationstestet nämndes multikollinearitet mellan de oberoende variablerna som ett 

potentiellt problem för analysen. Jag har i regressionsanalysen låtit genomföra ett test 

som kallas för Collinearity diagnostics för att noggrannare kontrollera variablerna. Testet 

ger ett VIF-värde som står för Variance Inflation Factor och ett toleransvärde, som 
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berättar samma sak. VIF-värdet ska vara så nära 1 som möjligt för att anses vara bra. I 

regressionsanalysen hade variablerna som högst ett VIF-värde på 3,378, vilket kan anses 

vara acceptabelt. Analysen lider således inte av problem med multikollinearitet.  

 

I tabell 13 ingår även ett mått på de oberoende variablernas förklaringskraft, vilket 

beskriver hur bra variationen i de oberoende variablerna förklarar variationen i den 

beroende variabeln. I regressionsanalysen antog måttet R2 ett värde på 0,064, vilket kan 

läsas som att 6,4 procent av variationen i den beroende variabeln kan förklaras med hjälp 

av de oberoende variablerna. I tabell 13 presenterades även det justerade R2 -värdet som 

var 0,052. Skillnaden mellan de två värdena är att det justerade värdet beaktar antalet 

oberoende variabler i analysen och justerar ner värdet en aning. Innehåller analysen flera 

oberoende variabler kan R2 överskatta den förklarande variansen (Sundell, 2009).  
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6 DISKUSSION OCH SAMMANFATTNING 
 

Syftet med avhandlingen är att främja allmän kunskap om invånarinitiativet och 

undersöka i vilken utsträckning invånarinitiativ och initiativ till kommunal 

folkomröstning har förekommit i Finland under åren 2013 till 2018 och hur utvalda 

kommunegenskaper har påverkat förekomsten. Sjunkande nivåer av valdeltagande och 

medborgarnas förminskade förtroende för politiker i dagens demokratiska samhällen har 

resulterat i uppkomsten av de demokratiska innovationerna (Smith 2009).  

 

De demokratiska innovationerna har inte skapats för att ersätta den representativa 

demokratin, utan snarare för att öka på utbudet av möjligheter för medborgarna att 

engagera sig i och påverka den politiska debatten (Smith 2009, 1). Invånarinitiativet är en 

demokratisk innovation som förekommer på kommunal nivå i det finländska samhället. 

Verktyget ger kommuninvånarna möjligheten att lämna in förslag till kommunen i frågor 

som berör kommunens verksamhetsområde. Tidigare forskning visar att invånarinitiativet 

inte är den vanligaste formen för invånare att engagera sig i den politiska debatten, utan 

att de istället föredrar andra sätt att vara politiskt aktiva på (Borg 2018, 5). Enligt 

Kommunförbundet i Finland har intresset för invånarinitiativet ökat bland invånarna 

under de senaste åren och också inställningen till verktyget har blivit positivare. 

(Kommunförbundet.fi 2016). Majoriteten av respondenterna i invånarenkäten 2015 ansåg 

dessutom att initiativet är ett bra eller mycket bra sätt för att påverka beslutsfattandet i 

kommunen (Pekola-Sjöblom 2016).  

6.1 Förekomsten av invånarinitiativ och initiativ till kommunal folkomröstning  

 

I analysens första del undersöktes förekomsten av invånarinitiativ och initiativ till 

kommunal folkomröstning med hjälp av frekvensanalyser för att svara på 

forskningsfrågan: hur har förekomsten av invånarinitiativ och initiativ till kommunal 

folkomröstning utvecklats i Finland under åren 2013–2018? Analysen begränsades till att 

undersöka initiativ skapade i kommuner som tagit i bruk tjänsten invånarinitiativ.fi. 

  

I avhandlingens inledningsskede trodde jag, på grund av att invånarinitiativet bevisligen 

inte är det populäraste verktyget för kommunal påverkan, att detta skulle betyda att mitt 

dataunderlag skulle bli litet. Det visade sig ändå efter en noggrannare genomgång av mitt 
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insamlade material, att det faktiskt hade skapats fler invånarinitiativ och initiativ till 

kommunal folkomröstning under granskningsperioden än vad jag ursprungligen trodde. 

  

Det totala antalet initiativ under åren 2013 till 2018 var 3 368 invånarinitiativ och 77 

initiativ till kommunal folkomröstning. Frekvensanalysen visade att det förekom en tydlig 

positiv utveckling bland invånarinitiativen och att det nästan varje år hade skapats fler 

initiativ än året innan. År 2013 varierade antalet initiativ per kommun mellan 0 och 12 

medan det år 2018 varierade mellan 0 och 46 initiativ. Spridningen bland initiativ till 

kommunal folkomröstning var mera sporadisk under granskningsperioden, och ingen 

tydlig positiv utveckling förekom.  

 

Majoriteten av invånarinitiativen hade skapats år 2018 (931) med en ökning på 192 

invånarinitiativ från året innan, som hade 739 invånarinitiativ. Orsakerna till den positiva 

utvecklingen beror antagligen på ett flertal orsaker:  En faktor är att kommunerna tagit i 

bruk tjänsten invånarinitiativ.fi vid olika tidpunkter och således har mängden av 

kommuner som erbjuder tjänsten ökad kontinuerligt under granskningsperioden. En 

annan potentiell orsak kan vara att kunskapen om tjänsten har spridit sig och att verktyget 

småningom börjat bli allt mer populärare bland kommuninvånarna. Den här avhandlingen 

har inte undersökt vilka initiativ som faktiskt lett till konkreta resultat, men en 

enkätundersökning som genomfördes 2018 uppskattade att fyra av tio invånarinitiativ lett 

till åtgärder under fullmäktigeperioden 2013–2017 (Pekola-Sjöblom 2018b). De 

inlämnade initiativens sammanlagda understöd var 222 951 med ett medeltal på 64,71 

understöd per initiativ. Majoriteten av de inlämnade initiativen hade dock endast 

initiativtagarens understöd och således är medeltalet lite missvisande. Antalet som 

lämnats in med endast initiativtagarens understöd var 2 232 initiativ.  

 

I avhandlingen kategoriserades samtliga initiativ genom en kvalitativ innehållsanalys. De 

8 kategorierna presenterades i det fjärde kapitlet. Fördelningen mellan kategorier var i 

stort sett samma som resultaten från tidigare undersökningar (Pekola-Sjöblom 2018b). 

Kommuninvånare skapar fortfarande flest invånarinitiativ som berör trafikanordningar 

och -säkerhet tätt följt av kultur-, fritids-, frilufts och parkfrågor. En del av initiativen var 

bättre motiverade och genomtänkta än andra, medan några inte ens hörde till kommunens 

verksamhetsområde. Dessa initiativ var bl.a. olika rättigheter och förbud som skulle kräva 

lagstiftning på nationell nivå.  
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I analysen gick det att urskilja några tydliga teman bland initiativen. Totalt 39 initiativ 

berörde flyktingfrågor där initiativtagarna antingen ville uppmana eller förhindra 

kommunen att inkvartera flyktingar. Ett annat tydligt tema berörde barnträdgårdslärares 

lönenivåer. I en kampanj som koordinerades av en medborgarrörelse skapades det 67 

individuella initiativ i 67 olika kommuner och samlade sammanlagt 9 632 underskrifter.  

Ett tredje tydligt tema som också gjorde att kategorin frilufts- och parkfrågor hade tredje 

flest initiativ, var frågor som berörde hundparker. Under granskningsperioden hade det 

skapats totalt 123 initiativ som huvudsakligen handlade om byggandet, reparerandet eller 

städandet av kommunens hundparker.  

 

Tidigare undersökningar har inte studerat hur understödet för de olika initiativen fördelar 

sig mellan kategorierna. Trots att kategorin trafikanordningar hade flest initiativ, samlade 

ändå initiativen i kategorin frilufts- och parkfrågor flest understöd sammanlagt. Kategorin 

trafikanordningar innehöll två initiativ som hade flest understöd per enskilt initiativ 

medan majoriteten av de andra initiativen i kategorin inte hade något ytterligare understöd 

utöver initiativtagarens eget. I kategorin frilufts- och parkfrågor var understödet något 

jämnare fördelat mellan initiativen.  

 

I analyskapitlet undersöktes förutom det totala antalet initiativ även förekomsten av 

initiativ i en kommun per 1 000 invånare. Orsaken till att jag valde att inkludera variabeln 

initiativ per 1 000 invånare i analysen är att ville ha en ytterligare dimension i analysen 

och göra kommunerna jämlika med varandra. Det totala antalet initiativ i en kommun 

bjöd inte heller på några överraskningar: De stora kommunerna i Finland, med flest 

invånare, hade också det största antalet invånarinitiativ och initiativ till kommunal 

folkomröstning. En överraskande upptäckt var att en del små kommuner, så som t.ex. 

Euraåminne, placerade sig relativt högt på listan över det totala antalet initiativ trots 

kommunens lilla mängd invånare. 

 

Genom att analysera förekomsten med hjälp av initiativ per 1 000 invånare fick jag ett 

resultat som gav en rättvisare bild av i vilka kommuner som det skapats flest initiativ. 

Variabeln gjorde kommunerna jämlika med varandra då kommunernas storlek inte längre 

påverkade resultatet. De kommuner som hade flest initiativ per 1 000 invånare var inte de 

samma kommuner som hade flest initiativ totalt. Analysen lyfte fram flera intressanta 

resultat som inte framkommit tidigare: Listan över kommuner med flest initiativ per 1 
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000 invånare toppades av kommunerna Kivijärvi och Multia som hade över 8,5 initiativ 

per 1 000 invånare. Ett annat anmärkningsvärt resultat var att de andra kommunerna som 

placerade sig högt på listan och hade över 3,90 initiativ per 1 000 invånare, dessutom 

hade under 10 000 invånare. De stora kommunerna i Finland placerade sig däremot långt 

ner på listan. Analysen undersökte också antalet understöd per 1 000 invånare av samma 

orsaker som med antalet initiativ per 1 000 invånare. Också här var det huvudsakligen de 

små kommunerna som hade ett stort antal understöd per 1 000 invånare medan de stora 

kommunerna placerade sig längre ner på listan. Analysens resultat tyder alltså på att det 

under granskningsperioden skapats fler initiativ i Finlands små kommuner än i de stora 

kommunerna räknat i initiativ per 1 000 invånare, vilket förkastar den första hypotesen. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera på basis av analysens resultat, att 

invånarinitiativet har haft en mycket stark positiv utveckling under granskningsperioden 

2013 till 2018. Antalet inlämnade invånarinitiativ har ökat alla år utom 2016 och speciellt 

under 2018 skapades det rekordmånga invånarinitiativ. Antalet initiativ till kommunal 

folkomröstning har inte utvecklats i samma takt, vilket tyder på att kommuninvånare 

föredrar invånarinitiativ framom folkomröstning.  Antalet understöd har inte heller haft 

samma positiva utveckling som antalet invånarinitiativ, vilket i sin tur tyder på att antalet 

understöd korrelerar med typen av initiativ snarare än frekvensen. För att ett initiativ ska 

samla en stor mängd understöd krävs det att initiativet också engagerar andra 

kommuninvånare och att en koordinerad kampanj genomförs för att sprida information 

om det. Effekten av informationsspridning genom en koordinerad kampanj på antalet 

understöd är tydlig, vilket framgår av t.ex. debatten kring Malms flygfält och höjande av 

barnträdgårdslärarnas löner.  

6.2 Regressionsanalysens centrala resultat 

 

Regressionsanalysen presenterade ett resultat som hade flera likheter med resultatet från 

den första analysen. Genom regressionsanalysen strävade jag till att svara på den andra 

forskningsfrågan: vilken inverkan har kommunegenskaperna på förekomsten av 

invånarinitiativ i en kommun? och antingen förstärka eller förkasta avhandlingens 

hypoteser. Den empiriska analysen visade ett resultat som inte motsvarade mina 

förväntningar och således förkastades de tre hypoteserna.  

 



 

 

72 

 

De tre hypoteserna som skapats för avhandlingen var:  

 

H1: Stora kommuner tenderar att ha fler invånarinitiativ i förhållande till invånarantalet 

än små kommuner.  

H2: Kommuner med hög utbildningsnivå tenderar att ha fler invånarinitiativ i förhållande 

till invånarantalet.  

H3: Kommuner med hög tätortsgrad tenderar att ha fler invånarinitiativ i förhållande till 

invånarantalet.  

 

Den parvisa korrelationen mellan variablerna visade att det existerar både negativa och 

positiva samband mellan variablerna. De oberoende variablerna hade en mycket stark 

positiv korrelation sinsemellan och var även statistiskt signifikanta. Den starka parvisa 

korrelationen gav upphov till en misstanke om multikollinearitet, vilket jag dock med 

hjälp av VIF-värdet i regressionsanalysen kunde avslå. De parvisa korrelationerna mellan 

de oberoende variablerna och den beroende variabeln var negativa och statistiskt 

signifikanta. Det här resultatet gav mig redan en indikation på att avhandlingens 

hypoteser inte skulle hålla.  

 

Regressionsanalysen gav två negativa och ett positivt samband mellan variablerna. 

Sambandet mellan den oberoende variabeln befolkningsmängd och den beroende 

variabeln initiativ per 1 000 invånare var negativt och statistiskt signifikant. Det negativa 

sambandet mellan den oberoende variabeln befolkningsmängd och den beroende 

variabeln initiativ per 1 000 invånare indikerade att en ökning i en kommuns 

befolkningsmängd skulle minska på antalet initiativ per 1 000 invånare. Resultatet 

motsäger sig delvis teorin bakom antagandet i H1. Invånare i stora kommuner kan mycket 

väl uppleva mer problem i sin vardag och således vara mera benägna att engagera sig för 

att lösa dem, men åtminstone använder de inte initiativet för att göra det och därmed 

förkastas H1. 

 

Sambandet mellan antalet högutbildade i en kommun och antalet invånarinitiativ per 1 

000 invånare var svagt och negativt (-0,004) men inte statistiskt signifikant. Kommuner 

med lägre antal högutbildade hade i genomsnitt fler initiativ per 1 000 invånare än 

kommuner med ett högt antal högutbildade. Resultatet överensstämmer inte med teorin 

bakom antagandet i H2. Det går inte med säkerhet att säga att antalet högutbildade i en 
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kommun skulle inverka positivt på förekomsten av initiativ per 1 000 invånare. Eftersom 

det inte finns något statistiskt signifikant samband mellan variablerna förkastas H2. Det 

verkar inte som antalet högutbildade i en kommun skulle vara en egenskap som inverkar 

på förekomsten av initiativ per 1 000 invånare. 

 

Det tredje sambandet som undersöktes var ifall en kommuns tätortsgrad inverkade på 

antalet initiativ per 1 000 invånare. Antagandet bakom H3 var att kommuner med högre 

tätortsgrad skulle ha fler initiativ per 1 000 invånare än kommuner med låg tätortsgrad. 

Sambandet mellan variablerna var mycket svagt (0,003) men inte statistiskt signifikant. 

H3 grundade sig delvis på samma teori som låg bakom H1 men också på antagandet att 

invånare i kommuner med låg tätortsgrad är mindre intresserade av elektroniska 

invånarinitiativ. Analysens resultat kunde inte visa att en kommuns tätortsgrad skulle ha 

någon betydande inverkan på antalet initiativ per 1 000 invånare och således förkastades 

även H3.   

 

Hela modellens förklaringskraft var inte särskilt stark (0,064) och endast den oberoende 

variabeln befolkningsmängd var statistiskt signifikant. De två andra variablerna hade en 

signifikansnivå som inte är acceptabel. Det är med andra ord endast en kommuns 

befolkningsmängd som verkar kunna förklara en variation i antalet invånarinitiativ per 

1000 invånare i en kommun. Mot mina förväntningar visade det sig faktiskt vara de små 

kommunerna i Finland som aktivast skapar invånarinitiativ.  

6.3 Sammanfattande avslutning 

Invånarinitiativet har existerat i Finland sedan 1976 då den för första gången reglerades i 

kommunallagen och har traditionellt ansetts vara en finländsk specialitet. Våra närmaste 

grannländer Sverige och Norge introducerade initiativet i kommunerna först 2002 och 

2003 (Pekola-Sjöblom 2018b). År 2013 tog Finland det nästa steget genom att introducera 

en digital tjänst genom vilken invånarna kunde skapa, bläddra, understöda och skicka in 

initiativen elektroniskt. Tjänsten var en utökning av Justitieministeriets demokratiportal 

för olika demokratiska tjänster som medborgarna hade tillgång till. Sedan introducerandet 

av den elektroniska tjänsten har det under de senaste åren skett en märkbar ökning i antalet 

inlämnade invånarinitiativ. I förhållande till de övriga demokratiska innovationerna är 

initiativet fortfarande ovanligt och inte heller det populäraste verktyget, trots att 



 

 

74 

 

majoriteten av invånarna anser att det är ett bra eller mycket bra sätt att påverka 

beslutsfattandet i kommunen (Borg 2018, 5; Pekola-Sjöblom 2016).  

 

Ett av de viktigaste resultaten som avhandlingen har kunnat påvisa, är att det skett en 

märkbar ökning i antalet inlämnade initiativ sedan tjänsten invånarinitiativ.fi 

introducerades 2013. Kommunförbundet i Finland uppskattar att det år 2017 lämnades in 

i snitt 7 initiativ per kommun och att utvecklingen hållits mycket stabil sedan år 2005 

(Pekola-Sjöblom 2018b). Min undersökning visar däremot att av Finlands 295 kommuner 

på fastlandet har 234 kommuner tagit i bruk tjänsten och lämnat in i medeltal 4 initiativ 

per kommun år 2017. Resultatet överensstämmer inte riktigt med kommunförbundets, 

men det beror högst antagligen på hur man räknar och vilka kommuner och källor man 

beaktar.  

 

Kommunerna i Finland hade fortfarande år 2018 mellan 0 och 46 initiativ, vilket kan 

anses vara ett litet antal, men det är ändå är fel att säga att utvecklingen skulle ha hållits 

stabil sedan 2005. Om man tittar på utvecklingen under de senaste sex åren ser vi att det 

totala antalet initiativ har ökat från 185 till 931 initiativ per år. Den positiva utvecklingen 

beror främst på att fler kommuner tagit i bruk tjänsten, fler invånare har fått kunskap om 

att verktyget existerar och att koordinerade kampanjer via sociala medier har genomförts 

för att sprida budskapet om aktiva initiativ. Den sistnämnda faktor har även bevisligen 

påverkat antalet understöd som initiativet samlat in. Resultatet stöder teorin om att 

konventionella former för politiskt deltagande har fått ge utrymme för nya och fastän 

initiativet inte är det mest populära, har det börjat ta mer utrymme tillsammans med andra 

aktiviteter på internet speciellt bland de yngre generationerna (Kommunförbundet.fi 

2016; Christensen et.al. 2016, 31–32). 

 

En överraskande upptäckt var att det verkligen i de små kommunerna i Finland hade 

lämnats in fler initiativ per 1 000 invånare än i de stora kommunerna. Tidigare forskning 

har visat att invånare i mindre kommuner ofta är mera involverade i kommunens 

verksamhet, men att de skulle föredra att ge respons till tjänstemännen och 

förtroendevalda genom andra kanaler än genom initiativ (Kestilä-Kekkonen et.al. 2018, 

82). Analysen resultat visar att invånare i små kommunerna är mer benägna att använda 

sig av initiativet för politisk påverkan än invånare i stora kommuner. Antalet högutbildade 
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i en kommun och en kommuns tätortsgrad hade för svaga samband för att kunna anses ha 

någon betydande inverkan på förekomsten av initiativ. 

 

Avhandlingens resultat tyder på att invånarinitiativet kommer i framtiden att bli ett allt 

populärare verktyg för kommunal påverkan. Om utvecklingen fortsätter på samma sätt 

borde antalet inlämnade initiativ öka i takt med att fler kommuner tar i bruk tjänsten och 

informationen om verktyget sprider sig bland befolkningen. Den fortsatta forskningen om 

invånarinitiativet kan delas in i två inriktningar. Den första inriktningen skulle kunna 

fortsätta undersöka vilka faktorer som inverkar på att invånare väljer att använda sig av 

initiativet utöver något annat verktyg. Den här analysens svagheter har varit det låga 

antalet inlämnade initiativ per kommun, vilket gjorde det svårt att undersöka 

egenskapernas inverkan och hitta statistiskt signifikanta samband.  

 

Den andra inriktningen för fortsatt forskning om invånarinitiativet skulle kunna beröra 

kommunernas syn på initiativet och hur en ökad framtida mängd påverkar och eventuellt 

belastar den kommunala verksamheten. Sett ur ett deltagardemokratiskt perspektiv är det 

önskvärt att invånarnas möjligheter att påverka det politiska beslutsfattandet utvecklas 

och förbättras och att fler invånare engagerar sig i den politiska debatten (Bengtsson 2008, 

157). Men vad betyder det i praktiken för kommunerna om de blir tvungna att övervaka 

och bearbeta allt för många initiativ? Var drar man gränsen för vad som är väsentligt och 

vad som är slöseri med tid? I samband med genomgången av initiativen kunde jag 

konstatera att flera av dem inte verkade vara varken välmotiverade eller genomtänkta. 

Christensen (2017) är inne på samma spår då han konstaterar i sin undersökning att det i 

medeltal var invånare med lågt politiskt förtroende som använde initiativet för att 

ventilera politisk frustation och missnöje (Christensen 2017, 14–15). Mängden oseriösa 

och dåligt motiverade initiativ kan bero på att initiativet inte har något lagstadgat 

formkrav. Varje inlämnat initiativ måste tas upp till behandling i kommunen oberoende 

om det är en kopia av ett annat initiativ eller bara har dålig kvalité. Det här ökar 

kommunens arbetsbörda i takt med att antalet inlämnade initiativ ökar. En liknande debatt 

har också pågått kring medborgarinitiativet, där en del riksdagsledamöter upplever att 

initiativens krav på 50 000 understöd borde höjas för att garantera välmotiverade initiativ 

med hög kvalité (Impiö 2017).  
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Det går inte att exakt förutspå hur det politiska deltagandet ser ut i framtidens kommuner 

trots att tidigare forskning om ämnet indikerar att det skett en förflyttning från 

konventionella former för politiskt deltagande till nya (Newton 2012a). Vad som däremot 

idag anses konventionellt och okonventionellt är oklart i takt med att nya former blir allt 

mer accepterade (Bengtsson 2008, 122). Faktum är att förekomsten av invånarinitiativ 

har ökat sedan Justitieministeriet introducerade den digitala plattformen 

invånarinitiativ.fi. Fortsätter utvecklingen på samma sätt som tidigare, kommer initiativet 

att bli ett verktyg som allt fler invånare använder sig av för att engagera sig i den politiska 

debatten.  
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