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Abstract 
 

This study examines the citizens of Kristinehamns municipallity intrinsical influence over the 

political decision-making process via citizen dialogue, on the behalf of the popularity it has 

emerged the past ten years. The overall research question is if the citizen aquire greater practical  

political influence via citizen dialogue. The study is leaning against a participatory democracy 

theory that introducees a broader participation on behalf of the citizen. According to the 

participatory democracy theory, the citizens participation in the political process makes them 

develop themselfs and the democracy. Here, the focus also is on the individuals own 

participation and influence. The study generates both qualitative and quantitve data and it’s 

presented in a analytical tool. The result indicates that the citizens intrinsical influence is 

limited. The main reason for this outcome is due to the lack of co-creating; politicians, clerks 

and citizens in between, but also due to the lack of communication and trancparancy from the 

politicians and the clerks part. 

 

  



	

Sammanfattning 

 
Denna studie undersöker medborgarens reella inflytande över den politiska beslutsprocessen i 

Kristinehamns kommun via medborgardialog. Detta sker mot bakgrunden av den popularitet 

som medborgardialog fått de senaste tio åren. Den övergripande forskningsfrågan som besvaras 

är; om medborgaren i Kristinehamns kommun får större reellt inflytande över beslutsprocessen 

via medborgardialog. Studien har sin utgångspunkt i den deltagardemokratiska idealmodellen, 

vilken ser utrymme för ett  ökat deltagande från medborgarens sida. Enligt det 

deltagardemokratiska idealet så gynnar medborgarens utökade deltagande både dem själva och 

demokratin. Här ligger också mer fokus på individens deltagande och påverkan. Studien 

använder sig av både kvalitativ och kvantitativ data och resultatet presenteras som text och i ett 

analysverktyg. Resultatet indikerar att medborgarens reella inflytande via medborgardialog är 

begränsad. Detta beror först och främst på frånvaron av medskapande aktiviteter politiker, 

tjänstemän och medborgare emellan, men också på bristfällig kommunikation och transparens 

från politikens och tjänstemännens sida. 
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1. Introduktion 

1.1 Inbjudet deltagande – När de traditionella kanalerna sviker 

Sverige är en representativ demokrati. I regeringsformens första paragraf står det att ”All 

offentlig makt i Sverige utgår från folket” (Munck, 2014, s. XVII) Traditionellt sett utövar 

folket sin makt genom att var fjärde år rösta i de allmänna valen till riksdag, landsting och 

kommun. Men eftersom samhället hela tiden förändras så har även idealen för demokratiskt 

deltagande gjort detsamma. Idag höjs allt fler röster som vill utveckla nya kanaler för 

medborgarna att påverka mellan de allmänna valen och framför allt kommuner och landsting 

bjuder i allt större grad in medborgarna att delta i beslutsprocessen.  

 

Traditionellt så har de politiska partierna fungerat som länken mellan väljare och folkvalda, 

men när samhället går mot en utveckling där allt färre personer engagerar sig politiskt så 

riskerar partiernas roll som länken mellan medborgare och den offentliga makten att försvagas. 

För att möta detta problem och anpassa demokratin efter samhället förändrade villkor vill staten 

och kommunerna utveckla och stärka den representativa demokratin. (Tahvilzadeh, 2015) En 

stark diskurs har därför utvecklats om behovet av alternativa kanaler för medborgarna att 

påverka, där inbjudet deltagande är ett trendigt och populärt verktyg att använda sig av. 

(Bengtsson, 2008) (Montin & Granberg, 2013)  

 

Det här grundar sig i ett nytt ideal om deltagandedemokrati som växte fram under 1990-talet. I 

En uthållig demokrati: politik för folkstyre på 2000-talet (SOU 2000:1) skriver 

demokratiutredningen om åtgärder för att anpassa demokratin till de förändringar samhället 

genomgick. Det var också ett sätt att fundera över hur ett brett stöd för den representativa 

demokratin skulle bevaras och utvecklas. Detta kan alltså kopplas till den legitimitetskris de 

politiska partierna genomgått där deltagandet i allt större grad har svikit. Mellan 1990–2010 

halverades partiernas medlemstal. (Erlingsson & Persson 2014: 412) Trenden syns framförallt 

hos unga människor. (Erlingsson & Öhrvall, 2010) Medborgaren vill fortfarande vara med och 

påverka, men det sker på helt andra villkor och på helt andra arenor. (Esaiasson & Westholm, 

2006) Tom Nilsson (2005) menar till och med att politiken inte längre är förankrad hos 

medborgaren. För att möta denna legitimitetskris har regeringen öppnat för fler kanaler där 

medborgaren kan tänkas vara med och påverka. (SOU 2016:5) 
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I World value survey från 2011 kom det fram att var femte ung svensk mellan 18 och 29 år kan 

tänka sig att sälja sin röst för en mindre summa pengar och var fjärde ung svensk tycker inte att 

det är viktigt att leva i en demokrati. (SvD, 2011) Detta kanske inte visar att den svenska 

demokratin är i någon djup kris, men det kan tänkas ge en indikation på dess hälsa och 

legitimitet. Det kan också vara en anledning till att man ser ett behov av att hitta nya kanaler 

för påverkan.  

 

I 2001-års demokratiproposition (prop. 2001/02:80) tar regeringen upp de förväntningar man 

har med de nya kanalerna för påverkan mellan de allmänna valen, som bland annat ska bidra 

med ökad politisk jämlikhet när de traditionella kanalerna sviker allt mer. Även i ett 

kommittédirektiv från 2014 (Dir. 2014:111) uttrycker regeringen behovet av att individen ska 

få större möjlighet att påverka politiska beslutsprocesser mellan valen på lokal och regional 

nivå. Regeringen tillsatte därför en utredning, 2014 års demokratiutredning (SOU 2016:5), där 

utredarens förslag blev att: ”föreslå åtgärder som kan stärka individens möjligheter till 

delaktighet och inflytande under mellanvalsperioder” (Dir 2014:111) I själva utredningens 

betänkande ville man också se insatser för att öka det politiska deltagandet för att stärka 

demokratin och göra den redo för framtiden. (SOU 2016:5) 

 

1.2 Den förnyade demokratin – I riktning mot ökat deltagande 

I 2001 års demokratiproposition (prop. 2001/02:80) presenterades också begreppet 

demokratipolitik som ett eget politikområde. Det innebar att demokratin inte endast skulle vara 

en angelägenhet för partierna utan skulle nu ingå i den kommunala politiken. 

Demokratifrågorna kommunaliserades och kommunernas tjänstemän fick en allt större roll och 

mer utrymme att forma demokratifrämjande aktiviteter.  

 

I propositionen formulerades ett antal demokratimål som en riktlinje för den nationella, regional 

och kommunala demokratins framtid: ökat valdeltagande, bättre möjligheter för medborgarna 

att påverka politiskt och ökad politisk jämlikhet. När den borgerliga regeringen vann valet år 

2006 formulerades målet om till att fokusera på individens möjlighet att påverka. ”Målet för 

demokratipolitiken skall vara en levande demokrati där individens möjligheter till inflytande 

förstärks och de mänskliga rättigheterna respekteras”. (Prop 2007/08:1, s. 16) Detta mål 

formulerades inte om under den borgerliga regeringstiden. 
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I den av regeringen tillsatta demokratiutredning var målet också att ”utarbeta förslag till 

åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin och för att 

stärka individens  möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet 

mellan de allmänna valen”. (Dir. 2014:111) När demokratiutredningen lämnade in sitt 

betänkande till regeringen i januari år 2016 så kom ett förslag på förändringar i målet för 

demokratipolitiken. Istället så skulle regeringens demokratipolitik fokusera på att åstadkomma 

större politisk jämlikhet. Det föreslagna målet formulerades som ”en hållbar demokrati som 

kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande”. (SOU 2016:5 s. 30)  

 

Förändringar har alltså skett. Demokratimålet har förändrats och omformulerats, och har 

förmodligen inte gjort det för sista gången heller. Individen har fått större möjlighet att påverka 

i mellanvalsperioden vilket har blivit allt viktigare för landets kommuner. Att bjuda in 

medborgaren blir allt viktigare. Medborgardialog är en av dessa nya kanaler där man bjuder in 

medborgaren och försöker ge hen en chans att vara mer delaktig och påverka i 

mellanvalsperioden. Det används idag i en majoritet av Sveriges kommuner, regioner och 

landsting och är tänkt att skapa delaktighet och ökat inflytande. (SKL, 2015) 

 

Det som den här C-uppsatsen vill kasta mer ljus över blir således om individens påverkan över 

den politiska beslutsprocessen gynnas av medborgardialog. Ger det medborgaren mer möjlighet 

att påverka? Eller blir det är det bara en rökridå för att skapa mer legitimitet för redan ”tagna” 

beslut? För att inte gå händelserna i förväg så kommer nästa avsnitt att behandla 

medborgardialogen som fenomen mer ingående. 

 

1.3 Vad är medborgardialog? 

Den svenska demokratin är stark. Valdeltagandet i det senaste riksdagsvalet år 2014 var 85,8 

procent. Det är det högsta valdeltagandet sedan i början av 1990-talet. (SCB, 2016) Men 

demokratin är också under ständig förändring. Idag engagerar sig allt färre i politiska partier 

och intresseorganisationer. Ungdomar väljer bort traditionellt politiskt engagemang och starka 

röster kräver mer direkt påverkan bredvid den representativa demokratin. (Bengtsson, 2008) 

(Montin & Granberg, 2013) (Gilljam & Hermansson, 2003)  

 

Både Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har länge jobbat med att bredda och 

utöka kanaler för medborgerligt deltagande. SKL har sedan år 2006 arbetat med ett projekt 
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kallat ”medborgardialog” och har arbetat tätt med svenska kommuner för att utveckla 

medborgardialogen som en del av styrprocessen (SKL, 2013) Samtidigt säger 

demokratiutredningen i sitt betänkande att regeringen bör göra mer för att främja deltagandet 

mellan de allmänna valen samt fördjupa den representativa demokratin. (SOU 2016:5) Många 

kommuner använder sig av verktyget medborgardialog och arbetar aktivt med att införa det 

som en del av styrprocessen. I en sammanställning av SKL från år 2015 tar de upp 250 exempel 

på medborgardialoger från kommuner runt om i Sverige. (SKL, 2015) 

 

Idag använder en majoritet av Sveriges kommuner, landsting och regioner medborgardialog. 

Målet är att det ska bli en del av styrprocessen och få fler att engagera sig och råda bot på den 

minskande delaktigheten i traditionella politiska kanaler eller som ett komplement till de 

befintliga kanalerna. Man använder sig också av medborgardialoger för att få medborgarnas 

”input” för att sedan använda den för att åstadkomma förbättringar inom kommunen, 

landstinget eller regionen. Målet är att alla ska vinna på det och att demokratin ska utvecklas 

mot det positiva med större medborgerligt deltagande.  

 

Ett annat motiv bakom medborgardialog kan vara en följd av att nya marknadsideal, New Public 

Management, där offentliga sektorn i allt större grad anammar marknadens filosofi för att ge 

snabbare service och nöjdare kunder. (Montin & Granberg, 2013) Kommuner agerar idag i allt 

större grad utifrån att medborgarna är kunder. På så vis blir kommunen i allt större grad en 

serviceinrättning där den försöker tillfredsställa våra behov. 

 

Idag arbetar, som tidigare beskrivits, majoriteten av Sveriges kommuner med dessa typer av 

inbjudet deltagande. I en enkätundersökning från Sveriges kommuner och Landsting framgår 

att 84 procent av Sveriges kommuner, landsting och regioner använder sig av konceptet 

medborgardialog. SKL har även sedan år 2006 arbetat med att stödja kommuner och landsting 

i arbetet med att utveckla medborgardialogen som en del av styrprocessen. (SKL, 2013) 

 

I Kristinehamns kommun har demokrati- och framtidsgruppen, på uppdrag av 

kommunstyrelsens arbetsutskott, sett över frågan om medborgardialog. Gruppen menar att det 

finns behov av denna typ av medborgerligt deltagande och har bl.a. föreslagit öppna 

dialogmöten och medborgarförslag som kanaler för detta. Syftet med dessa kanaler är att öka 

inflytandet för kommuninvånarna. (Kristinehamn.se) 
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I Kristinehamns kommun består begreppet medborgardialog av två saker: Det första är de 

dialogmöten som kommunen anordnar. De kan vara öppna för hela allmänheten eller riktade 

mot en viss målgrupp eller åldersgrupp. Den andra delen består av medborgarförslag. Båda 

delar utgör begreppet medborgardialog. 

 

Medborgarförslag är ett sätt för kommunmedborgaren att kommunicera med de folkvalda 

genom att skicka in förslag på förändring som kommunfullmäktige sedan beslutar om. På så 

vis erbjuds individen en direktkanal till de folkvalda mellan de allmänna valen. Dialogmöten 

är ett sätt för politiker och tjänstemän att bjuda in medborgaren till olika möten som rör aktuella 

frågor i kommunen. Något som tidigare var mer reserverat för partier. Meningen med att bjuda 

in, och låta medborgaren skicka förslag är att öka deltagandet och få medborgaren att känna sig 

delaktig. 

 

I Förslag till principer för medborgardialog i Kristinehamn tydliggör kommunen syftet med 

medborgardialoger, där man poängterar att medborgardialoger ska bidra till en ”ökad acceptans 

för politiska beslut” (Ks/2010:21) Vidare vill Kristinehamns kommun skapa ett klimat där 

medborgaren känner sig medskapande, delaktig och där hen kan göra sin röst hörd. Syftet är 

också att skapa ett engagemang och en ”vi-känsla” som man beskriver det. Detta framgår i en 

slutrapport kommunen genomförde i samband med att ”projekt medborgardialog” upphörde. 

(Slutrapport, 2013) 

 

Utvecklingen med bristande partiengagemang och syftet att försöka motverka detta kan ses som 

en pågående legitimitetskris för den representativa demokratin. Tidigare har medborgare aktivt 

sökt sig till politiken genom de politiska partierna som sedan representerat någon form av 

folkvilja. Med svältande partier så riskerar deltagandet att endast begränsas till de allmänna 

valen vart fjärde år. För att motverka detta så har alltså alternativa kanaler presenterats; där 

medborgardialog är en av dem. Som det nämnts så är regeringens, SKLs och Kristinehamns 

mål med medborgardialoger att vinna legitimitet samt att engagera medborgaren med löfte om 

större påverkan över den politiska processen. 

 

Skarp kritik har dock riktats mot medborgardialog som fenomen. Nazem Tahtavilzadeh ger i 

sin rapport Det våras för medborgardialogen (2015) en pessimistisk syn på medborgardialogen 

som verktyg och menar att det mer handlar om skendemokratiska manövrar och att det går hand 

i hand med en allt mer nyliberal ordning där individen står i centrum.  Även Montin & Granberg 
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beskriver problemet med medborgardialoger och att det till slut bara handlar om vilken färg 

kommunen ska ha på sina parkbänkar. (Montin & Granberg, 2013)  

 

Som till synes är det inte helt klart huruvida medborgardialog är en bra lösning på de problem 

som den svenska demokratin står inför, så innan syfte och frågeställning presenteras så måste 

uppsatsen mer utförligt beskriva forskningsläget över detta relativt nya fenomen. 

 

1.4 Medborgardialog – nödvändighet eller nödlösning? 

Konceptet medborgardialog har både fått ris och ros inom forskarvärlden. I det här avsnittet 

kommer tidigare forskning behandlas för att få en kontrast och en djupare bild av dialogen som 

verktyg för påverkan. Är det framtiden, eller bara en nygammal fluga? Eftersom 

medborgardialog som politiskt verktyg slagit igenom så stort i Sverige så behöver inte det 

nödvändigtvis betyda att deltagandet ökat eller att för den delen den politiska jämlikheten blivit 

större. Flera argument höjs över att den rådande utvecklingen kan vara skadlig för den 

representativa demokratin. (Gilljam & Hermansson, 2003) (Montin & Granberg, 2013) 

 

Montin och Granberg skriver vidare att det finns en risk att dialogerna blir ofruktbara om de 

involverade politikerna och tjänstemännen har ett egenintresse. Ett andra argument kan också 

vara att förvaltningen idag är så professionaliserad att det de kan fatta egna grundade beslut i 

fråga.  (Montin & Granberg, 2013) En annan kritik som också riktas mot att bjuda in 

medborgaren till dialoger är att det enbart är en symbolpolitik, att det är ett sett att legitimera 

beslut som redan är avgjorda och som är utanför medborgarens möjlighet att påverka. Det blir 

ett uttryck för skendemokrati och misslyckande skriver Montin. (Montin & Granberg, 2013) 

 

I en av demokratiutredningens rapporter (Tahvilzadeh 2015) undersöker författaren vidare om 

medborgardialoger kan fördjupa och utveckla den representativa demokratin. I sin studie finner 

han först och främst en paradox i användandet av dialoger som ett verktyg och kanal för 

påverkan. Samtidigt som de ska vara en del av beslutsprocessen på lokal nivå menar regeringen 

att det i första hand handlar om att hitta metoder för att fånga in åsikter i samhället och menar 

därför att gränsen över mängd inflytande som deltagare i medborgardialoger är tämligen oklar.  

 

Precis som ovan så skriver Tahvilzadeh att kritiken mot medborgardialoger är att det bara 

handlar om symboliska åtgärder och att politiker är mest positiva när något ska utvärderas och 
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som minst när något ska beslutas. Den mångfald av olika dialoginitiativ som förekommer i 

olika kommuner gör det svårt för medborgaren att veta hur de påverkar det politiska 

beslutsfattandet och på så vis kan det ha en dålig inverkan på demokratin och den politisk 

jämlikheten. Man krånglar till det mer än man förenklar. Författaren skriver också att dessa nya 

former av påverkan kan ses triviala i jämförelse med det traditionella deltagandet. (Tahvilzadeh 

2015)  

 

Eftersom resultatet av dialogmötena oftast består av mötesprotokoll och visionsdokument så är 

det även här inte säkert till vilken grad de dokumenten ligger till grund när det slutgiltiga 

beslutet tas i fullmäktige. Tahvilzadeh skriver att beslutsprocessen istället blir beroende av 

kommunföreträdarnas intryck av mötena. Då ingen direkt makt delegeras över till deltagarna i 

dialogerna så blir möjligheten att påverka mycket begränsad och istället begränsas medborgarna 

till att bestämma färgen på parkbänkarna. (Tahvilzadeh, 2015) Tahvilzadeh menar att det är ett 

mycket stort problem och att medborgarna marginaliseras och dialogerna blir bara triviala och 

resurskrävande processer och bidrar till en mystifiering av politiken och ett mindre transparent 

beslutsfattande. Istället blir dialogmöten ett sätt för tjänstemän och politiker att dominera. De 

vill påverka medborgarna mer än vad de själva vill påverkas. (Tahvilzadeh 2015) 

 

Även kandidat Nils Ahlqvist undersöker medborgardialogens kraft utifrån hur den upplevs av 

de folkvalda, tjänstemän och medborgare. Vad uppsatsskrivaren kom fram till var att ingen av 

aktörerna kände att de fick gehör för sina ståndpunkter och att motståndarsidan hade 

överhanden. (Ahlqvist, 2016) Därtill kommer likartade upplevelser att organiseringen kring 

dialogerna anses röriga. (Ahlqvist, 2016) Därför måste det finnas tydliga riktlinjer kring vad de 

folkvalda vill ha ut av dialogerna samtidigt som det finns tydliga riktlinjer för vad och hur 

medborgaren kan påverka. Kontentan blir att det är väldigt svårt att administrera en demokrati. 

(Ahlqvist, 2016) 

 

I journalen Urban research and practice skriver Nazem Tahvilzadeh (2015) vidare om 

medborgardialog. I detta fall om medborgardialog och deltagande i Göteborgs kommun. Vad 

rapporten styrker är även det Ahlqvist tar upp – att det råder oförenlighet, bristfällig 

kommunikation och dålig transparens i vilken uppgift varje part i dialogen har. För att råda bot 

på ovan nämnda misslyckanden så måste vi tillsammans skapa tydlighet och tidigt deltagande 

i de politiska beslutsprocesser som då kan motverka falska förhoppningar om inflytande. Det 

krävs också skapas en tydlig idé för hur återkoppling ska ske. Politiskt deltagande och 
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delaktighet i beslutsprocesser har nämligen ett värde i sig självt skriver Erik Andersson. 

(Andersson, 2015) Ett problem som författaren, och stora delar av demokratiforskningen, också 

ser är att resursstarka samhällsmedlemmar drar större nytta av det nya, mer liberala, politiska 

deltagandet då andra demokratiska logiker exkluderas. (Andersson, 2015) 

 

Som ovan synes så är forskning kring deltagande och demokrati mycket omfattande, t.ex 

(Montin & Granberg, 2013) & (Gilljam & Hermansson, 2003) och det uppsatsskrivaren valt är 

ett bra tvärsnitt av det som finns. Medborgardialog är ett relativt nytt fenomen, men forskning 

kring fenomenet har ändå genererats. Den som har gjorts fokuserar bl.a på upplevelser kring 

medborgardialoger (t.ex Ahlqvist, 2016: Hult, 2014), varför man väljer att ta hjälp av 

medborgarna. (t.ex Bergman 2016), frågor kring medborgardialog och fördjupad demokrati 

(t.ex Tahvilzadeh, 2015), ungas politiska missnöje och engagemang (t.ex Abdelzadeh, 2015), 

framgångsfaktorer och utmaningar inom ungas delaktighet i den politiska beslutsprocessen på 

kommunal nivå. (t.ex Andersson, 2015) eller den politiska kommunala utvecklingen. (Montin 

& Granberg, 2013) 

 

Vad som tidigare inte studerats eller diskuterats i någon större utsträckning är hur medborgarens 

reella inflytande över beslutsprocessen påverkas via medborgardialog, vilket undersöks i den 

här uppsatsen. Vidare undersöks om medborgaren verkligen kan påverka de viktiga 

samhällsfrågorna via denna typ av inbjudet deltagande. Har medborgaren ett reellt inflytande 

över den politiska beslutsprocessen? Eller reduceras hen, precis som Montin och Granberg 

(2013) skriver, att bestämma färg på stadens parkbänkar? Reellt inflytande innebär att 

medborgaren har ett faktiskt och verkligt inflytande över den politiska beslutsprocessen. 

Medborgaren ska på ett tydligt sätt kunna se hur påverkan har skett. 

 

Meningen med den här studien är inte att visa ett lyckat eller misslyckat fall av 

medborgardialog. Det handlar snarare om att undersöka hur medborgardialog används i en 

vanlig kommun i Sverige. Detta är viktigt att klargöra innan syfte och frågeställningar 

presenteras… 
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1.5 Syfte och frågeställningar 

1.5.1 Övergripande syfte 

Syftet är att undersöka om fenomenet medborgardialog bidrar till att öka medborgens reella 

inflytande över den politiska beslutsprocessen i Kristinehamns kommun. 

 

1.5.2 Preciserade Frågeställningar  

1. Blir medborgaren medskapande i beslutsprocessen genom att delta i medborgardialogmöten? 

 

2. Är det möjligt för medborgaren att se hur resultatet från medborgardialogmötena påverkar 

beslutsprocessen? 

 

3. Ökar det reella inflytandet för medborgaren genom att lämna medborgarförslag? 

 

1.6 Material och avgränsningar 

Det material som används och analyseras i den här uppsatsen är dialogmöten och 

medborgarförslag i Kristinehamns kommun perioden januari 2012 – december 2016. Valet av 

material grundar sig på att uppsatsskrivaren vill se hur medborgaren haft möjlighet att påverka 

beslutsprocessen. Genom att då analysera offentliga dokument där medborgarens deltagande 

och bidrag dokumenterats hoppas uppsatsskrivaren kunna få mer klarhet i den frågan. Att 

analysera detta material ges också möjligheten att vidare diskutera delaktighet och inflytande 

från ett utifrånperspektiv (medborgaren) samt ett inifrånperspektiv (kommunen).  

 

Val av material kan också härledas till de begränsningar i form av tid och rum som en 

kandidatuppsats faktiskt ger. Det hade självfallet varit mycket intressant att även analysera hur 

kommunens tjänstepersoner och politiker ser på medborgardialogens funktion. Men att skapa 

intervjufrågor kräver mycket arbete. Att istället lägga allt fokus på att analysera befintligt 

material är därför ett medvetet val för att avgränsa sig utan att för den sakens skull förlora i 

kvalitet. Istället för att fokusera på upplevelser om medborgardialog så behandlas enbart 

befintligt material för att se hur medborgarens reella inflytande påverkas genom att delta i 

inbjudet deltagande från kommunen.  
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För att ge läsaren en djupare förståelse för uppsatsens material så följer här en kort 

sammanfattning: 

 

Första delen av materialet består av 77 medborgarförslag som skickats in till Kristinehamns 

kommun och som sedan beslutats om i fullmäktige under perioden januari 2014 – december 

2016. Med i materialet är också 98 smedborgarförslag som inkommit till kommunfullmäktige 

men där inget beslut tagits, utan förslagen har endast lagts till handlingarna. Anledningen till 

detta val är för att kunna se om förslagen har skickats in av individer eller 

intresseorganisationer. 

 

Andra delen av materialet består av 21 dialogmöten som delats in i fyra möteskategorier. 

Anledningen är att många av mötena handlade om samma fråga och behöver inte då behandlas 

som ett enskilt fall. Då uppsatsens syfte är att undersöka medborgarens reella inflytande över 

beslutsprocessen så kommer fokus saker som inte rör vad medborgaren tycker utan snarare på 

hur det förvaltas vidare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	15	

2. Politiskt deltagande 
Idag är den vetenskapliga litteraturen överens om att traditionella former av politiskt deltagande 

minskat. ( se Montin & Granberg, 2013; Hedlund och Montin, 2009; Bengtsson, 2008; Gilljam 

& Hermansson, 2003; Esaiasson & Westholm, 2006) Samhället förändras och allt färre väljer 

att delta politiskt och i intresseorganisationer. Med det sagt så menar forskarna att detta kan 

utmana den representativa demokratins ideal och legitimitet. (Montin & Granberg, 2013) För 

att möta detta problem och anpassa demokratin efter samhället förändrade villkor vill staten 

och kommunerna utveckla och stärka den representativa demokratin. (Tahvilzadeh 2015) Både 

problemet och potentiella lösningar på det har presenterats i tidigare utredningar staten gjort. 

(se t.ex SOU 2000:1; prop. 2001/02:80; SOU 2016:5) och man är ganska överens om att det 

politiska deltagandet bland medborgarna måste öka och utvecklas för att demokratin ska behålla 

sin legitimitet. 

 

Tom Nilsson (2005) skriver att den klassiska demokratimodellen har kritiserats för att inte ge 

medborgarna tillräckligt reellt inflytande. Till det så existerar finns också kritik på ett konkret 

plan där samhällsförändringar gjort det svårare att upprätthålla den representativa demokratins 

värden. Fragmentering och ökad politisk komplexitet har också bidragit till att det blivit svårare 

att ställa folkvalda till svars för tagna beslut, vilket är ett centralt krav för den representativa 

demokratin. Till det menar Nilsson att den pågående politiska professionaliseringen gjort att 

klyftorna mellan beslutsfattare och medborgare ökat – politiken är inte längre förankrad hos 

medborgaren. (Nilsson, 2005) 

	
I den politiska debatten pratar man därför, ofta och högljutt, om att ett högt valdeltagande och 

politiskt aktiva medborgare i mellanvalsperioderna är något att eftersträva. Tom Nilsson (2005) 

menar att demokratin bygger på medborgarnas deltagande; finns det inget deltagande så är 

demokratin meningslös. Samhällsförändringar har dock gjort att deltagandet förändrats och 

utvecklats. Den nationella politiken har både förflyttats uppåt till EU genom europeisering och 

nedåt till kommunerna genom decentralisering. Det har också skett en förflyttning av politiskt 

ansvar ner till individen. Detta utmanar den representativa demokratins legitimitet och ideal. 

(Hedlund & Montin, 2009)  

 

Om man försöker ge en samlad bild över förändringarna som skett i det politiska deltagandet 

under de senaste trettio åren så går det att dra slutsatsen att det traditionella deltagandet har 

minskat, medan nya kanaler har utvecklats. (Montin & Granberg, 2013) Denna utveckling 
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ställer nya krav på den representativa demokratins förmåga att behålla och delvis återvinna sin 

legitimitet. Idealet är att delta och därför får medborgardialog ses som en del av den nya 

utvecklingen i praktiken. Men vad är det deltagardemokratiska idealet och hur kan det kopplas 

till att lättare förstå utvecklingen av nya kanaler och i synnerhet medborgardialog? Hur hjälper 

det oss att förstå medborgarens reella inflytande över beslutsprocessen i Kristinehamns 

kommun? För att få en förståelse för detta måste vi först diskutera de olika skepnader som 

politiskt deltagande kan ta på sig. 

 

2.1 Om olika typer av politiskt deltagande 

I	 samtliga	 teorier	 om	 demokrati	 så	 är	 deltagande	 ett	 centralt	 begrepp.	 (Nilsson,	 2005) 

Historiskt sett så har inte medborgarens deltagande i politiken alltid varit att eftertrakta. Under 

1940-talet ansågs det att kommunmedborgaren inte skulle lägga sig i kommunförvaltningen. 

Ett omfattande deltagande från medborgarnas sida var varken att förvänta, eller för den delen 

önskvärt. (Montin & Granberg, 2013) Istället förväntades medborgaren använda sig av de 

politiska partierna som var de kanaler för inflytande som existerade. Medborgerligt inflytande 

i stor utsträckning omnämns inte. 

 

Men under andra halvan av 1900-talet så började det ställas högre krav både på och ifrån 

medborgaren att få direkt inflytande över kommunalpolitiken och det diskuteras allt mer om 

medborgarnas inflytande i mellanvalsperioderna. Fram tills då hade det traditionella 

medborgerliga deltagandet bara ökat och med det förväntades ett aktivt medborgarskap. 

(Montin & Granberg sid. 136 f)  

 

Visionen om ett deltagande ideal är alltså grundat i, att om fler individer bereds tillfälle att delta 

i det politiska så kommer det i det långa loppet gynna demokratin. (Esaiasson & Westholm, 

2006) På se vis ges det ett stort utrymme att undersöka huruvida medborgarens inflytande över 

beslutsprocessen gynnas av ett ökat medborgerligt deltagande, vilket den här uppsatsen de facto 

vill. Den politiskt aktiva medborgaren bör därför ses som en del av detta ideal. För utan 

medborgarens deltagande saknar demokratin funktion, skriver Bengtsson, (Bengtsson, 2008) 

som under en lång tid forskat om om deltagandets premisser och ideal. 

 

Även fast demokratin behöver deltagande medborgare för att uppfylla sig själv i praktiken, så 

är det mycket omtvistat vilken roll folket ska ha i demokratins spel. I den politiska debatten ses 
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högt valdeltagande som något att eftersträva och ses som något mer än en politisk aktivitet, det 

kan ses som ett ”mått på demokratins tillstånd”. (Bengtsson, 2008, p. 45) Men, det är också 

omtvistat om valdeltagande räcker för att demokratin ska må och fungera bra eller om det krävs 

ytterligare insatser. Det existerar nämligen olika teorier om medborgarens roll i demokratin. I 

den befintliga litteraturen över demokratiteori brukar man därav skilja mellan två olika 

teoribildningar: elitism och pluralism. (se Held, 2006; Dahl, 1999) 

 

Det elitistiska teoribildningen ser inget utrymme för individuell eller kollektiv utveckling i 

medborgarnas deltagande. (Bengtsson, 2008) Här sträcker sig alltså medborgarnas politiska 

deltagande till att välja sina företrädare och kontrollera att de sköter sitt ämbete. Den här, mer 

restriktiva synen på demokrati och deltagande betonar istället eliternas roll som politiska 

beslutsfattare och menar att medborgaren varken har förmåga eller möjlighet att sätta sig in i 

politiska frågor. Detta eftersom de saknar kunskap för att fatta viktiga beslut. I det elitistiska 

idealet menar man att ”Väljarna kan bestämma vilken elit som innehar makten men de kan inte 

förändra det faktum att makten alltid utövas av en elit” (Bengtsson, 2008, p. 48) Med det sagt 

så ser alltså eliten ett behov av att distansera sig från medborgen. Något som vi kommer se 

skilja sig från pluralismen. 

 

Den pluralistiska teorin skiljer sig alltså från den elitistiska i synen på medborgarens roll i 

demokratin. Pluralisterna kritiserar elitisternas pessimistiska syn på medborgarens förmåga att 

engagera sig. I den pluralistiska teorin är medborgarnas deltagande en nödvändighet. Alla ska 

ges en jämlik möjlighet att delta i politiken. (Bengtsson, 2008) De skiljer sig alltså åt i vilken 

syn man har på människors kompetens och då på demokratin och hur den ska fungera. Med det 

sagt så har pluralisterna alltså en annan syn på medborgarnas deltagande. Vad vi ser här är att 

den pluralistiska teoribildningen ser en större roll för medborgaren i demokratin. En roll som 

också bjuder in till ett mer utvidgat deltagande. 

 

Både den pluralistiska och elitistiska teoribildningen går att finna i dagens demokratiska 

djungel, även om politiskt deltagande från medborgarens sida i allt större grad blivit mer vanligt 

förekommande. På så vis blir det än mer intressant att se huruvida medborgaren bereds en väg 

att få påverka den politiska beslutsprocessen eller om hen i slutändan inte ges mer makt än den 

som utövas på valdagen. Eftersom medborgarens deltagande och reella inflytande har blivit en 

viktig del av dagens demokratiska samhälle och är en viktig del i den här uppsatsen så måste 

deltagandets ideal och förväntningarna på medborgarnas deltagande beskrivas mer utförligt.  
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2.1.1 Det deltagardemokratiska idealet 

Vad vi kan se ovan är att synen på medborgarens plats i demokratin skiljer sig mellan de olika 

teorier. Den här synen på medborgarens plats i demokratin avspeglar sig också i synen på 

medborgarnas politiska deltagande. Det finns alltså olika syn på, till vilken utsträckning, och 

vad medborgaren mer konkret ska göra med sitt politiska deltagande. Övergripande finns det 

tre olika ideal att förhålla sig till när det kommer till politiskt deltagande: det valdemokratiska, 

deltagardemokratiska och det deliberativa idealet. (Bengtsson, 2008) Eftersom fokus för den 

här uppsatsen är medborgerligt deltagande och påverkan så kommer det deltagardemokratiska 

idealet användas som stomme för teoribildningen och sedan de metodologiska verktyg som 

kommer konstrueras. De andra idealen kommer endast få en kort introduktion för att sätta det 

andra i en kontext . 

 

I den valdemokratiska idealmodellen sker medborgarnas deltagande genom allmänna val. 

Valen är den främsta kanalen för medborgarna att påverka politiskt och här förväntas inget 

deltagande utöver detta. I den deliberativa idealmodellen står däremot den politiska 

diskussionen i centrum. Enskilda medborgares åsikter är inte speciellt intressanta i den politiska 

beslutsprocessen. Istället står det upplysta samtalet i centrum. I den deltagardemokratiska 

idealmodellen är förväntningarna på deltagande däremot högre ställda. Här betonas vikten av 

att öka medborgarnas inflytande genom att de deltar aktivt och politiskt inom ramen för den 

representativa demokratin.  (Bengtsson, 2008) 

 

I den deltagardemokratiska idealmodellen får medborgarna alltså en tyngre roll i politiken som 

sträcker sig längre än att välja förtroendevalda. ”Folket ska stå i strålkastarens ljus och inte bara 

valdagen”. (Bengtsson, 2008, p. 130) Med detta kan man mena att politiska aktiviteter mellan 

de allmänna valen kan hjälpa att berika och fördjupa den representativa demokratin. Här ligger 

också mer fokus på den enskilda individen och den individuella kapaciteten i det politiska 

deltagandet. Genom att individen är mer politiskt aktiv så nås en djupare politisk kunskap som 

ger ett större självförtroende och ett känsla att arbeta för det gemensamma bästa. Deltagandet 

har alltså ett utbildande syfte. (Bengtsson, 2008) 

 

För deltagardemokratin är det traditionella valdeltagandet inte tillräckligt och kvalitén skulle 

alltså öka om medborgarna kan engagera sig utanför de vanliga kanalerna. Detta leder till mer 

mogna medborgare med mer kunskap om samhället. Ett ökat deltagande är alltså ett sätt att 

stärka den representativa demokratin och har ”en utvecklande effekt på medborgarnas förståelse 
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för, insikter i och kunskaper om det politiska systemet och rådande samhällsproblem.” 

(Bengtsson, 2008, p. 157)  

 

I deltagardemokratin vill man därför ge deltagarna inflytande över beslut som fattas i olika grad 

och man vill knyta medborgarna närmare det politiska systemet. Ofta gäller detta 

medbeslutande i mer praktiska frågor som ligger mer nära den enskilde medborgaren snarare 

än övergripande frågor. I teorin innebär detta att det som annars ligger hos de förtroendevalda 

utsedda i de allmänna valen, förflyttas delvis över till medborgaren som använder andra kanaler 

för inflytande. (Bengtsson, 2008) 

 

Även om det inte i det deltagardemokratiska idealet explicit skrivs ut att medborgaren måste få 

mer reellt inflytande när kanalerna för deltagande utökas så går det i alla fall inte blunda för 

möjligheten. Ges medborgaren nya möjligheter att påverka så borde det resultera i att kanalerna 

även ger inflytande över beslutsprocessen.  

 

2.2 Deltagandets nya former – Att inkludera medborgaren 

Det nämndes ovan att nya former av deltagande utvecklas för att möta de demokratiproblem 

som uppstått. Vad som kännetecknar det som kallas nya former av deltagande är att dessa 

processer pågår vid sidan av den representativa demokratin. De är ofta också mer temporära 

och delvis informella och har inte längre samma kontinuitet som tidigare. (Montin & Granberg, 

2013)  

 

I det nya tidevarvet har individen både mer ansvar och möjligheter att påverka den värld som 

hen lever i. Den deltagardemokratisk idealmodellen visar att deltagande både stärker 

demokratin och fostrar medborgaren. Tillsammans med den pluralistiska och elitistiska 

teoribildningen ger den också en bild över vad medborgaren bör och inte bör engagera sig i när 

det kommer till det politiska.  

 

Därför kommer dessa teoretiska modeller användas för att skapa metoder för att mäta hur 

delaktig medborgaren får vara i beslutsprocessen och på så vis kunna säga något om hens reella 

inflytande.  
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3. Metod och material 

3.1 Om forskningsdesigner 

Den här studien har en fallstudiedesign, som tar sin början i att intensivt studera ett eller ett 

fåtal fall mycket intensivt för att få mer förståelse och mer kunskap kring ett stort antal 

variabler. Den skiljer sig därav från de andra forskningsdesignerna (se longitudinell och cross-

sectional) där målet istället är att få förståelse för ett begränsat antal variabler fast under ett 

längre tidsintervall. Fallstudier kan också: 1) Använda sig av både kvalitativ och kvantitativ 

data, samt 2) tillgodose sig flera olika metoder för insamling av den data som ska analyseras. 

Detta ger alltså stora möjligheter för att konstruera sin egen studie. Men det som är gemensamt 

för fallstudier är att fokus ligger i att förklara eller beskriva ett unikt fall. Den här studien 

syftar på att förklara vad som gör att medborgaren får, eller inte får, mer reellt inflytande via 

medborgardialog som styrningsprocess. 

 

Robert K. Yin beskriver i sin klassiska metodbok Fallstudier: design och genomförande 

fallstudien som ”ett sätt att studera ett empiriskt tema genom att man följer en uppsättning 

procedurer som specificerats i förväg”. (Yin, 2007, p. 34) Författaren vill med detta visa att 

fallstudien är mer komplicerad än vad som visar sig vid en första anblick. Den kräver utrymme 

då det finns flera olika angreppssätt inom designens ramar. (Yin, 2007) Definitionen av 

fallstudien förtydligar Yin i två punkter: 

 

1. Fallstudien utgör en empirisk undersökning där en aktuell företeelse är det centrala och som 

studeras i dess verkliga kontext eftersom förhållandet mellan dessa på förhand är oklara. 

2. Fallstudien är den specifika situation där det finns många variabler, där den bygger på fler källor 

till empiriska belägg och drar nytta uppsatta teorier. 

 

I den här studien utgör medborgarens reella inflytande via medborgardialog i Kristinehamns 

kommun det studerade fallet där det analyseras utifrån insamlad data, som består av 

kommunmedborgarnas förslag och åsikter men också hur de inskickade förslagen och 

synpunkterna vid dialogmötena behandlas av kommunens politiker. På så vis behandlas 

materialet både ur ett perspektiv utifrån (medborgaren) samt innifrån (kommunen). Det ger 

en bredd av och förståelse för medborgarens möjligheter att påverka och bereder en väg för en 

djupare diskussion och möjlighet att förklara det resultat som uppsatsen presenterar. Enligt Yins 

(2007) definitioner utgör alltså studiens fall medborgardialogen som företeelse och dess 
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förhållande till medborgarens reella inflytande samt hur fallet kan förstås utifrån en teoretisk 

utgångspunkt. Avsikten är inte att visa Kristinehamn som ett bra eller dåligt exempel på hur 

man använder medborgardialog, utan snarare ett sätt att undersöka hur medborgarens reella 

inflytande ser ut i en kommun som använder sig av medborgardialog i beslutfattandet. 

 

Vad som i detta sammanhang kan vara av betydelse är också att förklara vad ett fall faktiskt är. 

Eller i alla fall försöka bena ut olika typer av fallstudiedesigner. Yin (2013) beskriver tre olika 

typer av fallstudier som alla skiljer sig åt i närmandet av dem samt vad för kunskap som 

genereras från dem: 

 

1. Kritiska fall. Utgår från en hypotes eller ett antagande. Empirin hjälper i sin tur 

uppsatsskrivaren att bekräfta eller motbevisa hypotesen eller ge förståelse för aspekter som 

teoretiskt kan kopplas tillbaka till det ursprungliga antagandet. 

2. Unika- eller extrema fall. Är mer vanligt i kliniska studier, t.ex inom medicin eller psykologi. 

Genom att studera extrema eller unika fall hoppas man kunna generera ny kunskap om just det 

fallet för att sedan placera in det i ett sammanhang. 

3. Uppenbarande eller avslöjande fall. Här ges forskaren möjligheten att belysa något som inte 

tidigare varit tillgängligt för vetenskapen. 

 

Yins (2013) kategorier är såklart inte de enda indelningar som kan göras. I många fall handlar 

valet av fallstudie som design om tillgänglighet. I den här studiens fall så kan den svara upp 

mot det, men den kan också placeras in under Yins (2013) första kategori. Då studien frågar sig 

om kommunmedborgarens reella inflytande ökar med medborgardialog, så hjälper det 

empiriska materialet uppsatskrivaren att med hjälp av teoretiska modeller svara på den frågan. 

Gemensamt för alla fallstudier är dock att det inte handlar om att empiriskt försöka generalisera 

utan att snarare göra det på ett mer teoretiskt plan. (Yin, 2007) 

 

3.2 Om metodval för datainsamling 

Det räcker såklart inte att ha ett forskningsområde eller för den delen ett väl formulerat 

forskningsproblem. En komplett uppsats kräver också i fråga ett bra sätt att samla in den data 

som sedan ska analyseras. Oftast inom forskning och metodböcker brukar man skilja på 

kvalitativa och kvantitativa studier. I Metodpraktikan (Esaiasson & Westholm, 2006) är den 

indelningen tydlig och författarna vill på ett enkelt och informativt sätt visa på skillnaderna 
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mellan dem. Ibland kan inte en uppsats enbart rikta sig in på en metod av datainsamling, utan 

måste förlita sig på en kombination av båda för att uppnå en god uppsatsstandard och nå ett 

välgrundat resultat som sedan en utförlig diskussion lutar sig mot. Är det då verkligen så viktigt 

att man som Esaiasson m.fl. så distinkt skiljer dem åt? 

 

I tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige (2001) skriver Rodney Åsberg om just den här 

problematiken. I en kort mening framför forskaren sitt budskap med orden; ”Det finns inget 

sådant som kvalitativ eller kvantitativ metod.” (Åsberg, Rodney s. 270) Författaren menar att 

frågan och distinktionen som i många handböcker görs mellan det kvalitativa och kvantitativa 

metodvalet, i sig är en pseudofråga och att retoriken kring spörsmålet är både missvisande och 

meningslös. Istället menar Åsberg att vi måste se den kunskap vi producerar befriad från 

missvisande diskussioner om metodval. Eftersom både ord och siffror behövs för att vi ska 

förstå den värld vi lever i så behövs båda metoderna i kombination med varandra. (Åsberg, 

Rodney s. 270) 

 

Med det sagt så är det fortfarande viktigt att på något sätt skilja metod från andra begrepp inom 

vetenskapen. Metod kan ses som ”det sätt man går tillväga när empirin upprättas, från fenomen 

man söker kunskap eller information om.” (Åsberg, Rodney, 2001 s. 274) 

 

 

 

  

 

 

 

Med den här enkla figuren visar Åsberg vilken betydelse metoden har i en empirisk 

undersökning. Vad vi kan se är precis det författaren beskriver. För att ta reda på mer om det 

givna fenomenet (Forskningsfrågan) så behöver vi generera data som säger något om det 

fenomen vi vill undersöka. Metoden hjälper oss att göra just det, men kan den klassas som 

kvantitativ eller kvalitativ för det? 

 

Självklart genereras kunskap genom val av metod, eller som Åsberg skriver det 

”datainsamlande förfaringssätt”, som i sin tur skapar data och speglar saker i det fenomen vi 

undersöker. Men för den sakens skull kan inte metoden i sig klassas som kvalitativ eller 

Fenomen	 Metod	 Data	

Figur 1: Åsbergs definition hur data genereras 
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kvantitativ. Insamlad data och fenomenets egenskaper kan ses som numeriska eller icke-

numeriska, men metoder kan inte ses i denna mening eftersom sättet man samlar in data är 

frånskilt begreppen kvalitativ och kvantitativ. För att exemplifiera detta så skriver Åsberg att 

inga metoder exklusivt kan generera data av ett visst slag. En intervju, observation eller enkät 

kan skapa data i form av ord och numerisk form. Distinktionen mellan kvalitativ och 

kvantitativt föreligger således bara på datanivån inte på det metodologiska planet. (Åsberg, 

Rodney, 2001 s. 274)  

 

3.3 En kombination av kvalitativ och kvantitativ data 

Den data som används i den här uppsatsen är både kvalitativ och kvantitativ. Det är ett inget 

medvetet val, utan snarare ett utfall av valet av det material och de metodval som gjorts till 

uppsatsen. Precis som Rodney Åsberg (Åsberg, 2001) skriver så påverkar metodval vilken typ 

av data som genereras. 

 

I den här uppsatsen har uppsatsskrivaren utgått från befintlig material i form av offentliga 

dokument för att generera data. Eftersom uppsatsens syfte är att se hur mycket medborgaren 

kan påverka genom dessa nya kanaler för politiskt inflytande så är valet av befintliga dokument 

viktigt för att få en bra validitet så vi vet vad som faktiskt mäts, men också för en bra reliabilitet 

så att samma studie kan göras igen med förhoppningsvis samma resultat.  

 

Kombinationen av kvalitativ och kvantitativ data kommer kasta nytt ljus på huruvida 

medborgarens delaktighet och om hen får mer reellt inflytande. Eftersom medborgarförslagen 

är så många faller det mer naturligt att de behandlas på ett mer kvantitativt sätt, medan 

dialogmötena som är färre men mer omfattande behandlas mer kvalitativt. På så vis ger 

uppsatsen en mer komplett bild av medborgardialogen i Kristinehamns kommun. Vidare 

kommer nu metodvalen för uppsatsen diskuteras mer djupgående. 

 

3.4 Om klassificeringar 

För att förstå den data som vi lyckats generera så måste vi analysera textens mening och makt. 

(Bergström, 2012) För att på något vis kunna uttala sig om medborgarförslagen så måste de 

först ordnas utifrån ett förutbestämt förfaringssätt. Att klassificera hjälper oss att se mönster 

som annars tidigare varit dolda i datadjungeln. I den här uppsatsen så har valet därför fallit på 

att klassificera förslagen i olika kategorier eller kategoripar. De kategorier och kategoripar som 



	24	

används är avslås/bifalls , politikområde, övergripande/detalj, individ/intresseorganisation 

och om frågorna går att kategorisera som, vad den genomsnittliga svensken tycker är viktiga 

samhällsfrågor. Frågorna är hämtade från SOM-institutets undersökning om vad svensken 

tycker är de viktigaste samhällsfrågorna (SVT, 2016) för att se om de även behandlas i 

dialogmötena och medborgarförslagen. Detta för att se vilka frågor som medborgaren, via 

medborgardialog, kan påverka i. Vilka frågor det handlar om tas upp i resultat och analysdelen. 

 

Att förslagen först placeras in efter dessa kategorier beror på det den här uppsatsen försöker 

belysa, det vill säga medborgarens reella inflytande och deltagande. Genom att placera in dem 

efter politikområde kan vi se vilka olika typer av förslag som skickas in och om vilken typ av 

politik de handlar om och vad som medborgaren faktiskt vill påverka i. Att sedan kategorisera 

dem efter om de behandlar övergripande frågor eller frågor av mer detaljerad art samt om de 

avslås eller bifalls ger oss också en bild vad medborgaren får påverka i. På så vis blir det också 

intressant att se om de förslag som skickas in görs så av individer eller intresseorganisationer; 

vad vill individen respektive organisationen påverka. Detta ger oss en bild om individens 

deltagande och påverkan infrias i medborgardialogen eller om organisationer fortfarande är de 

som påverkar dagordningen. För att få en sammanställd bild av vilka frågor medborgaren är 

benägen att påverka i så kommer slutligen förslagen att jämföras med vad den genomsnittliga 

svensken tycker är de viktigaste och mest aktuella frågorna i svensk politik för att få en bild om 

medborgaren väljer att påverka och om de faktiskt kan påverka i dessa frågor. Genom att sedan 

jämföra dessa punkter mot varandra så kommer det bli tydligare att se var, i vilka frågor, och 

hur mycket inflytande medborgaren faktiskt har över beslutsprocessen i kommunen. 

 

3.5 Om analysverktyg 

Om inte data kan analyseras så är den intet mycket värd. För att förstå verkligheten så måste 

den också på något vis kunna klassificeras. För att göra detta måste det till någon form av 

jämförelsepunkt, oftast i form av teoretiskt konstruktion. (Esaiasson & Westholm, 2006) Det 

viktiga här är att fånga in väsentliga aspekter av det samhällsfenomen som undersöks. 

Verktyget används sedan som ett styrinstrument för det material som ska klassificeras. 

(Esaiasson & Westholm, 2006)  

 

Analysverktyget som konstruerats till den här uppsatsen bygger på den klassiska 

idealtypsanalysen. Där försöker man presentera en ordnad bild av verkligheten. (Esaiasson & 
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Westholm, 2006) Det hela kan låta en smula rigid och förenklande, men samtidigt rättfärdigas 

det genom att det hjälper att förtydliga viktiga egenskaper hos det fenomen som ska undersökas. 

Det hela ställer dock tekniska krav på att analysverktyget baseras på entydiga principer och det 

ska framgå på vilka grunder indelningen har gjorts samt att indelningsgrunderna ska vara 

enhetliga. (Esaiasson & Westholm, 2006) Verktyget utgör en renodling av verkligheten på 

teoretisk väg. Det viktiga man vill ha fram är vad som är typiskt för det fenomen som undersöks. 

 

För att ytterligare ge en dimension till analysen så kommer nämligen ett analysverktyg 

användas för klassificera Kristinehamns kommuns medborgardialoger. Meningen är även här 

att få en bild av hur mycket man låter medborgaren vara med och forma beslutsprocessen i de 

frågor som som kommunen vill ha åsikter och förslag om. Är medborgaren medskapande och 

på så vis har ett reellt inflytande eller inte? Verktyget kan på så vis återkopplas till de 

teoribildningar om elitism och pluralism samt den deltagardemokratisk idealmodellen som 

diskuterades i föregående kapitel. Vill politikerna att medborgarna ska vara delaktiga och 

medskapande i processen som pluralisterna anser, eller finns det inget utrymme för 

medborgarens deltagande och påverkan som i den pluralistiska teoribildningen? Meningen är 

att analysverktyget ska hjälpa oss att förstå just detta. 

 

Analysverktyget som används i den här uppsatsen är hämtad från SKLs nätverksträff om 

medborgardialog i komplexa samhällsfrågor från 2016 (Langlet, Sande & Hellquist, 2016) och 

grundar sig i den klassiska ”fyrfältaren” där fyra idealtyper för deltagande hålls isär av två 

dimensioner. Idealtyperna, tillsammans med dimensionerna kommer hjälpa oss när 

dialogmötena analyseras att hitta mönster i deltagande och påverkan så att vi sedan kan uttala 

oss om medborgaren verkligen är delaktig och i slutändan kan påverka beslutsprocessen. 

 

Dimensionerna som konturerats till verktyget är Arrogans/Närhet och 

Kontroll/Medskapande. I den här uppsatsen kommer de ge ett mått på hur delaktig 

medborgaren får vara i den politiska beslutsprocessen. Arrogans/Närhet kommer visa oss hur 

nära politiker och tjänstemän faktiskt vill komma medborgaren. Är de villiga att sträcka ut en 

hand för att be om medborgaren om hjälp eller inte. Kontroll/medskapande kommer visa oss 

huruvida medborgarens förslag och åsikter faktiskt ligger till grund för ett politiskt beslut. 

Resultatet kommer sedan kunna användas för att diskutera medborgarens reella inflytande över 

beslutsprocessen. På nästa sida presenteras analysverktyget i sin helhet. 
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B. Vi lyssnar, frågar, 
försöker förstå, delar 
ansvar, bemäktigar 
andra och handlar 

A. Vi beslutar om 
resurser och form, 

medborgarna tar ansvar 
för genomförandet 

D. Vi är folkvalda och i 
vissa frågor bestämmer 

vi. 

C. Vi styr, beslutar om 
form och fråga för 

medborgardialog och 
hur resultatet hanteras 

Kontroll	

Medskapande 

Arrogans Närhet 

Figur 2: Analysverktyg för dialogmöten 
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4. Resultat och Analys 

4.1 Medborgarförslag 

Medborgarförslag är tänkt att vara en kanal för medborgaren att ge förslag på förbättringar, 

ändringar eller komma med nya idéer som kan förbättra kommunen till det positiva. Meningen 

är att det ska ge medborgaren en närmare relation med de förtroendevalda. För att på något sätt 

få reda på om medborgaren kan påverka beslutsprocessen via medborgarförslag så måste man 

bryta ner det i mindre områden, då kan en bild över deltagande och påverkan lättare skapas. 

 

Under perioden januari 2014 – december 2016 så behandlade kommunfullmäktige 77 stycken 

medborgarförslag. Alla behandlades enligt protokoll och bifölls, avslogs eller besvarades. Alla 

medborgarförslag gavs också en förklaring varför just det fattade beslutet togs. I den här 

uppsatsen kategoriserades materialet utifrån politikområde, om frågan är övergripande eller 

detalj, om de skickats in är av individer eller intresseorganisationer samt om de är av typen 

viktiga samhällsfrågor. 

 

Resultatet visade flera intressanta saker. Först, av de 77 förslagen så avslogs 53 förslag. Av de 

resterande inkomna medborgarförslagen besvarades 14 och endast 10 bifölls av 

kommunfullmäktige. Det betyder alltså att bara 13% av medborgarnas förslag om förbättringar 

godkändes och gick vidare till att genomföras av berörd nämnd. Vidare, så ska det också 

nämnas att 4 av de förslag som bifölls redan var prioriterade av kommunen, men av någon 

anledning bifölls. På detta område är inte kommunen konsekvent, utan det finns också exempel 

på där samma anledning används men där förslaget avslås istället. 

 

Med det sagt, så betyder det att endast 6 förslag av 77 är sådana som kan kallas ”unika” och på 

så vis inte redan finns med i kommunens budget eller årliga arbete. Det visar alltså att knappt 

8% av de inkomna medborgarförslagen är intressanta för kommunen att genomföra.  

 

Resultatet visade också på att vissa politikområden är kraftigt överrepresenterade när det gäller 

var de inkomna förslagen hamnar. Vad som kom fram var att 50 av de inkomna förslagen 

hamnade på tekniska nämndens (TN) bord, vilket är fler än hos alla de andra nämndernas 

behandlade förslag tillsammans. Även här avslås de flesta av förslagen, 76% för att vara exakt, 

och den mest förekommande anledningen är att kommunen inte prioriterar den åtgärd som 

behövs göras för att infria förslaget. 
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Vad som går att få fram av det här materialet är två saker: först, majoriteten av inkomna förslag 

är av sådan karaktär som rör stadsplanering eller åtgärder som faller under detaljplanarbete. 

Vad resultatet också visar är att medborgaren är väldigt intresserad av förändringar som rör 

kommunens miljö och tillgänglighet snarare än frågor som rör kommunens arbete eller frågor 

av mer övergripande karaktär. Sedan visar också resultatet på ett inkonsekvent handlande från 

kommunens sida gällande vad medborgaren kan bidra med och påverka. Istället för att 

medborgaren hjälper till att förändra så blir istället förslaget ett sätt för kommunen att legitimera 

saker de redan planerat att göra. 

 

När det kommer till frågan om medborgarens förslag behandlar spörsmål av övergripande- eller 

mer detaljerad typ så är även svaret här mycket tydligt. 64 av de inkomna medborgarförslagen 

är att anse frågor som rör någon form av detaljerad karaktär. Resterande 13 är att anse av mer 

övergripande karaktär.  

 

Även här blir det mycket intressant om man väljer att undersöka hur många av de övergripande 

förslagen som bifalls respektive avslås. Resultatet visar att alla förslag i den kategorin antingen 

avslogs eller endast besvarades. Av de 77 beslutade medborgarförslagen så har inte 

medborgaren kunnat påverka i en enda fråga som rör kommunens övergripande arbeten. Istället 

är det större chans för medborgaren att få sin röst hörd genom att istället fokusera på 

förändringar som rör projekt av mindre skala och som kan kategoriseras som frågor av mer 

detaljerad karaktär. 

 

När sedan de 77 beslutade medborgarförslagen jämfördes med, vad som det svenska folket 

anser vara de fem viktigaste samhällsfrågorna så uppdagade sig också något intressant. Vad 

som visade sig då var att endast 3 av förslagen kunde kategoriseras som viktiga samhällsfrågor 

och alla hade med skolan att göra. Vad vi kan se här är alltså att i den mån svenska folket ansett 

vad som är frågor av vikt, så finns det inget som tyder på att detta avspeglas i inkomna 

medborgarförslag i Kristinehamns kommun. Istället kan man dra slutsatsen att frågorna i 

mycket stor utsträckning handlar om lägre prioriterade politiska frågor eller frågor som 

egentligen inte behöver något politiskt beslut. Se tabell nedan. 
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Politikområde: Övergripande/ 
Detalj: 

% av förslag 
som bifalls 

Viktiga 
Samhällsfrågor: 

Kommen- 
tar  

Teknisk 
förvaltning (TN) 

Ö =  5 
D = 45 

 

 
12% 

 
1 

 

Skol- 
förvaltning (SKN) 

Ö = 6 
D = 0 

 

 
0% 

 
3 

 

Kommun- 
förvaltning (KS) 

Ö =  2 
D = 13 

 

 
20% 

 
0 

 

Kultur- 
förvaltning (KN) 

Ö = 0 
D = 5 

 

 
20% 

 
0 

 

Miljö och Byggnads- 
förvaltning (MBN) 

Ö = 0 
D = 1 

 

 
0% 

 
0 

 

Summa: 
 

Ö = 13 
D = 64 

 
13% 

 
4 

Litet 
inflytande 

 

När slutligen de 98 inkomna medborgarförslagen, alltså de som det ännu inte finns något beslut 

om, analyserades så kom det fram efter kategoriseringen att endast 2 förslag av 98, alltså endast 

2 procent inkomna förslag var att kategoriseras som att de kommit från en intresseorganisation 

där de representerade mer än en person. Resterande skickades in av enskilda individer eller 

grupper av individer med ett eget särintresse. Vad som kommit fram är alltså individen är mer 

benägen att representera sig själv och sina egna åsikter än att företräda en grupp människor. I 

uppsatsen bilaga finns mer kvantitativ data från medborgarförslagen. 

 

4.1.1 Sammanfattning 

Resultatet av denna del av undersökningen visar alltså på flera saker. Först, majoriteten av 

medborgarförslagen avslås. Anledningen är att kommunen redan anser förslaget prioriterat eller 

att kommunen inte kommer att prioritera det. Sen, de flesta förslag behandlas av tekniska 

nämnden. Det betyder att den största delen av förslagen snarare är av teknisk karaktär snarare 

än övergripande områden. Förslagen handlar mest om förändringar i den befintliga stadsmiljön 

snarare än förändringar inom stora politikområden som till exempel sjukvård, skatter eller 

skola. Detta avspeglar sig också i hur många av förslagen som kommer in som är detaljfrågor. 

Förslag som rör kommunens övergripande arbete är ytterst få och inte en enda av dessa förslag 

bifölls av kommunen, alltså har medborgaren noll reellt inflytande i dessa frågor via kanalen 

medborgarförslag. Resultatet visade också att, vad svenska folket tycker är viktiga 

Figur 3: Tabell över beslutade medborgarförslag. 
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samhällsfrågor inte premieras i de inkomna förslagen. Istället handlar förslagen mer om frågor 

som rör kommunens miljö. Sammanfattningsvis så går det konstatera att medborgaren har ett 

litet inflytande över beslutsprocessen via medborgarförslag. 

 

4.2 Dialogmöten 

Andra delen av resultatet behandlar de dialogmöten som Kristinehamns kommun hållit i under 

åren 2012 – 2015. De dialogmöten som genomförts är både riktade, dvs där man bjuder in en 

viss grupp till ett specifikt möte, och öppna, där alla medborgare i kommunen bjuds in att delta 

och komma med åsikter och förslag. Enligt kommunen kan dialogmöten behandla både 

kortsiktiga och långsiktiga frågor och man menar också att man bör använda sig av dialogmöten 

så tidigt som möjligt i processen. Man trycker dock på att även om medborgaren är 

medskapande så betyder inte det att resultatet automatiskt blir folkets vilja. (Kristinehamn.se) 

 

Dialogmötena har undersökts med hjälp av ett analysverktyg som materialet sedan har placerats 

in i. Verktyget hjälper oss att förstå två saker: ett, hur mycket politiker och tjänstemän valt att 

släppa på kontrollen gällande ramarna för dialogmötet så att medborgaren är medskapande i 

processen. Frågan är alltså om kommunen ger makt till medborgaren eller om kommunen har 

makt över medborgaren. Två, så ger oss verktyget en möjlighet att se om dialogmötena handlar 

om att komma nära medborgaren, det vill säga skapar kommunen närhet eller avstånd till 

invånarna. Alla sammanställningar av dialogmötena är hämtade hos tjänsteperson på  

Kristinehamns kommun, då de inte finns att tillgå i sin helhet på kommunens hemsida. Detta är 

helt klart en brist i studien och ger kanske inte den transparens man som uppsatsskrivare hade 

önskat. 

 

4.2.1 Dialogmöte – Centrums utveckling 

Den 15:e september år 2012 bjöd kommunen in medborgarna att tycka till om centrums 

utveckling. Frågeställningarna handlade om hur kommunen ska utveckla viktiga offentliga 

platser i Kristinehamns kommun. Frågan som ställdes var hur medborgaren upplever centrum. 

Medborgaren fick komma med åsikter angående trygghet och potentiell utveckling, men också 

rita ändringar på en karta över berörda områden. Medborgardialogen ingick i ”projekt 

medborgardialog” om hur kommunen tillsammans med medborgaren skapar ett attraktivare 

Kristinehamn. (Dialogmöte, sept. 2012) 
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Resultatet av dialogmötet visar på att man försöker komma nära medborgaren med hjälp av att 

låta hen själv komma med idéer och förslag, samtidigt är det tydligt att kommunen fortfarande 

har kontroll över processen samt dess utgång dvs. resultatet. Närhet handlar om hur nära 

politiker och tjänstemän faktiskt vill komma medborgaren. Är de villiga att sträcka ut en hand 

för att be om medborgaren om hjälp eller inte? I det här dialogmötet sträcker kommunen ut en 

hand genom att be medborgaren om förslag till utveckling av centrum. Men, samtidigt drar 

dialogmötet mot att hamna mer mot kontroll eftersom det är oklart hur medborgarens förslag 

ligger till grund för ett politiskt beslut. För I slutändan är det politikerna som fattar beslut om 

vad som ska förverkligas och då styr saker som budget och ekonomin.  På så vis har kommunen 

näst intill full kontroll över processen. På så vis uppfylls också idealtyp C i verktyget att 

kommunen faktiskt styr över form och fråga för dialogmötet och hur dialogmötets resultat 

hanteras. Dialogmötet präglas således av måttlig närhet och stor grad av kontroll över 

processen och resultatet. 

 

4.2.2 Dialogmöte – Medborgarens närområde 

I anslutning till dialogmötena om centrums utveckling så anordnade kommunen ett dialogmöte 

som riktade sig mot boende i olika bostadsområden inom kommunen. Fokus låg även här på 

utveckling och förbättring. Meningen var att ta del av medborgarnas åsikter och förslag på 

förbättring. En sammanfattning av frågorna som ställdes var hur de vill se sitt bostadsområde 

utvecklas och förbättras, men också hur de vill se hela kommunen förbättras och utvecklas. 

(Dialogmöten, 04-09-2012, 11-09-2012, 23-09-2012, 02-10-2012) 

 

Genom att rikta in sig på olika bostadsområden i kommunen så försöker man skapa en närhet 

till medborgaren – man inkluderar. Att ha flera möten på olika platser gör att fler får chansen 

att påverka och man inkluderar också grupper som annars kanske inte hade fått chansen att 

tycka till. Om vi åter igen diskuterar uppsatsens definition av närhet så handlar det om hur villig 

man från kommunens sida att sträcka ut en hand för att fråga medborgaren om hjälp i dialogen. 

Eftersom man går ett steg längre och anordnar flera möten på flera platser inom kommunen så 

visar det att man i den här dialogen är än mer benägen om just detta.  

 

Men på samma vis som i tidigare dialogmöten så ger man inte något tydligt svar på vad mötet 

ska resultera i och på vilket sätt medborgaren är delaktig och medskapande i de framtida 

politiska besluten. På så vis så ligger fortfarande kontrollen helt hos politikerna som i slutändan 

är de som tar besluten. Då blir alltså svårt att se på vilket sätt medborgaren har ett reellt 
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inflytande i de förändringar som sker om de inte får vara delaktiga i de beslut som tas. 

Dialogmötet om medborgarens närområde präglas således av mer närhet än det dialogmötet 

om centrums utveckling men fortfarande av lika stor grad av kontroll över processen och 

resultatet. Alltså uppfylls även idealtyp C i detta fall. 

 

4.2.3 Dialogmöte – Utvärdering av ”projekt medborgardialog” 

För att utvärdera ”projekt medborgardialog” så anordnade kommunen, den 19 februari 2013, 

ett riktat dialogmöte för de som tidigare deltagit i något av projektets tidigare dialogmöten eller 

tidigare skickat in medborgarförslag till kommunen. Syftet var att få in åsikter och förslag som 

kan ligga till grund för en fortsatt utveckling av medborgardialogen i Kristinehamns kommun. 

 

För att få en bild av hur bra dialogmöte är som verktyg, så frågade man de inbjudna vilket som 

är det bästa sättet för att komma med idéer och förslag samt om e-petitioner är ett bra alternativ 

till dialogmöten och medborgarförslag. Åsikter och förslag från dialogmötet låg sedan till grund 

för den slutrapport man skrev om ”projekt medborgardialog”. Resultatet och analysen av det 

här dialogmötet bör därför ses i kontext med slutrapporten för att ge en rättvis bild av 

medborgarens reella inflytande. (Dialogmöte, 19-02-2013) 

 

Genom att bjuda in medborgaren ytterligare en gång visar man redan här att man är intresserad 

av hens åsikter och förslag. Kommunen vill komma nära medborgaren och skapa en känsla av 

delaktighet och en ”vi-känsla”. På så vis drar det här mötet ännu mer mot närhet. Till skillnad 

från tidigare dialogmöten så finns här också ett tydligt resultat i form av en slutrapport som 

underlag för politiskt beslut om att permanenta medborgardialog. (Ks/2010:21) Det betyder att 

man här finns en tydligare kedja från medborgarens förslag till det politiska beslutet och på så 

vis drar också mötet mer mot medskapande än tidigare två möten.  

 

Vad det här betyder är att man på så vis låter medborgaren vara mer medskapande i 

beslutsprocessen. Men, läsaren bör även här komma ihåg att det fortfarande är kommunens 

politiker som har det sista ordet gällande den fortsatta utvecklingen av medborgardialogen. Vad 

det här genererar är ett dialogmöte som präglas av mer närhet än de två tidigare, men 

fortfarande av kontroll,	 även	 om	 den	 i	 det	 här	 fallet	 helt	 klart	 minskat.	 Även	 det	 här	

dialogmötet	kan	alltså	placeras	in	i	idealtyp	C.	
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4.2.4 Dialogmöte – Kristinehamn år 2030 

Den här delen består av 15 olika dialogmöten och för att förstå kontexten till dessa 15 

dialogmöten som kommunen anordnade i anslutning till kommunens visionsarbete så måste vi 

självklart prata lite om visionsarbetet i kommunen. Under slutet av år 2015 och början av år 

2016 arbetade kommunen fram en ny vision för hur Kristinehamns ska se ut år 2030. Chefer, 

politiker och folk från näringslivet bjöds in för att komma med åsikter. Till det kom också 15 

olika dialogmöten där medborgarna bjöds in.  

 

Kristinehamns vision ”Den vänliga och nyskapande skärgårdskommunen” (Kristinehamn.se) 

är alltså ett resultat av flera aktiviteter, som dialogmötena är en del av. Därför kan man tänka 

sig att visionens resultat också ska gå att återspegla i de dialogmöten som genomfördes under 

hösten 2015. Dialogmötena som genomfördes i anslutning till Kristinehamns visionsarbete 

utgår från fyra frågor: Hur vill du att det ska se ut i Kristinehamns kommun 2030?, Vad vill du 

att kommunen ska vara känd för 2030?, Vad är det som gör att du bor kvar och vad är det som 

gör att människor väljer att flytta hit 2030? (Dialogmöten, hösten 2015) 

 

Som vi ser är frågorna mycket öppna och vill låta medborgaren själv fundera kring kommunens 

framtid. Man vill skapa en viljeriktning åt vilket håll kommunen ska sträva. Man vill ha 

kommunmedborgarens åsikter och förslag på hur kommunen kan bli så attraktiv som möjligt. 

Samtidigt som man vill skapa en närhet till medborgaren genom att först och främst anordna 

15 olika möten i anslutning till visionsarbetet, så har man fortfarande kontroll över 

beslutsprocessen. Detta på grund av att det är svårt att följa processen från medborgarnas förslag 

till färdigt, politiskt beslut. Det är fortfarande kommunen som har kontrollen och sätter ramarna 

för dialogmötet och har därför fortfarande makt över processen, beslut och resultat. 

 

Vad analysen av dialogmötena kring Kristinehamns vision alltså visade var att det inte är helt 

lätt för medborgaren att förstå hur deras åsikter återfinns i den slutliga visionen. Vad som finns 

att tillgå för medborgaren är diagram och tabeller som visar vilka frågor som deltagarna anses 

som mest viktiga under varje dialogmöte. Även här släpper man alltså inte in medborgaren allt 

för mycket, man vill fortfarande vara de som håller i tyglarna och tar besluten. Läsaren bör 

därför se att samtidigt som kommunen skapar ett klimat med öppna frågor och närhet så skapar 

man samtidigt distans till medborgaren i form av att tjänstemän och politiker sedan förvaltar 

och tar besluten. Dialogmötet präglas således av närhet, eftersom man anordnar många möten, 
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men också i stor grad av kontroll över processen och resultatet eftersom medborgaren inte kan 

se om hen är medskapande. Även det här dialogmötet placeras därför in i idealtyp C. 

	

4.2.5 Sammanfattning 

Kan man då se några tendenser om de dialogmöten som Kristinehamn hållit under åren 2012 – 

2015? Det visar sig att samtidigt som man vill komma nära medborgaren genom att hålla möten 

på olika platser samt rikta in sig mot olika grupper så sker det fortfarande inte mycket 

medskapande. Detta beror främst på två saker: först, det är inte alltid tydligt ifall, och till vilken 

grad medborgarens åsikter ligger till grund för politiska beslut. På så vis blir det otydligt hur 

medborgaren är delaktig i beslutsprocessen. Sen, kontroll. Eftersom politikerna sitter på makten 

så är det de som har det sista ordet gällande de beslut som tas, därför blir det även här otydligt 

till vilken grad medborgaren då får ett reellt inflytande över beslutsprocessen. 

	

4.3 Resultat dialogmöten 

I analysverktyget presenteras det resultat som analysen av dialogmötena genererade. För 

tydlighetens skull presenteras även varje analysenhet under verktyget med en förklaring av 

varje dialogmöteskategori som kommunen anordnade. Meningen med verktyget är att på ett så 

ordnat och enkelt sätt som möjligt visa tendenser åt vilket håll som medborgardialogerna drar 

åt och på illustrera hur mycket medborgaren faktiskt kan påverka i beslutsprocessen i 

Kristinehamns kommun.  

 

Vad analysen visar oss är att alla dialogmöten präglas av mer närhet än arrogans men också 

av en stor dos av kontroll från kommunens sida; man håller fortfarande hårt i tyglarna gällande 

både dialogens form, beslut och resultat. Dialogmötena ger inte medborgaren någon möjlighet 

att se hur hen har påverkat i dem. Vad detta beror på kommer uppsatsskrivaren diskutera i 

nästkommande kapitel. 

 

På nästa sida presenteras verktyget med resultatet från analysen i sin helhet. 

 

 

 

 

 



	35	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dialogmöte	–	Centrums	utveckling	(2012)	

2. Dialogmöte	–	Medborgarens	närområde	(2012)	

3. Dialogmöte	–	Utvärdering	av	”projekt	medborgardialog”	(2013)	

4. Dialogmöte	–	Kristinehamn	år	2030	(2015)	

Medskapande 

Kontroll	

Närhet Arrogans 

Figur 4: analysverktyg för dialogmöten (Resultat) 
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4.4 Resultatanalys  

Den här uppsatsen öppnades med orden; Sverige är en representativ demokrati. All offentlig 

makt utgår från folket. Det innebär att samhället väljer förtroendevalda som ska representera 

oss som medborgare och nation. Det innebär också att de fattar beslut i frågor vi röstat in dem 

för att genomföra. Men alla demokratier genomgår förändring och den svenska demokratin är 

inget undantag. Idag fokuserar regering, riksdag och myndigheter (till exempel SKL) på att öka 

det medborgerliga deltagandet i mellanvalsperioderna. Ett av dessa verktyg som blivit mycket 

populärt är medborgardialog. Vad medborgardialogen är tänkt att göra är att ge 

medborgaren/individen en ny kanal till de förtroendevalda där de ska kunna påverka och 

komma med åsikter och förslag 

 

I Kristinehamns kommun har konceptet medborgardialog använts sedan 2012. I det ingår 

medborgarförslag, där medborgaren skicka in förslag med åsikter kring aktuella och brännande 

frågor i kommunen. Vad som också ingår är dialogmöten där medborgaren deltar i öppna eller 

riktade möten. Tanken med medborgardialog är att det ska bidra med tre saker: ökat deltagande 

SOU 2016:5), mer inflytande (SKL.se) samt att det ska skapa en gemensamhet och en ”vi 

känsla” mellan medborgare och förtroendevalda i Kristinehamns kommun. (Slutrapport, 2013) 

 

Vad den här uppsatsen visar är dock att alla dessa förhoppningar inte alltid infrias. Två saker: 

resultatet visar på att medborgaren ofta har svårt att få sina åsikter och förslag igenom via 

medborgarförslag samt att det ofta är svårt för medborgaren att se om deras förslag och åsikter 

i anslutning till dialogmötena verkligen ligger till grund för det som sedan beslutas om. I sin 

helhet så beslutar politiker och tjänstemän både om fråga och form för dialogen samt hur dess 

resultat ska behandlas.  Nazem Tahvilzades pessimistiska syn att medborgardialogen som 

verktyg snarare handlar om skendemokratiska manövrar känns därför mer än relevant. 

(Tahvilzadeh, 2015) Även Montin och Granberg beskriver detta med liknande ordalag. (Montin 

& Granberg, 2013) Istället för att gemensamma beslut tas i anslutning till dialogen, eller att 

medborgaren på ett tydligt sätt ser sitt bidrag i resultatet så kan det se ut som att politikerna inte 

är intresserade av medborgarens medskapande. Det skapar oförenlighet, bristfällig 

kommunikation och dålig transparens i vilken uppgift varje part i dialogen har. 

 

Bristen på transparens i beslutsprocessen mellan politiker och medborgare kan således skapa 

falska förhoppningar om inflytande. Visst, medborgaren kanske nöjer sig med att få vara med 

och tycka till om olika saker som rör sin hemkommun. Men, precis som Erik Andersson (2015) 
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skriver, så krävs fortfarande en tydlig idé för hur återkopplingen ska ske om medborgaren ska 

vara delaktig på riktigt; delaktighet i kommunens beslutsprocess har ett värde i sig. 

 

I det deltagardemokratiska idealet så är det meningen att medborgaren ska få en roll som 

sträcker sig längre än att välja förtroendevalda på valdagen. Medborgaren ska stå i 

strålkastarljuset och ska genom detta få mer förståelse kring det politiska systemet hen deltar i. 

(Bengtsson, 2008) Även den pluralistiska teoribildningen ger mer utrymme för medborgarens 

deltagande och påverkan. (Bengtsson, 2008) Att medborgaren inte vet hur mycket hen har 

påverkat i beslutet, som i resultatet i den här studien, kan ses som ett steg bort från detta med 

en riktning mer mot den elitistiska teoribildningen. Även om medborgaren nöjer sig med att få 

”känna sig” delaktig på dialogmötena så är bristen på insyn och transparens något som inte ska 

nonchaleras. Risken är att dialogerna blir  resurskrävande processer som bidrar till ett mindre 

transparent beslutsfattande i sin helhet. Dialogmöten blir, som Tahvilzadeh (2015) beskriver 

det, ett sätt för tjänstemän och politiker att dominera. De vill påverka medborgarna mer än vad 

de själva vill påverkas. 

 

Medborgarförslagen präglas i sin tur av sina problem. Resultatet visade att majoriteten av de 

inkomna medborgarförslagen hamnade i ett politikområde som rör tekniska frågor och handlade 

om att ändra den fysiska miljön i kommunen. Väldigt få förslag behandlade ämnen som faktiskt 

berör de stora komplexa samhällsfrågorna eller de frågor som den genomsnittliga svensken 

anser vara viktiga enligt SOM-institutets enkätundersökning från 2015. Att de enda inkomna 

förslagen som på något vis kan tangera dessa komplexa frågor avslogs, styrker Montin & 

Granbergs (2013) resonemang att inbjudet deltagande till slut bara handlar om vilken färg 

kommunen ska ha på sina parkbänkar.  Visst, varken det deltagardemokratiska idealet eller 

syftet med medborgarförslag hänvisar inte till att medborgaren bör vara med och påverka i de 

stora komplexa samhällsfrågorna eller för den delen ges mer reellt inflytande över 

beslutsprocessen. Men, att bara låta medborgaren vara med att delta utan att egentligen 

egentligen påverka i mer än frågor som rör stadsmiljö är, precis som Nazem Tahvilzadeh 

skriver, att marginalisera medborgaren. (Tahvilzadeh, 2015) Om Kristinehamns kommun 

släpper in medborgaren att delta i beslutsprocessen så kan det argumenteras för att hen också 

ska kunna påverka i just dessa frågor. Detta är absolut något som behöver diskuteras vidare i 

framtida studier. 
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Analysen av resultatet visar alltså att konceptet medborgardialog i Kristinehamns kommun lider 

av många av de ”barnsjukdomar” som präglar medborgardialog som fenomen i stort. 

Medborgarens reella inflytande över den politiska beslutsprocessen i Kristinehamns kommun 

genom medborgardialog kan därför ses som ytterst begränsad, just på grund av brist av 

transparens och kommunikation samt brist på inflytande i viktiga samhällsfrågor samt den 

mängd medborgarförslag som faktiskt går igenom. I nästa kapitel kommer medborgarens reella 

inflytande över beslutsprocessen i Kristinehamns kommun diskuteras vidare. 
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5. Slutsats och Diskussion 
I detta avslutande och summerande kapitel dras slutsatser utifrån studiens resultat. Här framförs 

också en diskussion om studien i sin helhet. 

 

Den här studien försöker belysa medborgarens politiska inflytande över beslutsprocessen via 

medborgardialog i Kristinehamns kommun. Resultatet indikerar att det inte alltid är så lätt att 

följa medborgarens förslag från dialog till resultat. Dialogmötena saknar transparens och det 

råder ingen full klarhet i vilken roll varje part har eller bör ha i processen. Frånvarande är också 

den medskapande delen i dialogmötena eftersom politiker inte släpper på makten. Det är 

fortfarande de som tar de verkställande besluten i resultatet av dialogen. Om det är ett 

egenintresse eller en dåligt utformad dialog från tjänstemän och politikers sida får stå osagt. 

Det ska dock inte nonchaleras att det fortfarande finns utmaningar kopplat till medborgardialog 

i kommunen. 

 

Nästa steg i studien av medborgardialog bör därför omfatta fler kommuner för att få en mer 

komplex bild av hur medborgardialog. Framtida studier skulle därför kunna handla om att sätta 

medborgardialogen i en större kontext för att få en bättre förståelse för medborgardialogens för 

och nackdelar. Än mer önskvärd vore dock att se en studie som försöker ta reda på om 

medborgardialog stärker demokratin. Vidare borde även fler studier göras om hur medborgaren 

upplever sin påverkan i dialogen. Det skulle vara ett gott komplement till den här studien. Som 

en fortsättning på den här studien skulle man även kunna studera e-petitioner som på många 

håll börjar ersätta medborgarförslag. Dels för att fånga upp kanalernas utveckling, dels för att 

se huruvida medborgarens inflytande påverkas även här. Ett sista förslag på framtida forskning 

är att studera medborgardialog i komplexa samhällsfrågor. SKL har under en tid arbetat med 

att implementera konceptet medborgardialog i komplexa samhällsfrågor, det skulle därför vara 

intressant att studera om medborgardialogen i just dessa frågor kan ge medborgaren större 

inflytande. En sådan studie skulle kunna utgå ifrån den deliberativa idealmodellen, och då ta 

avstamp i Bengtssons (2008) bok som genomsyrar hela den här uppsatsen. 

 

Det som varit problematiskt med den här studien är den bristfälliga information om vad man 

verkligen vill åstadkomma med medborgardialogen i Kristinehamns kommun. Det har inte 

alltid varit helt klart om man vill öka deltagandet, inflytandet eller bara låta medborgaren vara 

delaktig. På så vis har det varit svårt att faktiskt veta vilket syfte den faktiskt har. Det har därför 
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varit viktigt att tidigt i studien försöka klargöra detta så det framgår så tydligt som möjligt. 

Något annat som varit problematiskt är även svårigheten med att hitta det material som krävdes 

för att genomföra studien. Som student, där efterforskning såklart krävs, har problemet varit 

hanterbart men för den genomsnittlige medborgaren i kommunen kan detta vara ett problem 

och på så vis även ett problem för den transparenta kommunen. 

 

Det som förundrat mig mest under arbetets gång är vilket fotfäste som medborgardialog som 

verktyg faktiskt fått i våra svenska kommuner. Idag används den i majoriteten av dem och även 

i många regioner och landsting. Det är därför troligt att med modern teknik och digitalisering 

som verktyg kommer göra det ännu enklare för medborgaren att vara delaktig och då få chans 

att få större möjlighet att påverka beslutsprocessen. 

 

Det deltagardemokratiska idealet har hjälpt mig att förstå de olika principerna för ett utökat 

deltagande och att det i praktiken inte alltid uppfylls. Efter att ha analyserat Kristinehamns 

kommuns medborgardialog så går det att konstatera att den i det fallet fortfarande behöver 

utvecklas och utvärderas. För även om medborgaren är nöjd med att få vara med och tycka sitt 

så kan det vara svårt att se syftet med den om den bara är en resurskrävande aktivitet. Politiker 

och tjänstemän måste bli bättre på att klargöra syftet med medborgardialogen för att den ska 

självuppfylla sig självt. 

 

Efter att ha genomfört studien om medborgardialog i Kristinehamns kommun så kan jag 

konstatera att medborgarens reella inflytande är begränsad. Inte på grund av att hen inte har 

möjlighet att delta, utan snarare på grund av bristen på kommunikation, transparens och ett 

klargörande över vilken roll varje part ska ha i dialogen. Om medborgaren ska kunna få ett 

större reellt inflytande över den politiska beslutsprocessen i Kristinehamns kommun så måste 

man se över detta. Det ska dock tilläggas att kommunens politiker kanske inte tycker att det 

bristen på transparens och kommunikation kring medborgardialogen är ett problem och att de 

från deras sida är helt nöjda med medborgarens påverkan som den är. I slutändan, trots de 

problem den här studien pekar på, har vi valt våra politiker för att vi är, just det, en representativ 

demokrati. 

 

Den store poeten, popsångaren och nu även nobelpristagaren Bob Dylan sammanfattar vad den 

här studien antytt, 
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Something is happening here but you don’t know what it is, do you Mr. Jones? 

 

Det ska det bli intressant att se medborgardialogens framtid och om den kan bli en kanal för 

reellt inflytande att räkna med. 
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Dialogmöte – Utvärdering "Projekt medborgardialog (2013) 

 



	45	

Dialogmöte – Kristinehamn år 2030 (2015) 

 

Medborgarförslag (januari 2014 – december 2016) http://www.kristinehamn.se/kommun-

politik/moten?field_meeting_date_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2014&tid=32 
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Tabeller – medborgarförslag 

Sorterade	enligt	politikområde	
TN	=	50	st.	
SKN	=	6	st.	
KS	=	15	st.	
KN	=	5	st.	
MBN	=	1	st.	

 

Förslag	sorterade	efter	beslut	och	politikområde	
Avslås	=	53	st.	 (TN	=	38)	(SKN	=	6)	(KS	=	6)	(KN	=	2)	(MBN	=	1)	
Bifalls	=	10	st.	 (TN	=	6)	(SKN	=	0)	(KS	=	3)	(KN	=	1)	(MBN	=	0)	
Besvaras	=	14	st.	 (TN	=	6)	(SKN	=	0)	(KS	=	6)	(KN	=	2)	(MBN	=	0)	
Summa	=	77	st.	 		

 

Förslag	sorterade	efter	(Övergripande/Detalj),	(Politikområde)	och	(Beslut)	
Detalj:	B	 TN	=	45		 SKN	=	0		 KS	=	13		 KN	=	5		 MBN	=	1		
Övergripande:	A	 TN	=	5		 SKN	=	6		 KS	=	2		 KN	=	0		 MBN	=	0		
Avslås:	(1)		
Bifalls:	(2)		
Besvaras:	(0)	

B(1)	=	33		
B(2)	=	6		
B(0)	=	6	 		

B(1)	=	6		
B(2)	=	3		
B(0)	=	4	

B(1)	=	2		
B(2)	=	1		
B(0)	=	2	

B(1)	=	1	
B(2)	=	0	
B(0)	=	0	

		

A(1)	=	5		
A(2)	=	0		
A(0)	=	0	

A(1)	=	6		
A(2)	=	0		
A(0)	=	0	

A(1)	=	0		
A(2)	=	0		
A(0)	=	2	 		 		

Summa:	 50	 6	 15	 5	 1	
 

 

	
 

 

 

 

 


