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Vi sitter alla i samma båt och måste veta till vilken ö vi vill segla.  

Hur ser det ut på den ö som kan leva upp till våra behov och önskemål och var ligger den?  

När vi vet vart vi vill åka kan vi klara av olika förändringar i de förutsättningar vi har som 

båtfarare. Vi måste ta hänsyn till ändrade vindriktningar, mötande båtar och dåligt väder.  

Vi måste kanske kryssa oss fram.  

Styra till någon annan ö för att tillfälligt söka skydd.  

Men vi ändrar inte slutmålet.  

Vi vet var vi är och kan därför ta ut kursen.  

 

-Vision Luleå 2050 

 



 
 

Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att undersöka om medborgardialog främjar politisk delaktighet. Studien grundar 

sig på en litteraturstudie av politiska dokument och relevanta teorier. Analysen kompletteras av en 

kvalitativ studie av Luleå kommuns initiering av medborgardialog.  

 

Grundtanken i demokrati är att politiska beslut skall grundas på mänskliga rättigheter med fria och 

jämlika medborgare. Genom initiering av medborgardialog blir detta möjligt. Sedan år 2007 har ett 

utvecklingsarbete av medborgardialogen i Sverige utförts. Varje enskild kommun och landsting har 

ansvar för initiering av medborgardialog, där Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) finns som 

stöd.  SKL har utvecklat metoder och modeller som kan hjälpa i denna arbetsprocess. I denna 

uppsats presenterar jag teorin bakom samt SKL:s arbete kring medborgardialog och dess utveckling 

av demokratiska styrformer. Medborgardialog främjar, likt demokratin, till politisk delaktighet och 

mänskliga rättigheter. Paralleller dras mellan medborgardialogen och deliberativ demokrati. En 

diskussion förs även kring maktförhållandet i dialogen, så som manipulation och kontroll över 

dagordningen.  

 

För att undersöka hur initieringen av medborgardialog inom en kommun kan se ut i praktiken har en 

studie av Luleå kommuns medborgardialogsarbete genomförts. I Luleå har det genomförts dialoger 

under flera års tid. Hur dialogen har sett och ser ut kan variera mellan de olika förvaltningarna i 

kommunen. Sedan år 2013 har Luleå kommun haft i avsikt att utveckla och skapa en struktur för 

medborgardialog som blir allmängiltig för samtliga förvaltningar i kommunen. Utvecklingsområden 

är bland annat att nå fler målgrupper än de som självmant medverkar i dialogen, öka politikers 

involvering i dialogprocessen samt tidig initiering av dialog för att öka nivån av medborgares 

inflytande.  

 

Nyckelord: Politisk delaktighet, medborgardialog, makt



 
 

Abstract 

The purpose of this study is to examine Citizen Dialogue and how it promotes political 

participation. The study is based on a literature review of policy documents and relevant theories. 

The analysis is complemented by a qualitative study of how Luleå Municipality are initiating public 

dialogue. 

 

The basic idea of democracy is that political decisions should be based on human rights with free 

and equal citizens. By initiating Citizen Dialogue, this becomes possible. Since 2007, the 

development of Citizen Dialogue in Sweden has been performed. Each municipality and county 

councils are responsible for initiating public dialogue, with SKL 's support. SKL has developed 

methods and models that can help in this work process. In this paper I present the theory behind and 

the recent work on Citizen Dialogue, with SKL as my main focus. Dialogue with citizens promotes, 

like democracy, to political participation and human rights. Parallels are drawn to Citizen Dialogue 

and deliberative democracy. A discussion about the power relationship in the dialogue are also 

made, like power of manipulation and control of the agenda 

 

 To examine how the initialization of Citizen Dialogue within a community might look like in 

practice, a study of how Luleå Municipality used Citizen Dialogue in their town was made. In 

Luleå, they have had dialogues with the citizens for several years. How the dialogue have seen and 

looked may vary between the different administrations of the municipality. Since the year 2013, 

Luleå have had the intention to develop and create a structure for Citizen Dialogue that becomes 

valid for all departments in the municipality. Development areas are early initiation of dialogue to 

increase the level of citizens' influence, reach more citizens than those who voluntarily participate 

in the dialogue and increase politicians' involvement in the dialogue process.  

 

Key words: Politic participation, Citizen Dialogue, Power  
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Inledning 

”Friheten och rättigheten att fritt uttrycka tankar och åsikter både som individ och 

inom politiska fora, t.ex. nationella lagstiftande församlingar, folkvalda församlingar 

på distriktsnivå och byråd på lokal nivå, samt att fritt få mötas och organisera sig 

utgör en central förutsättning för medverkan i beslut och regleringar av 

intressekonflikter”.1 

 

Citatet ovan är från Utrikesdepartementet (UD) i en rapport från 2001. Rapporten syftar till en 

förstärkt demokratisk styrning och företräder ett rättighetsperspektiv för att höja människors 

levnadsnivåer i Sverige. Med ett förstärkt rättighetsperspektiv menar UD upplevandet av ett så 

kallat MR-perspektiv, som står för Mänskliga rättighetsperspektivet och syftar till att efterleva de 

mänskliga rättigheter som Förenta Nationerna (FN) generalförsamling sammanställt i den allmänna 

förklaringen från år 1948.2 Förklaringen innefattar de grundläggande mänskliga rättigheterna som 

ska gälla för varje enskild människa världen över. Den allmänna förklaringen offentliggjordes sedan 

och uppmanades att bli förstådd runt om i världen utan hänsyn till olika länders politiska 

förhållanden med målet var att ses som en gemensam norm för alla. Den allmänna förklaringen 

består av trettio artiklar som berör olika områden i en människas liv. Bland annat innefattas 

erkännandet av varje människas lika värde, yttrandefrihet och trosfrihet. Artikel 21 tillkännager 

allas rätt att delta i sitt lands styre, direkt eller genom fritt valda ombud. Vidare beskrivs allas lika 

rätt att tillträda en offentlig tjänst samt att det är folkets vilja som ska utgöra grundvalen för 

statsmakternas myndighet genom allmän och lika rösträtt. UD menar vidare att demokrati och MR-

perspektivet många gånger hör ihop. Demokrati är den strukturella motsvarigheten till de normer 

som mänskliga rättigheter består av. En fungerande demokratisk styrning skapar därmed 

förutsättningar för att de mänskliga rättigheterna efterlevs och uppfylls.3  

Hur uppnår man då en god demokratisk styrning? Enligt UD är acceptansen av en demokratisk 

kultur förutsättande. En demokratisk kultur innebär mångfald, deltagande, dialog, tolerans, respekt 

för andras åsikter och viljor samt att ta hänsyn till minoriteters rättigheter.4 För att uppnå detta är det 

viktigt med en god kommunikation med de svenska invånarna. År 2006 följde ett beslut från 

Regeringen om ett ökat arbete för deltagande av de svenska invånarna i politiska frågor. Att 

engagera invånare i politiska frågor hade nämligen visat sig inte vara helt enkelt. Studier och 

                                                 
1
 Utrikesdepartementet (2001) Ett demokrati- och rättighetsperspektiv i svenskt utvecklingssamarbete . s.3 

2
 FN.se: FN's allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 10 december 1948 

3
 Utrikesdepartementet (2001) Ett demokrati- och rättighetsperspektiv i svenskt utvecklingssamarbete . s3-4 

4
 Utrikesdepartementet (2001) Ett demokrati- och rättighetsperspektiv i svenskt utvecklingssamarbete . s.2 



2 
 

forskning visade en ojämn fördelning kring svenska invånares politiska deltagande. Detta berodde 

däremot inte på brist i engagemang utan snarare brist på struktur. Som svar på detta startade 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ett projekt som kallades Medborgardialog. Projektet 

bestod av att utveckla metoder och modeller för dialog med invånare i syfte att öka det politiska 

engagemanget.5 Sedan Regeringens beslut år 2008 har medborgardialog blivit en del av varje 

kommun och landstings arbetsprocess. Med SKL:s hjälp har varje enskild kommun åtagits ansvar 

att själva initiera och skapa förutsättningar för medborgarna att delta i de politiska frågor som väx 

inom kommunen. 

Syftet med demokrati och MR-perspektiv förutsätter en delaktighet från fler individer och sociala 

grupper än de som befinner sig innanför de politiska ramarna. Detta är inte oproblematiskt. Sherry 

Arnstein publicerade år 1969 en artikel i USA där hon förde en kritisk diskussion kring brister i den 

demokratiska styrningen. Eftersom även demokratiska samhällen har en maktordning menade 

Arnstein att makthavarna har kontrollen över delaktigheten och möjligheten att få sin vilja igenom. 

Vad som ser ut att vara delaktighet för medborgare kan i själva verket vara en metod för politisk 

manipulation.6 Även den engelske sociologen Steven Lukes för en diskussion kring fenomenet 

makt, där han klassar manipulation som maktens högsta grad.7 

Tidigare forskning 

Cecilia Eriksson publicerade år 2006 en studie av demokrati från svenska ungdomars perspektiv. 

Genom intervjuer med unga ger hon en beskrivande bild av hur svenska ungdomar ser på 

demokratin. Avhandlingen heter ”Det borde vara att folket bestämmer” - En studie av ungdomars 

föreställningar om demokrati och som titeln avslöjar resulterar studien i ett missnöje med 

upplevelsen av den faktiska demokratin. Ungdomarna menade att demokrati innebär att alla har rätt 

att delta i beslutsfattandet, som till exempel allmän rösträtt och yttrandefrihet, något som ansågs 

fungera. Samtidigt ansågs det finnas brister i demokratin kring jämlikhet. De menade att 

jämställdhet förutsätter jämlikhet för alla att påverka samhället, något som de själva inte upplevt har 

uppfyllts. Som ung medborgare upplevdes en särbehandling på så vis att deras åsikter inte var lika 

värda som vuxna medborgares.8  

                                                 
5
SKL: Politisk delaktighet, demokrati och mänskliga rättigheter i kommuner. (2009) samt  

SKL: 11 tankar kring Medborgardialog i styrning , (2008). 
6
 Sherry R. Arnstein, 1969, A ladder of citizen participation.  

7
 Lukes, S. (2008) Maktens ansikten 

8
 Eriksson, C. 2006, ”Det borde vara folket bestämmer” - En studie av ungdomars föreställningar om demokrati. ”Det 

borde vara att folket bestämmer” - En studie av ungdomars föreställningar om demokrati. 
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Problemformulering 

Invånare som inte inkluderas i politiska frågor som rör egna levnadsförhållanden indikerar ett så 

kallat rättighetsproblem. Frånvaron av lika möjligheter att delta och att kunna påverka beslut kan 

resultera i ett minskat framtida engagemang. Därför är det viktigt att närmare studera arbetet kring 

medborgardialog som en hållbar modell för ökad politisk delaktighet. Medborgardialog uppkom 

som ett svar på brist på delaktighet från invånarna. Hur stor delaktighet syftar medborgardialogen 

att ge? Hur relateras medborgardialog till maktförhållandet inom demokratin? Det är politikerna 

som sitter på makten. Hur långt kan det vara rimligt att släppa på den makten? Hur sker kommuners 

initiering av medborgardialog i praktiken?  

Syfte 

Denna studie syftar till att undersöka om medborgardialog utvecklar de demokratiska styrformerna, 

främjar politisk delaktighet och säkerställer de mänskliga rättigheterna. Hur maktförhållandet ser ut 

i medborgardialogen undersöks i syfte att få en djupare förståelse av den politiska delaktigheten. 

Luleå kommuns arbete kring medborgardialog undersöks i syfte att se hur initiering av 

medborgardialog kan se ut i praktisken. Ett delsyfte är att se vilka utvecklingsmöjligheter som kan 

finnas i Luleå kommuns arbete kring medborgardialogen.  

Frågeställningar 

För att kunna besvara studiens syfte har följande frågeställningar tagits fram: 

 Utvecklar medborgardialog demokratiska styrformer? 

 Bidrar medborgardialog till främjandet av politisk delaktighet? 

 Hur ser maktförhållandet ut i medborgardialogen?  

 Vilka utvecklingsmöjligheter finns av initieringen av medborgardialog i Luleå kommun? 

Avgränsningar 

Uppsatsen bygger på en litteraturundersökning av politiska dokument, relevanta teorier, samt 

styrdokument för det praktiska genomförandet av medborgardialog. 

Utöver litteraturundersökningen genomförs intervjuer med kommunala representanter som på något 

vis arbetar eller har arbetat med medborgardialoger. Jag kommer därmed inte att undersöka hur 

medborgarna, de som deltar i dialogerna, ser på saken. Denna avgränsning grundar sig på arbetets 

förväntade omfattning och den tid som stått till förfogande. 
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Disposition 

Först kommer jag att redogöra för innebörden av begreppet medborgardialog samt de teoretiska 

ramverk med relevanta teorier som jag använder i min undersökning. Sedan följer en redogörelse av 

medborgardialogens utveckling i Sverige via Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det 

empriska materialet består av Luleå kommuns arbete kring medborgardialog, utifrån styrdokument 

och intervjuer. Analys och diskussion kring arbetet samt förlag till förbättringar följer. Jag har valt 

att sammanföra dessa två delar då jag ansåg att analysen kompletteras av en diskussion.   

Definition av centrala begrepp 

I detta avsnitt kommer de centrala begrepp som använts i denna studie att definieras. Bland annat 

definieras de tre nyckelorden politisk delaktighet, medborgardialog och makt. För att öka 

förståelsen av studiens teoretiska utgångspunkt definieras samtliga centrala begrepp som använts i 

studien. Begreppen har definierats med hjälp av relevant litteratur kopplat till medborgardialog. 

Framförallt har litteratur från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) använts.  

Borgerlig offentlighet 

Enligt Månson9 beskriver Jürgen Habermas borgerlig offentlighet som det sociala fenomen som 

sker när politiker för öppna debatter med öppen insyn för medborgare. Genom offentliga 

meningsutbyten skapas demokratisk legitimitet.10 Detta beskrivs närmare i teori-delen. 

Demokrati 

Demokrati innebär det politiska förhållande där alla medborgare har rätt att delta och påverka i 

politiska beslut. Enligt Jürgen Habermas handlar demokrati framför allt om medborgarnas rätt och 

möjligheter att uttrycka sina intressen, värderingar och normer i politiska forum och därmed kunna 

påverka rätten och lagstiftningen.11  

Demokratisk legitimitet 

Demokratisk legitimitet innebär upplevandet av de demokratiska rättigheterna som beskrivits ovan. 

Deliberativ demokrati 

Denna form av demokrati består av deliberation, som betyder rådslagning, diskussion eller debatt.12 

Deliberativ demokrati beskrivs ytterligare i teori-delen. 

                                                 
9
  Månson, P. (2013) Moderna samhällsteorier. 

10
 Månson, P (2013) s. 341 

11
 Månson, P. (2013) s.342 

12
 Nationalencyklopedin, ne.se, sökord: Deliberation 
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Medborgare 

Medborgare brukar definieras som individer med svensk nationalitet. Vid Medborgardialog-

sammanhang definieras medborgarna som samtliga individer bosatta inom kommunen.  

Medborgardialog 

Medborgardialog är ett brett begrepp som i stort handlar om deltagande och inkludering för 

medborgarna i politiska beslutsprocesser i kommunen. SKL förklarar medborgardialog som ett sätt 

att se medborgarnas kunskaper som en tillgång för att forma framtidens kommun och framtidens 

landsting. Det handlar om att använda flera olika metoder för att få kunskap om medborgarnas 

värderingar och att ge medborgarna kunskaper om kommunens och landstingets ansvar, styrning 

och verksamhet. Då varje kommun själva ansvar för initiering och utveckling av medborgardialoger 

kan det leda till att det kan tolkas olika från kommun till kommun. Jag kommer därför använda mig 

av en bred definition där medborgardialog inkluderar samtliga aktiviteter och samtal som 

kommunen för med invånarna i syfte att utveckla kommunen.  

Brukardialog 

Brukardialog är likt medborgardialog en form av kommunikation med invånare. Jag skiljer på 

medborgardialog och brukardialog på så vis att medborgardialog behandlar politiska frågor som är 

övergripande kring samhällsutveckling medan brukardialog styrs av tjänstemännen och berör 

relationen mellan verksamhet och kund. 

Förstroendevald 

SKL använder begreppet förtroendevald vid beskrivning av politiker. Det är dessa som blivit valda 

och fått förtroendet av medborgarna att styra i kommuner och landsting.  

Kommunikativt handlande 

Jurgen Habermas teori om det kommunikativa handlandet innebär i kortet den form av 

kommunikation och språk vi använder för att förstå och bli förstådd.  

Kommunikativ rationalitet 

Enligt Jurgen Habermas handlar kommunikativ rationalitet om rationell argumentation, något som 

människor förlitar sig på. Han beskriver detta som grundläggande i samhällsutvecklingen. Detta 

beskrivs ytterligare i teori-delen.   
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Makt 

Makt kan definieras på många sätt. SKL beskriver makt som förmågan att driva igenom beslut. 

Steven Lukes13 lägger fram idén om att det finns tre typer av makt, nämligen makten att driva 

igenom ett beslut mot andras vilja, makten att kontrollera beslutsfattandets arenor och dagordning 

vilket resulterar att ingen får ta ställning till beslutet. Den tredje dimensionen av makt handlar om 

att få som man vill genom manipulation och påverkan av andra aktörer. En grundligare förklaring 

av detta följer under teori-delen.  

Mandat 

I uppsatsen definieras mandat som befogenheten att fatta beslut inom politiska sammanhang. 

Manipulation 

Begreppet manipulation kan beskrivas på många sätt. Utifrån uppsatsens valda teorier beskrivs 

manipulation som förmågan att påverka andra att tycka och tänka på specifika sätt.  

Mänskliga rättigheter 

Mänskliga rättigheter innefattar de rättigheter som tillkommer varje enskild individ. Förenta 

Nationernas (FN) allmänna förklaring, som kungjordes år 194814, om principen om alla människors 

lika rätt och värde. Mänskliga rättigheter förklaras ytterligare under historisk bakgrund-delen. 

MR-perspektivet 

MR-perspektivet står för Mänskliga Rättighetsperspektivet. De mänskliga rättigheterna ger riktlinjer 

för hur varje samhälle bör förhålla sig till för att ge samtliga individer ett värdigt liv och därmed 

anamma ett så kallat MR-perspektiv.15 

Politiskt deltagande 

I studier av politiskt deltagande har två dimensioner av deltagande lyfts fram, nämligen viljan att 

delta samt att kunna delta. I denna uppsats kommer jag definiera politiskt deltagande som ett 

faktiskt sådant.   

Politisk delaktighet 

Politisk delaktighet skiljer sig från politiskt deltagande på så sätt att deltagande ofta innebär en 

rådgivning medan delaktighet innebär medbeslutande. Exempel på sådant kan vara olika slags råd, 

så som ungdomsråd, handikapp- och pensionärs-råd.  

                                                 
13

 Lukes, S. (2008) Maktens ansikten 
14

 manskligarattigheter.se 
15

Utrikesdepartementet (2001)  
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Politisk jämlikhet 

Med politisk jämlikhet menar SKL graden av politiskt deltagande från olika sociala grupper. Detta 

deltagande är ofta ojämnt fördelat. Politisk jämlikhet främjar jämlikhet i form av god representation 

av kommunens berörda medborgare vid politiskt deltagande.  

Representativitet 

Med representativitet menas individer som representerar särskilda sociala grupper. God demokrati 

förespråkar god representativitet från flera sociala grupper.   
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Metod 

Eftersom jag är intresserad av arbetsprocessen av medborgardialog samt de politiska riktlinjer som 

ligger till grund har undersökningen grundats på rättsliga föreskrifter kring medborgardialog samt 

teorier kring medskapande. Luleå kommuns arbete undersöks genom intervjuer med individer som 

har kunskap och erfarenhet i ämnet. Tillsammans med relevanta styrdokument för medborgardialog 

har analysen gjorts. 

Val av material 

Då syftet med studien var att undersöka om medborgardialog bidrar till främjandet av politisk 

delaktighet och inkludering har jag valt att genomföra en litteraturstudie om innebörden bakom just 

medborgardialog. Det material jag har valt att studera är den litteratur som  Sveriges Kommuner 

och Landsting publicerat kring medborgardialog, framför allt kunskapsrapporterna 11 tankar om 

medborgardialog i styrning16 samt Politisk delaktighet, demokrati och mänskliga rättigheter i 

kommuner.17  Detta material har jag valt på grunderna att SKL fått det politiska uppdraget från 

Regeringen att utveckla och stärka den politiska delaktigheten av invånarna i Sverige. Materialet är 

allmängiltigt för samtliga kommuner och landsting i Sverige. Utifrån materialet har jag redogjort för 

den bild av medborgardialog som enligt Regeringens beslut18 ska implementeras i samtliga 

kommuner och landsting i Sverige. 

Val av teori 

Teorierna har valts utifrån kriterierna politisk delaktighet samt makt. Detta eftersom demokrati 

syftar att vara en styrning som grundar sig på delaktighet. Samtidigt råder en maktstyrning. Jag för 

en diskussion kring dess roll i medborgardialogen. Därmed har jag valt teorier som berör just makt.  

Politisk delaktighet 

Jag har valt att använda mig av Jürgen Habermas teorier kring demokrati och den offentliga sfären. 

Habermas förespråkar engagemang från fler individer och sociala grupper än de som befann sig 

inom riksdagens murar. Genom att inkludera fler kan partiers sociala ställning i samhället stärkas.  

Han är även en av många förespråkare kring deliberativ demokrati som i stort handlar om 

delaktighet och gemensamma beslutsfattanden. Där ligger hans teorier kring kommunikativt 

                                                 
16

 SKL(2008) 11 tankar kring Medborgardialog i styrning  
17

 SKL (2009) Politisk delaktighet, demokrati och mänskliga rättigheter i kommuner  
18

 Beslut togs år 2007. Hämtat från 11 tankar kring Medborgardialog i styrning, 2008, SKL. 
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handlande till grund. Habermas teorier kommer beskrivas utifrån Per Månsons19 skildring av 

Habermas i boken Moderna samhällsteorier.  

För att ytterligare beskriva deliberativ demokrati har jag framför allt tagit hjälp av Amy Gutmann 

och Dennis Thompsons artikel ”Why deliberative democracy?” som jag anser ha en utförlig 

beskrivning av det sociala fenomenet. Dessa teorier är relevant för min studie eftersom 

medborgardialog syftar till en god demokrati med en ökad politisk delaktighet från invånarna. 

Makt 

För att diskutera maktförhållanden i medborgardialogen har jag valt att använda mig av Steven 

Lukes20 teorier kring maktens tre ansikten. Han menar att makten kan fungera på olika sätt, bland 

annat genom manipulation. Även Arnstein21 har kritiserat den politiska delaktigheten och jämförde 

det med manipulation.  

Empiriskt urval 

Luleå kommun  

Jag har valt att undersöka förhållandena inom Luleå kommun. I Luleå bor just nu 75 474 invånare. 

Kommunen är en politiskt styrd organisation och kommunfullmäktige är dess högsta beslutande 

organ. Kommunfullmäktige har en övergripande socialdemokratisk mandatfördelning.22 

Kommunen startade ett arbete år 2007 med att ta fram en långsiktig vision av ett mer attraktivt 

Luleå med förhoppningar att öka trivseln för invånarna. Detta resulterade i ett så kallat 

visionsdokument som kallas Vision Luleå 2050 och innefattar arbete kring utvecklandet av 

strukturer kring medborgardialog.23 

Luleå kommuns arbete med medborgardialog ses som ett exempel på hur medborgardialog bedrivs.  

Anledningen till detta är att initieringen av medborgardialog gäller för samtliga kommuner i Sverige 

vilket indikerar att medborgardialogen bör genomföras på liknande sätt, oavsett kommun och 

eftersom Luleå kommun är min hemort sågs detta som det mest praktiska valet. Luleå kommuns 

hemsida24 har ett stort fokus i min empriska studie. Därifrån har material hämtats som komplement 

till det data som samlats in från intervjuerna. 

                                                 
1 9  Månson, P. (2013) Moderna samhällsteorier, traditioner riktningar teoretiker, s. 313-31, 329-336 
20 

Lukes, S. (2008) Maktens ansikten 
21

 Arnstein, S. (1969)  The ladder of citizen participation 
22

 Luleå kommun: lulea.se (2014) 
23

 Luleå kommun: Vision Luleå 2050 (2008) 
24

 Lulea.se 
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Informanterna 

De informanter som valts ut för min undersökning består av personer som på ett eller annat sätt har 

erfarenheter kring medborgardialog. Då medborgardialog är ett relativt nytt arbete i Sverige, likaså i 

Luleå kommun, så har antalet insatta individer i ämnet varit begränsat. Informanterna består av 

individer från fem olika förvaltningar inom kommunen. De har valts ut som nyckelpersoner i olika 

medborgardialogsarbeten och arbetar alla med olika former av medborgardialoger. Nedan följer en 

kort beskrivning av samtliga förvaltningar och informanters huvudsakliga arbete kring 

medborgardialog. 

Fritidsförvaltningen 

Fritidsförvaltningen verkar för att alla som lever, bor och besöker Luleå ska få möjlighet till god 

fritid. Vid intervjutillfället med Fritidsförvaltningen genomfördes en medborgardialog-process 

angående ombyggnation av fyra olika idrottsanläggningar inom kommunen.  

Kommunikationskontoret 

Kommunikationskontoret ansvarar för kommunikationen inom kommunen. Bland annat ansvarar de 

för kommunikationen som sker genom sociala medier, så som Facebook. De ansvarar även för 

informationen på Luleå kommuns hemsida samt annan information i form av olika publikationer, 

som tidningar, broschyrer och annonser.  

Barn- och utbildningsförvaltningen 

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvar för Luleå kommuns skolväsende från förskola till 

gymnasium. Informanten beskriver sina yrkesuppgifter inom sektorn kretsa framförallt kring 

strategisk planering och uppföljning. Den strategiska formen av medborgardialog har han arbetat 

med i tre till fyra år.  

Stadsbyggnadskontoret 

Stadsbyggnadskontoret arbetar bland annat med strategiska frågor kring samhällsutveckling. 

Informanten arbetar med tillgänglighet med fokus på grupper med funktionsnedsättning. Hon ser 

över systemen för delaktighet i Luleå kommun och hur de kan förbättras för grupper med olika 

typer av funktionsnedsättning. Det arbetas även med stadsdelsutveckling i den bemärkelse att man 

vill minska utanförskap och där delaktighet och integration är viktiga begrepp. I detta arbete menar 

informanten att medborgardialog är oundviklig.   

Våga-projektet 

Våga-projektet är ett tvåårigt projekt i Luleå kommun som vänder sig till unga vuxna som önskar få 

hjälp i arbetsmarknaden. De fokuserar på att skapa och utveckla redan befintliga mötesplatser som 
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kan ge uppkomst till 'nätverksknytande' samt att genom samarbete och medskapande med unga 

planera och genomföra allehanda aktiviteter som kan öka Luleås attraktionskraft och skapa 

arbetsmöjligheter. Personal från projektet Våga har intervjuats av den anledningen att de har goda 

erfarenheter kring samarbete och dialog med medborgare, framför allt målgruppen unga vuxna. 

Intervjumetodik 

Jag har använt mig av semistrukturerad kvalitativ intervjumetodik. Intervjuguiden25 bestod av 

öppna frågor relaterade till medborgardialog där informanterna fick möjlighet besvara frågorna 

utifrån eget tycke. Vid behov ställdes följdfrågor i syfte att få så uttömmande svar som möjligt. 

Samtliga intervjuer ägde rum på informanternas egna kontor i Luleå kommun. På informanternas 

samtycke spelades intervjuerna in. Detta underlättade transkriberingen och minskade risken för 

tolkningsfel. Vardera intervju varade omkring 40-60 minuter. 

Etik 

Det etiska underlaget är främst hämtat från Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom 

humanistiskt och samhällsvetenskaplig forskning.26 Det finns många forskningsetiska principer som 

forskare inom samhällsvetenskapen bör ta ställning till men de fyra vanligaste kraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I stort innefattar 

det att de intervjuade fått information om vad intervjun handlar om och hur materialet kommer att 

användas. Intervjun skedde på informantens villkor och kunde avbrytas när helst informanten ville. 

Av konfidentiella skäl har informanternas namn och yrkestitlar uteslutits från uppsatsen samt det 

inspelade materialet tagits bort efter transkribering. 

Analysmetodik 

Det insamlade datamaterialet analyserades med inspiration från Katrine Fangens27 analysmetodik av 

första, andra och tredje graden. Den första graden innefattar, enligt Fangen, att förstå individerna i 

deras kontext utifrån deras eget perspektiv. Detta gjordes genom transkribering av de inspelade 

intervjuerna. På det viset bestod datamaterialet av informanternas syn på kommunens 

medborgardialogsarbete beskrivet med deras egna valda ord. Därefter gjordes en selektiv kodning 

där specifika områden valdes ut utifrån Sveriges Kommuner och Landstings riktlinjer kring 

medborgardialog. Genom att jämföra Luleå kommuns medborgardialogsarbete med Sveriges 

Kommuner och Landstings kunskapsrapporter kunde en djupare förståelse av Luleås arbete kring 

medborgardialog redovisas. SKL:s delaktighetsstege användes bland annat vid bedömning av 

                                                 
25 

Se bilaga 2 
26

 Vetenskapsrådet: Forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning. 
27

 Fangen, K. (2005).  Deltagande observation. 
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kommunens grad av delaktighet i medborgardialogen. Detta redovisas i uppsatsen empiriska del. 

Vid tolkning av andra graden analyserades de utvalda områdena med hjälp av de teorier som 

presenteras i teori-delen. Där kopplades bland annat informanternas tankar kring graden av 

delaktighet till Steven Lukes28 teorier av makt. Tolkning av tredje graden innebär att man söker 

underliggande meningar eller dolda intressen och drivkrafter hos informanterna. Då detta inte är vad 

jag söker i min empiri ansåg jag att en sådan tolkning inte tillförde något till studien och därmed 

valde jag att inte använda mig av den.  

Validitet och reliabilitet 

Jag börjar med att presentera validitet och sedan reliabilitet kring uppsatsen.  

Datainsamlingen har i denna uppsats bestått av en litteraturstudie samt fem enskilda 

semistrukturerade intervjuer. Under analysarbetet har ett objektivt förhållningssätt eftersträvats. Jag 

är däremot medveten om att mina egna förkunskaper från tidigare forskning, litterär 

kunskapsinhämtning och egna värderingar, kan ha påverkat resultatet. Mitt intresse för personal- 

och organisationsteori har bland annat färgat mitt sätt att se på medborgardialogen, något som 

återspeglas i diskussionen.  

För att styrka begreppsvaliditeten har en utförlig begreppsdefinition gjorts.29 Genom denna 

begreppsdefinition har avståndet minskat mellan den teoretiska definitionen och den operationella 

indikatorn. Vissa av begreppen är svåra att definiera, så som ”makt” och ”deliberativ demokrati”. 

Den tolkning som gjorts i denna uppsats har gjorts med hjälp av den litteratur och de teorier som 

ligger till grund för uppsatsens analys.30 

Reliabiliteten i uppsatsen innefattar om jag har mätt det jag påstått att mäta. En hög reliabilitet 

innebär frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel.31 För att undvika misstolkningar av 

materialet spelades intervjuerna in. Detta möjliggjorde fler tillfällen att lyssna in materialet 

noggrannare samt resulterade i en ordagrann transkribering, vilket underlättade analysarbetet. Jag 

använde även samma intervjuguide till samtliga intervjutillfällen och det faktum att informanterna 

svarade likvärdigt på de flesta av frågorna indikerar att datamaterialet har hög validitet. 

Källkritik 

Då medborgardialog är ett relativt nytt begrepp i Sverige är litteraturen kring ämnet begränsat. 

Detta beror på att projektet Medborgardialog startade först 2006 och Luleå kommun är i början av 

denna utvecklingsprocess. Kritik kan även ges till mitt val av litteratur för Jürgen Habermas teorier. 

                                                 
28

 Lukes, S. (2008) 
29

 Se Definition av centrala begrepp  
30

 Esaiasson, P, et al (2012) Metodpraktikan. s.58-61 
31

 Esaiasson, P. et al. (2012) s. 63-64 
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Där har sekundärlitteratur (från så kallade andrahandskällor) använts. Äktheten i materialet kan 

därmed bli ifrågasatt. Den sekundära källan består däremot av för mig välkända författare och 

litteraturen har använts som kurslitteratur under min sociologiska studietid på Luleå Tekniska 

Universitet. Litteraturen ger detaljerade redogörelser av Habermas teorier med goda 

källhänvisningar till primära källor. På dessa grunder har jag bedömt källorna som äkta och 

användbara.32  

                                                 
32

 Esaiasson, P, et al. (2012) s.282-283 
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Teori 

I detta avsnitt beskrivs teorier kopplade till politisk delaktighet. Jürgen Habermas teorier kring 

politisk förstärkning i den så kallade offentliga sfären samt det kommunikativa handlandet har 

beskrivits utifrån Per Månsons redogörelse. Vidare beskrivs Amy Guntmann och Dennis 

Thompsons förklaring av begreppet deliberativ demokrati. Sedan följer Steven Lukes teorier kring 

tre dimensioner av makt samt Sherry R. Arnsteins artikel om bland annat delaktighet och 

manipulation.   

Borgerlig offentlighet och kommunikativt handlande 

Per Månson33 beskriver den tyske sociologen Jürgen Habermas som en av samtidens viktigaste och 

intressantaste samhällstänkare. Detta framförallt på grund av teorin om det kommunikativa 

handlandet.34 Med kommunikativt handlande menar Habermas hur vi med språkets hjälp 

kommuniserar för att förstå och göra oss förstådda. Han talar även om kommunikativ rationalitet 

som beskrivs som rationell argumentation, något som människor förlitar sig på och ses som 

sanningsenligt. Han beskriver detta som grundläggande i samhällsutvecklingen och förekommande 

inom politiken.  

Habermas diskuterar sociala och politiska problem som samhället står inför. Han förespråkar bland 

annat att politiska debatter kan lösas genom offentlig debatt, utanför statens murar, något han kallar 

borgerlig offentlighet. Att lyfta en politisk fråga utanför parlamentet, till en offentlig plats, innebär 

att individer kan träffas som jämlikar i en öppen debatt. Habermas anser att genom att nå ut till fler 

individer och grupper, så som kollektiva verksamheter och lokala grupper kan det politiska arbetet 

stärkas.35 

Däremot diskuterar han uppkomsten av konflikt i form av den kommunikativa påverkan på 

individens värderingar. Med tiden väcks bland annat kritik av sociala mediers påverkan. Han ser 

massmedias utveckling som ett verktyg för hyckleri inom den borgerliga offentligheten. De öppna 

och rationella diskussionerna formas av media, något som han anser likna manipulation och 

kontroll.36 

                                                 
33

 Månson, P. (2013) Moderna samhällsteorier - traditioner, riktningar, teoretiker 
34

 Månson, P (2013) s. 307 
35

 Månson, P. (2013) s. 313-31, 329-336 
36

 Månson, P. (2013) s. 313-31, 329-336 
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Deliberativ demokrati 

Deliberativa demokrati beskrivs som en modell som främjar politisk delaktighet. Modellen har 

utvecklats på flera håll och kan se olika ut men grundprincipen är att beslutsfattande sker genom 

deliberation, alltså rådslagning, diskussion eller debatt.37 Amy Gutmann och Dennis Thompson38 

beskriver deliberativ demokrati som ett svar på behovet av att motivera politiskt tagna beslut för att 

säkerställa demokratisk legitimitet. Politiker har skyldighet att beskriva för medborgarna 

anledningarna till deras beslutsfattande samt besvara medborgarnas egna beslutsförslag. 

Deliberation är däremot orimligt att ha vid varje enskilt beslutsfattande. Vilka frågor som är rimliga 

att använda för deliberation beror på hur den berör medborgarna. Deliberativ demokrati syftar till 

att finna rättvisa i en fråga. Med rättvisa menas inte att finna det högst procentuella svaret, ej heller 

det rent materiella, utan det är den moraliska rättvisan som står i fokus. Guntmann och Thompson 

beskriver den moraliska rättvisan på följande sätt: 

The moral basis for this reason-giving process is common to many conceptions of 

democracy. Persons should be treated not merely as objects of legislation, as passive 

subjects to be ruled, but as autonomous agents who take part in the governance of 

their own society, directly or through their representatives.39 

De menar med andra ord att medborgare inte ska ignoreras och behandlas som passiva subjekt utan 

ses som ”självständiga agenter som deltar i styrningen av sitt egna samhälle.”40  Kriterierna för 

debatten ska vara att den är öppen för alla där alla diskuterar på ömsesidiga villkor. Vidare förklaras 

att denna metod inte rimligtvis behöva resultera i ett resultat som accepteras av samtliga parter. Det 

är delaktigheten som är viktig.  

Maktens tre ansikten 

Makt är ett i grunden omstritt begrepp skriver Steven Lukes, en engelsk professor i sociologi, i sin 

bok Maktens ansikten41. Själv menar han att det finns olika dimensioner av makt, det kan alltså te 

sig olika. Något som är gemensamt för varje bestämd användning av makt är att det är 

värdegrundande. Definitionen av makt avgörs alltså utifrån det ansedda värdet för utövandet i den 

sociala situationen. Lukes menar även att ta del i sådana konflikter i själva verket är att ta del i 

politik.42  

                                                 
37

 Nationalencyklopedin, ne.se, sökord: Deliberation 
38 

Gutmann, A., Thompson, D. (2004) Why Deliberative Democracy? s.3 
39

 Gutmann, A., Thompson, D. (2004 s.3 
40

 Gutmann, A., Thompson, D. (2004) s.3 
41

 Lukes, S. (2008) Maktens ansikten  
42

 Lukes, S. (2008) s. 38 
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Steven Lukes menar att det finns tre typer, tre ansikten, av makt. Maktens första ansikte handlar om 

den endimensionella synen på makt. Detta handlar om förmågan att genomdriva sin vilja gentemot 

en annans vilja. Här använder Lukes sig av Robert Dahls beskrivning av makt; nämligen att det 

”inbegriper ett framgångsrikt försök av A att få B att göra något som denne i annat fall inte skulle 

göra.”43     

Den andra typen av makt kallas för den tvådimensionella synen. Här handlar makt om förmågan att 

hålla frågor borta från dagordningen och förhindra att de blir föremål för beslut. Att medvetet se till 

att beslut inte fattas kring en fråga kan tjäna till att begränsa antalet beslutsalternativ och frågor. På 

så vis hålls ett maktgrepp kring beslutsprocessen. Här får de som ansvarar för upprättandet av 

dagordningen större inflytande, då de kan besluta vad som ska tas upp och vad som ska uteslutas. 

Denna sortens makt aktualiseras däremot först när missnöjda åsikter förnekas inträde inom 

politiken. Om ingen synlig konflikt uppstår kan observatören inte tolka situationen på annat vis än 

att samtliga är överens.44 

Den tredimensionella synen på makt handlar om makten att manipulera, att definiera verkligheten 

och att prägla människors önskningar. Denna dimension ses som den mest kraftfulla av de tre att 

använda vid maktutövning. Lukes för en diskussion kring den endimensionella synen på makt. Han 

menade att det finns en högre maktutövning än att få någon att utföra en handling mot sin vilja, 

nämligen förmågan att få andra att eftertrakta sådant som man vill att de ska eftertrakta. I denna 

tredimensionella maktutövning handlar makten om att influera, forma eller bestämma andras 

önskningar. Bland annat kan maktutövaren manipulera motparten på så vis att denna både hindrar 

motparten från att se konflikten. För att göra detta möjligt krävs en form av tankekontroll, genom 

informationsstyrning, massmedia eller socialisationsprocesser.45   

Delaktighetsstegen 

Sherry R Arnstein, en nordamerikansk planeringsforskare, skrev år 1969 en artikel som heter ”A 

ladder of citizen participation”46  och handlar om politisk deltagande. Hon menade att deltagande 

många gånger kan ses som hyckleri, att ”medborgarinflytande” och ”maximal möjlig inblandning 

av de fattiga” bara var vilseledande förskönande omskrivningar i 60-talets USA. I artikeln 

analyserar Arnstein tre olika sociala program som erbjudit medborgarinflytande i de 

utvecklingsfrågor som då var aktuella. Hon menade att det är en stor skillnad mellan en ”tom” 

deltagande ritual och att faktiskt ha mandat att ta beslut.  

Arnstein jämförde medborgarinflytande med att äta spenat, ingen är emot det eftersom det är bra för 

                                                 
43

 Lukes, S. (2008) Maktens ansikten. s. 25-27 
44

 Lukes, S. (2008) s. 28-33 
45

 Lukes, S. (2008) s. 33-37 
46

 Publicerades i Journal of the American Institute of Planners, volym 35, uppl. 4, juni 1969 s. 216-224 
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en, trots det är det få som äter det. Deltagande är i teorin en hörnsten i demokrati, något som hyllas 

av praktiskt taget alla, men när det kommer till att låta samtliga målgrupper delta, så som etniska 

minoritetsgrupper, dalar entusiasmen ut. Detta fick Arnstein att ställa sig frågan vad 

medborgardeltagande egentligen är och dess relation till de sociala normer av vår tid. Hon menade 

att den politiska retoriken utsmyckas med väl valda ord, men som i grund och botten bara är 

”tomma” ord. Hon menar vidare att deltagare kan bli närvarande uteslutna från de politiska 

processerna om makten blir felaktigt fördelad. Blir makten felaktigt fördelad kan det resultera i att 

de med makt kan påstå att alla parter och synvinklar har övervägts och tagits i akt men väljer att 

endast prioritera vissa av dessa.47  

Arnsteins analys resulterade i en illustrerad stege där varje trappsteg symboliserar nivån av det 

faktiska inflytande som deltagarna fått. Stegen kallas ”the ladder of citizen participation” - 

delaktighetsstegen48 (se bild 1) och består av åtta olika nivåer av delaktiget. Dessa har delats in i tre 

olika delar. Nederst kommer de två nivåerna manipulation samt terapi, något Arnstein klassar som 

icke-deltagande (nonparticipating). Dessa jämförs med metoder där deltagare inte fått inflytande 

eller har blivit utsatt för olika insatser som syftat till att påverka deras uppfattningar eller vända 

uppmärksamheten bort från grundproblemet. Den andra delen på stegen handlar om symboliskt 

deltagande (”tokenism”) och innefattar stegen information, konsultation och pacificering 

(”placation”). Här ges medborgarna möjligheter att påverka och tycka till. Informationsnivån 

innefattar delgivande av information till medborgarna kring rättigheter, politiska frågor och annat 

som anses relevant. Detta blir en envägskommunikation, vilket begränsar nivån av delaktighet.49 

Konsultation handlar om rådfrågning och pacificering om möjligheten att utveckla och planera 

förslag, som sedan presenteras för och bedöms av makthavarna. Arnstein kritiserar dock 

deltagandenivåerna i de aspekter där deltagandet inte får någon påverkan på det politiska beslutet. 

Detta kan se då den information som medborgarna ger till makthavarna ignoreras.50 I den tredje 

delen av trappan, medborgarmakt (”citizen power”), finns däremot möjlighet till riktig påverkan. 

Denna del innefattar stegen partnerskap, delegerad makt samt medborgarkontroll. Här får 

medborgarna möjlighet att delta och fatta beslut på olika nivåer, där den högsta nivån, 

medborgarkontroll, innefattar nästan full kontroll. Exempel på detta ges på lokala demokratiska 

organisationer med egen budget och mandat över till exempel offentliga serviceverksamheter.51 

                                                 
47

 Arnstein, S. (1969) A ladder of citizen participation . Journal of the American Institute of Planners, 35,(4), s.217 
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 Arnstein, S. (1969) s.216 
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 Arnstein, S. (1969) s.219 
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 Arnstein, S. (1969) s.219-223 
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 Arnstein, S. (1969) s.223-224, samt Castell, P. (2013) Stegen och trappan – olika syn på deltagande. s.37 
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Bild 1. Arnsteins ”Ladder of citizen participation
52

 

 

Delaktighetsstegen ligger till grund för Sveriges Kommuner och Landstings utvecklande av den så 

kallade delaktighetstrappan, som jag kommer presentera längre ner i dokumentet. Arnstein kan 

därmed ses som en inspirationskälla till utvecklandet av medborgardialogen i Sverige. Hennes 

kritiska analys av maktens roll i dialogen  kompletteras av Steven Lukas makt-modell i 

analysarbetet i denna uppsats. 
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Medborgardialog 

I detta avsnitt redogör jag för vad som innefattar medborgardialogens arbetsprocess. Detta kommer 

göras genom en inledande beskrivning av medborgardialogens uppkomst, för att sedan redogöra för 

de arbetsmoment som Sveriges Kommuner och Landsting analyserat och arbetat fram.  

Medborgardialogens uppkomst 

År 2006 startade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ett projekt som kallades för 

Medborgardialog. Det startades som ett svar på en önskan om ökad delaktighet från medborgarna i 

politiska frågor. Alla kommuner har genomfört någon form av medborgardialog men det fanns en 

saknad av systematik i arbetet och återkoppling till de beslut som de förtroendevalda tar.  År 2003 

beslutade kongressen att ge SKL i uppdrag att stödja medlemmarna, det vill säga kommunerna, i 

detta arbete. Undersökningar visade på en ojämn fördelning av politiskt aktiva invånare. Samtidigt 

visades en hög vilja till politisk delaktighet från de svenska medborgarna. Därmed startades 

projektet Medborgardialog. Projektet fokuserade på att hjälpa kommuner och landsting att utveckla 

system och metoder för medborgardialoger samt implementeringen av dem som en del i 

styrprocessen. År 2008 fastslog Riksdagen att medborgardialog skulle bli en del av varje enskild 

kommuns arbete, där SKL skulle verka som ett stöd för fortsatt utveckling av metoder och verktyg. 

År 2011 fastslog Riksdagen tillsammans med SKL att medborgardialog skulle fortsätta som en 

integrerad del i kommunernas verksamhet, med ett kontinuerligt utvecklingsarbete som följd. De 

förtroendevalda i respektive kommun och landsting skulle själva ansvara för insamling av relevanta 

faktakunskaper samt medborgares värderingar som ska ligga till grund för beslutsfattandet. 

Medborgardialog ses som ett verktyg i detta arbete.53 

Medborgardialogens process 

Sveriges Kommuner och Landsting lyfter fram politisk delaktighet som en mänsklig rättighet och 

en förutsättning för demokrati. Genom medborgardialog görs detta möjligt. Det ses däremot inte 

rimligt att dialogen ska användas vid varje enskilt beslutsfattande som sker inom kommunen. Vilka 

frågor som är lämpliga samt vilken grad av inflytande som möjliggörs beslutas av förtroendevalda. 

Tumregeln bör vara att frågan känns angelägen för invånarna och att den är påverkbar. Därför bör 

dialogen hållas tidigt i beslutsprocessen. För att en medborgardialog ska bli framgångsrik krävs det 

att politiker och tjänstemän vet vad de önskar få ut av den. Syftet med dialog är att införskaffa 
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 SKL:  Politisk delaktighet, demokrati och mänskliga rättigheter i kommuner (2009),  samt 11 tankar kring 

Medborgardialog i styrning, (2008). 
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information kring invånarnas åsikter kring frågan. Detta för att kunna fatta bättre beslut som 

politiker och tjänstemän.54 

Dialogtid och Beslutstid  

För att möjliggöra en påverkbar fråga kan processen delas upp i två delar, dialogtid och beslutstid. 

Under dialogtiden förs en dialog där politiker och tjänstemän samlar in kunskap och fakta kring den 

aktuella frågan. Inga beslut fattas under denna tid. Det är alltså under cirkeltid som dialogen äger 

rum. När insamlandet av information är klar går processen över till beslutstid. Under beslutstid förs 

ingen dialog, utan här är det politiker och tjänstemän som fattar beslut utifrån den kunskap som 

samlats in under dialogtiden.  

Delaktighetstrappan 

Delaktighetstrappan (se bild 2) är en modell framtagen av SKL. Den är, som tidigare nämnt, 

framtagen utifrån Arnsteins delaktighetsstege - ”the ladder of citizen participation”.  Trappan 

symboliserar, likt stegen, olika dimensioner av inflytande och delaktighet som deltagarna erbjuds 

kring berörda politiska frågor. Delaktighetstrappan är en modifierad version av delaktighetsstegen, 

med fem olika nivåer. Inför ett beslut bör man redogöra för vilken grad av delaktighet som är möjlig 

och hur detta ska göras. Graden av kompetens hos deltagarna påverkar vilken grad av inflytande 

som är lämplig och möjlig. Ju högre upp på trappan desto mer kompetens krävs. Önskas en högre 

nivå av inflytande är det därmed viktigt att deltagarna tillgodoses den kunskap och kompetens som 

krävs. Den enskilda frågan avgör oftast vilken form av delaktighet som är lämplig.55
 

Bild 2, SKL's delaktighetstrappa 
56 

Delaktighetstrappans steg efterliknar de definitioner som Arnstein gjort i delaktighetsstegen57. 

Information, som är den första nivån i delaktighetsstegen, handlar om att delge medborgarna 

information. Vissa frågor är inte lämpade för medborgardialog men rätten att bli informerad kring 

beslutsfattande står fast. Konsultation, trappans andra steg, ger medborgare möjlighet att ta ställning 
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kring redan framtagna alternativ. På Dialog-nivå bjuds medborgare in till dialog, där tankar och 

idéer byts på lika villkor. Utgångspunkten är att alla ska få föra fram sina synpunkter och man 

dialogen behöver inte resultera i en samsyn. Inflytande, det fjärde trappsteget, innebär att 

medborgarna får vara medskapande under en längre tid i dialog-processen. Här får medborgarna 

möjlighet att vara delaktiga från ”det vita pappret” till färdigt förslag. På den sista nivån, 

Medbeslutande, har medborgare delegerats ansvar och befogenhet att fatta beslut kring frågan. 

Exempel på sådana är skolstyrelser där föräldrar ingår som medlemmar.58 

Dialogmetod 

Politiskt aktiva invånare är de som i regel medverkar självmant i dialogerna. Ibland är dock inte 

denna målgrupp representativ för den aktuella frågan. Att lyckas engagera medborgare som inte är 

politiskt aktiva ses som en utmaning. För att nå de målgrupper som inte självmant kommer till 

möten kan det krävas fler insatser bestående av flera metoder av dialog. Det räcker inte att välja en 

dialogmetod för alla invånare. Detta kan ske genom ny teknik, uppsökande verksamhet och 

samarbete med andra organisationer och individer vilket kan anses ge fler möjligheter att nå fler 

grupper i samhället.59 
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Medborgardialog i Luleå kommun 

Här kommer jag redogöra för hur Luleå kommun arbetar med medborgardialog. Detta kommer 

grundas på data som samlats in från intervjuerna samt kompletterat material från  Luleå kommuns 

hemsida.  

Vision Luleå 2050 

Vision Luleå 2050 är ett arbete som Luleå kommun startade år 2007 och syftar till ett långsiktigt 

förändringsarbete för ett bättre framtida Luleå med förhoppningar om att öka trivseln för invånarna. 

Arbetet resulterade i ett utvecklat visiondokument60 innehållande en önskad bild av ett framtida 

Luleå. Dokumentet består av ett antal program som beskriver mer konkret vad kommunen ska 

arbeta med. Programmen antogs i kommunfullmäktige år 2013. En del i detta arbete är att utveckla 

modeller och strukturer för medborgardialog. Ett av programmen kallas Program A - Alla jämlika. 

Det övergripande målet för detta utvecklingsarbete mot 2050 är att ”Luleåborna är jämställda, har 

jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen.”61 Det är i 

detta arbete som medborgardialogen får sin grund. 

Medborgarnas del i Vision Luleå 2050 

Informanterna berättar om hur Vision Luleå 2050 togs fram och utvecklades tillsammans med 

Luleås medborgare. Det genomfördes flera dialoger som både intresseföreningar och medborgare 

bjöds in till. En digital förslagslåda upprättades där förslag och synpunkter kunde lämnas på Luleå 

kommuns hemsida.   

Styrdokument för medborgardialog 

Informanterna berättade att det ännu inte finns tydliga styrdokument. De menar att dialoger med 

medborgarna har genomförts av olika slag så länge de kan minnas, men begreppet medborgardialog 

är nytt och likaså den systematiska arbetsprocessen kring den. En informant hänvisade till 

visionsdokumentet Program A – Alla jämlika. Där har det upprättats en arbetsplan för vad Luleå 

kommun ska genomföra till år 2020, vilket ses som ett delmål i visionsarbetet. Där framgår det att 

Luleå kommun ska ”skapa en struktur för medborgardialoger. I strukturen ska metoder för dialog 

som når olika grupper i Luleå och metoder för återkoppling beskrivas.”62  

Vidare beskrivs det hur nyckelpersoner ska användas som ambassadörer för Luleå och sprida 

kunskapen om vikten av engagemang i politiska frågor. Kommunen har även visioner om att 
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utveckla nya former för att främja ungas delaktighet. Informanten från Våga-projektet berättade hur 

de arbetat med detta och hade vid intervjutillfället just publicerat en handbok för medborgardialog 

med fokus på unga. Handboken beskriver medborgardialogens styrprocess utifrån SKL:s perspektiv 

samt metoder för både uppsökande av relevant målgrupp samt för dialog. Förhoppningarna är att 

handboken ska få politisk förankring i framtiden. 

Målgruppsanalys 

Hur kommunen arbetar med att analysera målgruppen varierade. Majoriteten av informanterna 

beskrev detta arbete som väsentligt. Samtidigt ansågs kunskapen kring detta variera bland 

medarbetarna inom kommunen. Detta resulterar i att inbjudningar till möten kan se olika ut. Den 

mest förekommande inbjudningsmetoden sker genom annonsering via tidningar och internet. Detta 

resulterar generellt i att det endast är en viss typ av målgrupp som kommer, nämligen de politiskt 

aktiva. Informanterna menade att denna målgrupp inte alltid kan klassas som representativ. Ibland 

har det behövts riktade insatser av specifika målgrupper, som möten kopplat till specifika 

aktiviteter. Oftast har man däremot nöjt sig med den representation som självmant infunnit sig på 

mötet. De flesta informanter menade även att de frågor som vardera förvaltning tar upp berör 

specifika målgrupper, vilket i sin tur skapar ett naturligt engagemang. Det kan till exempel röra sig 

om utvecklingen inom en specifik stadsdel. Medborgarna som har sin hemvist i den stadsdelen 

känner sig i regel motiverade att delta i utvecklingsarbetet. Även frågor som rör 

funktionsnedsättning och skolfrågor berör specifika sociala grupper. Informanterna som hanterar 

sådana typer av frågor upplevde ett stort engagemang och givande dialoger med dessa berörda 

medborgare.  

Graden av delaktighet 

Samtliga informanter hade kännedom och kunskap kring SKL:s framtagna delaktighetstrappa. Vid 

frågan kring vilken grad av politisk delaktighet som kommunen har gett medborgarna beskrevs 

framförallt de två första stegen på trappan som de mest förekommande, alltså information och 

konsultation. Arbetet med att delge information lyftes fram som ett fungerande sådant. Kommunen 

använder flera metoder för att nå ut med information, framförallt via Luleå kommuns hemsida, 

tidskrifter, mail och sociala medier, som Facebook. De flesta av metoderna fungerar som 

envägskommunikation. Facebook beskrivs däremot som en portal för kommunikation. Där ges 

medborgarna möjlighet till direktkontakt med kommunen. Kommunikationskontoret har 

huvudansvar för den kommunikationen, samt kommunikation genom mail- och telefonkontakt. 

Informanten från Kommunikationskontoret berättade om vissa komplikationer som kan uppstå i 

denna kommunikation. Kommunikatörerna besitter inte alltid den kunskap som krävs för att ge 
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korrekta och utförliga svar kring diverse individuella angelägenheter. Frågor som berör  till exempel 

sandning av gator på vintern kan kommunikatörerna behöva skicka vidare till någon annan. Detta 

kan skapa problem i form av tidsfördröjning.  

En annan form av informationsmetod kan Våga-projektets så kallade Pop-up Cafén ses. Dessa har 

bestått av relevanta teman, valda av unga, så som till exempel politik och entrepenörskap. På redan 

befintliga mötesplatser har event sedan skapats där berörda målgrupper bjudits in, så som 

föreläsare, representanter från politiken och näringslivet samt unga medborgare i syfte att utbyta 

information och kunskap.  

Konsultation lyftes fram som den mest förekommande vid fysiska möten och kontakter med 

medborgarna. Vid konsultation ges medborgarna möjlighet att tycka till kring politiskt framtagna 

alternativ. Detta möjliggörs framförallt genom inbjudan till fysiska möten. Denna metod definierar 

de flesta informanterna som  medborgardialog. Stadsbyggnadskontoret, Fritidsförvaltningen och 

Barn- och ungdomsförvaltningen har genomfört möten av olika slag i många år. Samtliga 

förvaltningar hanterar framförallt frågor kring förändring av kommunens fysiska utseende. 

Stadsbyggnadskontorets frågor berör till exempel utvecklingen av specifika stadsdelar. 

Fritidsförvaltningen kallar framför allt till möten som berör fritidsanläggningar Vid intervjutillfället 

med Fritidsförvaltningen genomfördes en medborgardialog-process angående ombyggnation av fyra 

olika idrottsanläggningar inom kommunen och Barn- och ungdomsförvaltningen genomför möten 

med skolrelaterade frågor. Informanterna berättade att de flesta mötena syftar till konsultation av 

redan framtagna förslag. Till exempel rörde mötet angående ombyggnationen av badhuset 

konsultation av utformandet. Stadsbyggnadskontoret berättade även om diverse referensgrupper 

som används i olika politiska frågor, så som ett pensionärsråd och även snart ett ungdomsråd. De 

möten som genomfördes med medborgare under utvecklandet av Vision Luleå 2050 ansågs även ha 

varit på konsultationsnivå. 

Några medborgardialoger inom kommunen har däremot klassats som dialognivå i deltagartrappan. 

Dessa möten beskrevs som öppnare än konsultationsmötena. Den politiska frågan var redan ställd, 

som till exempel ”vi behöver ett resecentrum.” Hur detta skulle lösas hade däremot ännu inte 

beslutats. Medborgarna får därmed inflytande till att ge förslag kring detta. 

Hur mycket det är det rimligt att ”släppa” på makten till kommunens medborgare ansåg 

informanterna vara svårt att bedöma. De ansåg sig vara i uppstartsfarten av utvecklandet av ett 

systematiskt medborgardialogsarbete och hade därmed inte möjlighet att i dagsläget erbjuda 

medborgarna mandat.   
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Skillnad på medborgardialog och brukardialog 

Informanterna, som samtliga är tjänstemän, berättade om skillnaden av möjlig delaktighetsgrad 

beroende på frågans karaktär, om den är politiskt relaterad eller ej. Medborgardialog, som hanterar 

politiska frågor, anses svårare att möjliggöra högre delaktighet kring än vid brukardialog. 

Framförallt berättade informanterna från Fritidsförvaltningen och Våga-projektet om detta. Våga-

projektet har hanterat brukardialog, som till exempel ungas medskapande i företagsevenemang. 

Efter företagsledningens godkännande har ungas delaktighetsnivå resulterat i medbeslutande utifrån 

delaktighetstrappan, vilket är den högsta graden av delaktighet. När det kommer till politiska frågor 

blir det annorlunda. Den politiska beslutsprocessen kräver demokratisk bredd för att få legitimitet. 

För att behålla känslan av demokrati kan delaktighetsnivån i medborgardialoger begränsas. 

Informanterna menade dock att genom utvecklade dialogprocesser kan nya och högre former av 

delaktighet bli möjlig.  

En av informanterna berättade även om anlitandet av en ung mentor med en funktionsnedsättning 

som stöd i sitt arbete. Detta gjordes utifrån förståelsen att mentorn hade kunskap och ett kontaktnät 

som informanten kunde få nytta av. Genom detta samarbete skapades ett event för en målgrupp som 

den unga mentorn ansågs tillhöra, nämligen individer med funktionsnedsättningar. Enligt 

informanten är användandet av unga mentorer något som kommer fortsättas med inom kommunen. 

Medborgarförslag 

En annan metod för medborgerlig delaktighet är möjligheten att lämna så kallade medborgarförslag. 

Genom medborgarförslag får samtliga folkbokförda invånare i Luleå, oavsett ålder, möjlighet att 

lämna förslag till en fråga eller ett ämne till kommunfullmäktige. Detta görs genom en enkät som 

finns tillgänglig på kommunens hemsida.63 Förslagen tas sedan upp under kommunfullmäktiges 

sammankomster.64 

Viktigt att tänka på 

Flera informanter beskrev vikten av tydlighet kring relevant information i dialoger med invånarna. 

Framförallt anses det viktigt att vara tydlig med graden av inflytande. Detta kräver förberedelser 

inför mötet i form av upprättande av så kallade kommunikationsplaner. Där klargörs bland annat 

vad syftet med mötet är, vad som vill uppnås, vem som är ansvarig. Detta skapar tydlighet i 

processen vilket leder till en tydligare dialog med medborgarna.  

Informanterna berörde även vikten av politisk förankring. För att säkerställa graden av delaktighet 
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hos deltagarna krävs att dialogen får gehör hos politikerna. Det är däremot oftast tjänstemän som 

delegerats ansvaret för medborgardialogen. Informanterna anser det viktigt att även politiker 

engagerar sig i detta arbete och närvarar på möten med medborgarna, vilket kan ses som en 

utmaning. När man startar en dialog skapar man engagemang. Samtidigt är det viktigt att vara 

medveten om att engagemanget i sin tur skapar förväntningar och känslor hos deltagarna. Därför är 

det viktigt att politiker involverar sig i dialogen och säkerställer medborgarnas grad av inflytande 

och delaktighet.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att Luleå kommun är i uppstarten av det systematiska arbetet kring 

medborgardialog. Kommunen har genomfört aktiviteter som främjar medborgarnas politiska 

deltagande under många års tid och informanterna har kännedom om begreppet medborgardialog. 

Själva systematiseringen kring styrprocessen som Sveriges Kommuner och Landsting uppmanar 

kring medborgardialog är dock ännu inte fullt utvecklad. Däremot bekräftar samtliga informanter 

kommunens ambitioner för detta. Informanterna såg fram emot att ta del av konkreta styrdokument 

som skapar ett enhetligt arbetssätt för samtliga inom kommunen. Utvecklingsområden ansågs vara 

att nå fler målgrupper än de som självmant medverkar i dialogen, öka politikers involvering i 

dialogprocessen samt tidig initiering av dialog för att öka nivån av medborgares inflytande. 
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Diskussion och analys 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens analys och diskussion. Jag har valt att sammanföra dessa två 

delar då jag ansåg att analysen kompletteras av en diskussion. I den löpande texten förs en 

diskussion relaterade till uppsatsens samtliga frågeställningar. Dessa kommer sedan presenteras i sin 

korthet i slutsats-delen. Frågeställningarna är som tidigare nämnts följande;  

Utvecklar medborgardialog demokratiska styrformer?  

Bidrar medborgardialog till främjandet av politisk delaktighet?  

Hur ser maktförhållandet ut i medborgardialogen? 

Vilka utvecklingsmöjligheter finns av initieringen av medborgardialog i Luleå kommun? 

Syftet med denna studie har varit att undersöka om medborgardialog utvecklar de demokratiska 

styrformerna, främjar politisk delaktighet och säkerställer de mänskliga rättigheterna. 

Utrikesdepartementet65 beskriver demokrati som den strukturella motsvarigheten till de normer som 

mänskliga rättigheter består av. På detta vis beskrivs kopplingen mellan MR-perspektivet och 

demokrati. Därmed uppmanar de till den mänskliga rättigheten att få uttrycka individuella åsikter 

och tankar inom politiska forum. Enligt Månson66 förklarar Jürgen Habermas demokrati som 

medborgares rätt att uttrycka sina åsikter kring politiska beslut. Genom offentlig debatt ges 

medborgare möjlighet att uttrycka sina åsikter tillsammans med politikerna. Habermas menar att 

detta sker genom kommunikativt handlande och kommunikativ rationalitet, som i stort sett handlar 

om hur vi med språkets hjälp kommunicerar och debatterar fram vad vi kan kalla sanningsenligt. 

Habermas ställer sig däremot kritisk till att tendenser av hyckleri uppkommer kring den borgerliga 

offentligheten genom bland annat manipulation från media. Genom det kommunikativa handlandet 

kan individer manipuleras att tycka och tänka på specifika sätt. För att undvika detta ansåg 

Habermas att det måste skapas former för ett demokratiskt beslutsfattande. Deliberativ demokrati 

ses som ett verktyg för detta. Gutmann och Thompson67 beskriver deliberativ demokrati som en 

metod både för medborgares möjlighet att framföra sina åsikter i politiska forum samt för politikers 

skyldighet att motivera och därmed legitimera politiskt tagna beslut. De förespråkar den moraliska 

rättvisan som grund vid politiska beslut. Detta förutsätter att politiker behandlar medborgare som 

”självständiga agenter som deltar i styrningen av sitt eget samhälle68”. Här kan kopplingar dras till 

Luleå kommuns visionsarbete Vision Luleå 2050, som är ett långsiktigt förändringsarbete som 

syftar till medborgares ökade känsla av trivsel. Genom deliberativ demokrati möjliggörs att Luleå 

kommuns invånare får komma till tals och diskutera hur ett framtida Luleå ska se ut.  
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Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beskriver medborgardialog som ett verktyg att främja 

politisk delaktighet, som är en mänsklig rättighet och en förutsättning för demokrati. Utvecklar då 

medborgardialogen demokratiska styrformer? Sveriges Kommuner och Landstings 

kunskapsrapporter innehåller en beskrivning av arbetsprocessen kring medborgardialog som ska ses 

som stöd i varje kommun och landstings arbete.69 Sedan är det upp till varje kommun och landsting 

för sig att initiera och genomföra dialogerna. Det åligger hos var och en att välja vilka frågor som 

medborgare ska få inflytande i och i vilken grad inflytandet gäller. 

Demokrati innebär framförallt medborgares rätt och möjlighet att delta i politiska forum. Sveriges 

Kommuner och Landsting menar däremot, likt Gutmann och Thompson, att det inte är rimligt med 

en demokratisk dialog kring varje beslutsfattande. Enligt SKL bör endast frågor som känns 

angelägna för och kan påverkas av invånarna. Graden av påverkan kan analyseras och bestäms 

sedan med hjälp av den så kallade delaktighetstrappan. Denna delaktighetstrappa är som tidigare 

nämnts en modifierad version av Arnsteins70 delaktighetsstege. Vad som skiljer dem åt är framför 

allt SKL:s exkludering av delaktighetsstegen som syftar till skendemokrati, så som manipulat ion. 

Manipulation är å andra sidan enligt Arnstein en möjlig faktor inom den politiska debatten. Hon 

menar att vad som ser ut att vara delaktighet för medborgare i själva verket kan vara en metod för 

politisk manipulation. Detta kan kopplas till Jürgen Habermas teorier kring manipulation i det 

kommunikativa handlandet. Steven Lukes71 diskuterar manipulation som det tredje och mest 

kraftfulla utövandet av makt. Steven Lukes tankar kring maktutövande får mig att fundera över 

vilka möjliga maktutövanden som görs inom politiken. Den demokratiska styrningen vill öka 

känslan av delaktighet i beslutsfattandet. Graden av delaktighet beslutas av politikerna. Därmed kan 

det vara befogat att de förtroendevalda har kunskap kring de steg som SKL har valt att utesluta. 

Samtidigt påpekar SKL att förtroendevalda ska välja frågor som är påverkbara och föra dialoger i 

syfte att införskaffa information kring invånarnas åsikter. Detta förutsätter att de förtroendevalda 

och tjänstemän som håller i dialogen ser till att graden av delaktighet uppfylls. Om förtroendevalda 

inte låter sig bli påverkbara i den politiska frågan spelar en medborgares deltagande i dialogen 

ingen roll.  

Steven Lukes talar även om en annan typ av maktutövande, nämligen makten och kontrollen över 

dagordningen. Detta kan kopplas till det faktum att politiker har mandat att besluta vilka frågor som 

ska behandlas och tas beslut kring. I Luleå kommun tenderade graden av inflytande sträcka sig till 

det andra steget på denna trappa, nämligen där medborgare får ge konsultation kring redan 

framtagna beslut. Har medborgare andra förslag faller dessa utanför de upprättade ramarna för 
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inflytande och behöver inte tas med i beslutsprocessen. Den pågående dialogen kring 

ombyggnationen av badhuset kan tas som exempel. Där rör frågorna hur det nya badhuset ska se ut. 

Det har alltså redan tagits beslut kring att ett badhus ska renoveras. Ramarna är redan upprättade. 

Frågan ”ska vi ha ett badhus?” finns inte med. Den sortens dialog är för sen att ha i detta skede. Det 

beslutet har redan fattats. SKL talar om dialogtid och beslutstid som två skilda delar i en 

beslutsprocess. Under dialogtiden ska samtlig relevant information och fakta som behövs för ett 

beslutsfattande samlas in. Det är under denna del av processen som medborgardialog blir relevant. 

Under beslutstiden sker i regel ingen ytterligare faktainsamling. Därmed kan frågan ställas om en 

dialog tidigare i processen hade möjliggjort en högre grad av delaktighet där fler alternativ kunnat 

tas fram? 

Att diskutera maktförhållandet i medborgardialogen kan ses komplext. Demokrati uppmuntrar till 

delaktighet, vilket återspeglas i SKL:s uppmuntran till ett systematiskt arbete för en hög 

delaktighets- och påverkansnivå. Delaktighetstrappan har fem steg. Det femte steget, 

medbeslutande, innebär mandat för medarbetarna, alltså befogenheten att fatta beslut. Hur mycket 

är det rimligt att ”släppa” på makten till medborgarna? Den frågan ansåg informanterna i Luleå 

kommun vara svår att besvara. En demokratisk styrning kräver en demokratisk process och 

beslutsfattande. I Luleå menade informanterna att de i dagsläget inte hade möjlighet att erbjuda 

medborgarna mandat. De ansåg sig vara i uppstartsfarten av utvecklandet av ett systematiskt 

medborgardialogsarbete. De visade däremot på en ambition till främjandet av medborgares ökade 

delaktighet. Genom en ökad systematik kring initiering av medborgardialog kan utvecklandet av 

metoder för högre delaktighetsnivåer bli en framtida möjlighet i Luleå.   

Vid frågan om utvecklingsområden hade informanterna flertalet förslag. Bland annat talade de om 

vikten att förtroendevalda deltar i medborgardialogerna. SKL beskriver också detta och menar att 

det är vanligt att ansvaret och genomförandet för medborgardialogen delegeras från de 

förtroendevalda politikerna till tjänstemännen. Detta leder i regel till att gapet mellan medborgare 

och de förtroendevalda blir stort. Detta kan leda till konflikter i form av lågt förtroende för 

varandra. Politiker kan känna lågt förtroende i form av en förutfattad mening att medborgare saknar 

kompetens och kunskap i frågan. Medborgare kan känna lågt förtroende i form av att de kan känna 

sig utnyttjade och lurade om deras deltagande i politiska frågor inte tas på allvar. Hur 

förtroendevalda ser på medborgarna kan därmed ses som avgörande för hur lyckad en dialog blir. 

Detta kan återigen kopplas till Gutmann och Thompsons72 beskrivning av politikers syn på 

medborgare bör vara. För att förebygga risken för konflikt är återkoppling viktigt, likt deliberativ 

demokrati. Genom återkoppling till deltagare och medborgare i stort ska förklaring ges kring det 

                                                 
72

 Gutmann, A., Thompson, D. (2004) Why Deliberative Democracy? 



30 
 

fakta som låg till grund för beslutsfattandet. Genom en utförlig återkoppling får medborgarna 

kunskap kring hur deras individuella åsikter har tagits an och värderats, vilket kan skapa en känsla 

av delaktighet även om beslutet inte blev som önskat. 

I Luleå kommun ser återkopplingen olika ut på de olika förvaltningarna och det indikerades ett 

behov av utvecklade metoder även i detta område. Bland annat berättade kommunikatören om 

svårigheter med en snabb återkoppling vid de situationer där kommunikatörer inte har svar på en 

fråga och måste skicka den vidare. En dialog som kräver mellanhänder kan resultera i 

tidsfördröjning. Detta kan resultera i missnöje och negativ påverkan på tillit och framtida 

engagemang. Detta går att koppla till vikten av att en politiker närvarar under medborgardialogen. 

Genom en direkt koppling mellan förtroendevalda och medborgare kan så kallade mellanhänder 

undvikas. Detta främjar en snabb återkoppling och konkret informationsmöjlighet från primära 

källor. Det senare är viktigt för båda parter. Förtroendevalda får möjlighet till en ökad förståelse av 

medborgares tankar och åsikter utan så kallade mellanhänder och sekundära källor.  

Slutsats 

Sammanfattningsvis kan sägas att medborgardialog utvecklar de demokratiska styrformerna. 

Sveriges Kommuner och Landsting har tagit fram styrdokument som ska vara till hjälp i 

kommunernas initiering av dialogen. SKL uppmuntrar även till ett kontinuerligt utvecklingsarbete 

hos varje enskild kommun. Efterlevs SKL:s medborgardialog säkerställs även de mänskliga 

rättigheterna och bidrar till främjandet av politisk delaktighet.  

Maktförhållandet i en demokrati kan ibland ses som komplex. Demokrati syftar till delaktighet. 

Samtidigt finns en tydlig styrning som de förtroendevalda ansvarar för. Steven Lukes73 talar bland 

annat om makten och kontrollen av dagordningen, något som kan liknas till förtroendevaldas 

valmöjlighet till vilka frågor som är ämnade för medborgardialog. SKL menar att lösningen på detta 

är att välja frågor som berör medborgarna och är påverkansbara. Huruvida förtroendevalda besitter 

den kunskap som krävs för att avgöra vilka frågor som berör och inte berör kan diskuteras. Graden 

av delaktighet både bestäms och efterföljs av de förtroendevalda. Det blir alltså hur de 

förtroendevalda ser på medborgardialogen som avgör dess inverkan i den politiska 

beslutsprocessen. Hur vore det om medborgare fick besluta i vilka frågor som ska beröras och i 

vilken delaktighetsgrad? Framtida studier kanske kan svara på den frågan. Ett förslag och en önskan 

till vidare forskning är även att undersöka medborgarnas syn på medborgardialogens betydelse. En 

sådan studie kan ge ytterligare djup kring frågan om medborgardialogens främjande till politisk 

delaktighet.  
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Bilaga 1, Medborgarförslagsenkät 

 
 

  LULEÅ KOMMUN 

   Kommunledningsförvaltningen 

 
 

 

MEDBORGARFÖRSLAG  

 

Alla som är folkbokförda i Luleå kommun får väcka medborgarförslag till  
kommunfullmäktige. Även barn och ungdomar under 18 år har förslagsrätt.  

 
Följande regler gäller för att väcka medborgarförslag.  

 Man ska vara folkbokförd i Luleå kommun.  

 

 Förslaget ska vara skriftligt, ha beteckningen ”medborgarförslag”, ha uppgift om 

förslagsställares eller förslagsställarnas namn, adress och telefonnummer samt vara 
egenhändigt undertecknat.  

 

 Ett medborgarförslag ska avse ämne som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en 

fullmäktigeberednings befogenhetsområde. Det får inte avse ärende som rör 
myndighetsutövning mot enskild ellerha odemokratisk eller rasistisk innebörd.  

 

 Om ett, i huvudsak likadant, medborgarförslag redan behandlats i kommunen de senaste två 
åren tas förslaget inte upptill behandling.  

 

 Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.  

 

 Inför varje fullmäktigesammanträde bereder presidiet inkomna medborgarförslag. På förslag 

från presidiet beslutar fullmäktige om förslagen får ställas.  
 

 Ett medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till kommunledningsförvaltningen eller 
direkt till kommunfullmäktiges presidium i samband med kommunfullmäktiges 
sammanträde. 

 

 Medborgarförslag ska vara inlämnade senast 14 dagar före kommunfullmäktiges 

sammanträde för att det ska kunna anmälas på närmast följande sammanträde.  
 

 När ett medborgarförslag är färdigutrett och beslut ska fattas ska förslagsställaren 
underrättas.  

 

 Kommunstyrelsen ska två gånger om året redovisa de medborgarförslag som inte har beretts 
färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 

oktober.  
 

 
För mer information kontakta  
Kommunledningsförvaltningens kansli, telefon 0920-45 31 02. 



 

 

Bilaga 2, Frågeguide 

 
Personinfo; 

Namn, ålder, yrke, arbetsuppgifter 
 

Medborgardialog, vad är det för dig? Definition av medborgardialog. 
 
Hur länge har du arbetat med medborgardialog? 

 
-Hur länge har Luleå kommun arbetat med medborgardialog? 

 
Hur arbetar du med medborgardialog idag? 
 

Hur går man till väga? Hur ser styrdokumenten ut? 
 

Vad är viktigt att tänka på vid medborgardialog?  
 
Vilka jobbar med medborgardialog i kommunen idag?  

 
Vision 2050 har en vision att utveckla medborgardialogen. Kan du berätta mer om det? 

 
Kan man se en förändring i engagemanget hos medborgarna? 
 

I sådana fall till det bättre eller sämre? 
 

Målgruppsanalys. Kan du berätta mer om arbetet kring det?  
 
Delaktighetstrappan. Används den i arbetet? 

 

Kan du ge exempel på olika metoder som använts och vilka nivåer av delaktighet de haft? 
 

Hur mycket är det rimligt att släppa på ”makten”/mandatet till medborgarna? 
 
Framtidsvisioner? 



 

 

Bilaga 3, Utdrag ur visionsdokumentet Program A – Alla jämlika (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


