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Abstract 
The study of citizen dialogues primarily focuses on which citizens are included in 

dialogues, and how those citizens are included in dialogues, despite the fact that the 

influence perspective is at least as important as the inclusion perspective for the right 

to political participation. This essay thus addresses the challenge of citizen dialogues 

regarding their impact on political decisions. This study examines how citizen 

dialogue as a democratic innovation operates within a local political context, this to 

answer how the dialogue functions as a channel of political influence. The overall aim 

is to determine whether democratic innovation can revitalize representative 

democracy. This is answered by a qualitative case study of one of the dialogues of 

Huddinge municipality. The study is conducted with semi-structured interviews as 

primary materials. Graham Smith's institutional democracy theory forms the analysis 

framework, which is made up of various institutional and democratic ideals. 

The study's findings show that citizen dialogues, as democratic innovation, work well 

in a local political context, since the innovation is considered effective and because the 

innovation has a structure and a clear function in the political system. The results also 

show that citizens have a good chance of influencing political processes through 

citizen dialogues. This is mainly due to the fact that the studied citizen dialogue took 

place at an early stage of the decision-making process, which enabled better conditions 

for political participation. The results also reveal that there are no mechanisms within 

the political system that ensure that the participation will have significance. 

Consequently, it is not possible to draw conclusions as to whether a citizen dialogue is 

generally a good channel for political influence or not. 

The conclusions from this study are that a citizen dialogue can be considered to 

revitalize representative democracy, provided that it both fits in the local political 

context and has good conditions for integrating citizens' participation in the 

subsequent political decisions. 

Keywords: Citizen dialogue, influence, popular control, democratic innovation, 

political participation, human rights, democracy, Huddinge municipality 



Sammanfattning 
Studiet av medborgardialoger kretsar främst kring vilka och hur medborgare 

inkluderas i dialoger, trots att perspektivet inflytande har en minst lika viktig 

betydelse för rätten till politiskt deltagande som inkluderingsperspektivet. Uppsatsen 

tar därmed fasta på medborgardialogens utmaning kring inflytande. Studien 

undersöker hur medborgardialogen fungerar som demokratisk innovation i en lokal-

politisk kontext, detta för att svara på hur dialogen fungerar som kanal för politiskt 

inflytande. Det övergripande syftet är huruvida en demokratisk innovation kan 

vitalisera den representativa demokratin. Detta besvaras genom en kvalitativ fallstudie 

av en av Huddinge kommuns medborgardialoger. Undersökningen genomförs med 

semistrukturerade intervjuer som primärmaterial. Med avstamp i Graham Smiths 

institutionella demokratiteori skapas analysramverket bestående av olika 

institutionella och demokratiska ideal. 

  

Studiens resultat visar att medborgardialogen som demokratisk innovation, fungerar 

väl i en lokal-politisk kontext då innovationen ses som effektiv och innehar en tydlig 

funktion inom det politiska systemet. Resultatet visar även att medborgare har en god 

möjlighet till inflytande på politiska processer. Detta beror främst på att den studerade 

medborgardialogen skedde i ett tidigt skede av beslutsprocessen, vilket möjliggjorde 

bättre förutsättningar för politisk delaktighet. Av resultatet framkommer det även att 

det saknas mekanismer inom det politiska systemet som garanterar att deltagandet blir 

betydelsefullt. Det går följaktligen inte att dra slutsatsen kring om medborgardialogen 

i allmänhet är en bra kanal för politiskt inflytande eller inte.  

Slutsatserna är att medborgardialogen kan ses vitalisera den representativa 

demokratin, med förbehåll att medborgardialogen både passar i den lokala politiska 

kontexten och har goda förutsättningar för att integrera medborgarnas deltagande i 

efterföljande politiska beslut.     

Nyckelord: Medborgardialog, inflytande, folklig kontroll, demokratisk innovation, 

politisk delaktighet, mänskliga rättigheter, demokrati, Huddinge kommun  
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1. Inledning
“True democracy is a project that’s much bigger than any one of us. It’s bigger than 

any one person, any one president, and any one government. It’s a job for all of us”.1 

Citatet tillhör Barack Obama och är något han väldigt ofta nämnde under sin tid som 

president. Att låta fler forma demokratin är dock svårt i dagens representativa 

demokratier. När intresset för de politiska partierna minskat och när de representativa 

institutionerna inte lyckas möta medborgarnas behov, krävs det något annat.2 Det har 

tidigare talats om en demokratikris då de politiska partierna försvagats.3 Idag handlar 

det mer om den representativa demokratins utmaningar, att de representativa 

institutionerna inte fungerar effektivt vilket lett till minskat förtroende.4 Nya 

deltagandealternativ behövs för att öka förtroendet. 

Mycket handlar därmed om hur den representativa demokratin kan vitaliseras. I den 

riktningen arbetar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), med medborgardialoger 

som syftar till att vitalisera den representativa demokratin genom att låta fler invånare 

inkluderas i politiska sammanhang.5 Det är därför vanligt med deliberativa- och 

deltagardemokratiska inslag i representativa politiska system. På teoretisk nivå finns 

en konflikt mellan dessa demokratiformer då representativ demokrati innebär att det är 

folkvalda politiker som för talan, medan deliberativ- och deltagardemokrati lägger 

större vikt på medborgaren. De sistnämnda demokratiformerna kräver större 

engagemang från medborgare, vilket kan komma i konflikt med de som blivit 

delegerade makten.6 Detta eftersom det blir ett visst maktskifte mellan medborgare 

och folkvalda politiker. Det intressanta är att se hur det ser ut i praktiken, hur väl 

deltagardemokratiska inslag så som medborgardialogen fungerar i en lokal-politisk 

kontext. Hur fungerar medborgardialogen som funktion i vitaliserandet av den 

representativa demokratin? Detta leder även till kärnfrågan, hur medborgardialogen 

2 SKL: 11 tankar om medborgardialog i styrning. Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm 2009, 
s 5 f.   
3 SOU 2016:5. 2014 års demokratiutredning. Låt fler forma framtiden! - betänkande. Wolters Kluwer, 
Stockholm 2016, s 19.  
4 Bengtsson, Åsa: Politiskt deltagande. Studentlitteratur, Lund 2008, s 163.  
5 SKL: 11 tankar om medborgardialog i styrning, aa, s 7.  
6 Gilljam, Mikael: Deltagardemokrati med förhinder. I Demokratins mekanismer. Mikael Gilljam och 
Jörgen Hermansson (red.). Liber, Malmö 2003, s 206 ff.   
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fungerar som kanal för politiskt inflytande, då ett ökat medborgerligt deltagande inte 

nödvändigtvis innebär större inflytande. Medborgardialogen som demokratisk 

innovation skulle därmed kunna ifrågasättas om syftet är att vitalisera den 

representativa demokratin, utan ett medborgarinflytande.  

1.1 Problemformulering 
Rätten till politisk delaktighet grundar sig i artikel 25 i konventionen om 

medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR).7 

Varje medborgare skall ha rätt och möjlighet att utan någon av de åtskillnader som anges i 

artikel 2 och utan oskäliga inskränkningar a) delta i skötseln av allmänna angelägenheter, 

direkt eller genom fritt valda ombud, b) rösta och bli vald vid periodiska och reella val, 

som förrättas på grundval av allmän och lika rösträtt och hemlig röstning, varigenom 

garanteras att väljarnas vilja fritt kommer till uttryck, samt c) få tillträde på lika villkor till 

offentlig tjänst i sitt land.8  

Rättigheten innebär bland annat att människor har rätt till politisk delaktighet under 

val och rätt att delta i skötseln av allmänna angelägenheter. Enligt de allmänna 

kommentarerna av artikel 25 i ICCPR, skrivna av kontoret för FN:s högkommissarie 

för mänskliga rättigheter (OHCHR), syftar allmänna angelägenheter till: att 

medborgare har rätt att direkt delta i folkomröstningar eller direkt i organ som rör 

lokala frågor.9 Rättigheten innebär även att medborgare ska ha möjlighet att påverka i 

debatter och i dialoger med sina representanter.10 En tolkning av dessa kommentarer är 

att rätten till politisk delaktighet således innebär att människor har rätt till deltagande 

inom dialoger med möjligheter till inflytande mellan de politiska valen.11  

I dagens representativa demokratier diskuteras det ofta om hur demokratin kan 

förstärkas, framförallt när engagemanget i de politiska partierna försvagats och när det 

är fyra år mellan valen.12 Detta är något som problematiseras i betänkandet av 

7 FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter. Översatt från engelska, för översättning se 
Regeringskansliet på regering.se, Dnr: A11-017, s 15. 
8 Ibid.  
9 Office of the high commissioner for human rights: General Comment No. 25: The right to participate 
in puplic affairs, voting rights and the right to equal access to public service (Art. 25):. 1996-07-12 (se 
bilaga 1), punkt 5 och 6.  
10 Ibid, punkt 8.  
11 Ibid.  
12 SOU 2016:5, aa, s 19.  
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demokratiutredningen: ”Låt fler forma framtiden!”. Utredningen påpekar hur nya 

former för påverkan av den politiska processen blir viktiga när valen sker vart fjärde 

år.13 Flera demokratiforskningar visar att medborgardialoger kan täcka det demokrati-

glapp som uppstår vart fjärde år. Följaktligen innebär detta att den representativa 

demokratin kompletteras med deltagardemokratiska inslag. Medborgardialoger ses 

därmed i större utsträckning som medel för att ge invånare möjlighet till påverkan på 

politiska processer. Detta är även något som etablerats i svenska kommuner.14 Men 

hur väl fungerar dessa medborgardialoger i en lokal kontext som är avsedda att stärka 

den representativa demokratin samt öka medborgares möjlighet till politisk 

delaktighet? 

Forskning uppmärksammar hur dagens demokratiska styrelseskick ska utformas för att 

tillgodose demokratikraven jämlikhet och inflytande. Dessa två krav och utmaningar 

är även något dagens forskning kring medborgardialoger uppmärksammar: ”But much 

more attention is given to inclusiveness in both democratic theory and practice 

compared to realising popular control (direct democrats aside)”.15 En stor del av 

forskningen kring demokratiska innovationer handlar om det ena kravet/utmaningen: 

de grupper i befolkningen som inkluderas i dialogerna och i den lokala demokratin i 

stort. Betydligt mindre forskning finns om vilket inflytande dessa invånare har.16 

Invånare kan inkluderas i dialoger, men ändå inte ha någon möjlighet till inflytande. 

Denna uppsats lägger fokus på den andra utmaningen, hur medborgardialoger fungerar 

som kanal för politiskt inflytande. Detta för att möjligheten till inflytande har en minst 

lika viktig roll i ”rätten till politiskt deltagande”, som inkludering och representation 

har.  

Hur väl fungerar medborgardialoger som inflytandekanal, i en svensk lokal-politisk 

kontext? Det är relevant att undersöka detta i en tid då demokratiska innovationer 

skapas med syfte att stärka invånares möjligheter till inflytande.17
 

13 Ibid.  
14 Tahvilzadeh, Nazem: Det våras för medborgardialoger. I Låt fler forma framtiden! Forskarantologi. 
Bilaga till betänkande av 2014 års Demokratiutredning - Delaktighet och jämlikt inflytande. Wolters 
Kluwers. Stockholm 2015 (a), s 514.  
15 Smith, Graham: Democratic Innovations - Designing Institutions for Citizen Participation. 
Cambridge University Press, Cambridge 2009, s 22. E-bok.  
16 Ibid.  
17 Kommittédirektiv 2014:111. Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska 
beslutsfattandet. Justitiedepartementet, Stockholm 2014, s 10 f.  
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1.2 Syfte  
Studien undersöker hur tjänstepersoner och politiker arbetar med invånarnas 

synpunkter som medborgardialoger resulterar i på lokalnivå. Detta för att se hur 

medborgardialogen fungerar som kanal för politiskt inflytande. När det gäller 

inflytande handlar det om vilket inflytande invånare har som grupp och inte som 

enskilda individer. Det handlar således om att få en ökad förståelse för hur väl 

medborgardialogen som demokratisk innovationen fungerar i en svensk lokal-politisk 

kontext. Detta för att kunna säga något om (1) hur väl en demokratisk innovation som 

inspirerats av deliberativa- och deltagardemokratiska ideal passar in i det 

representativa systemet, att således förstå medborgardialogen som process samt (2) 

hur väl medborgardialogen fungerar som kanal för att uppfylla medborgarnas 

möjlighet till inflytande. Studien ämnar därmed till att svara på det övergripande 

syftet: hur medborgardialogen fungerar för att vitalisera den representativa 

demokratin.  

Studien visar inte om enskilda invånare har ett reellt inflytande inom en 

medborgardialog, utan studien lägger fokus på hur den demokratiska innovationen 

fungerar som kanal för politiskt inflytande, vilka förutsättningar det således finns för 

påverkan. Studiens syfte styr upplägget för frågeställningarna. Genom att undersöka 

hur medborgardialogen fungerar som innovation, kan svar ges på hur 

medborgardialogen fungerar som kanal för politiskt inflytande och därmed invånarnas 

möjlighet till politisk delaktighet. Följaktligen är det av intresse att undersöka: hur 

medborgardialogen fungerar som innovation i en lokal-politisk kontext, detta för att få 

svar på den andra utmaningen i dialogarbetet: hur innovationen fungerar som kanal för 

politiskt inflytande. 

1.3 Frågeställningar 
1. Hur väl fungerar medborgardialogen som innovation inom en lokal-politisk 

kontext?  

2. Hur fungerar medborgardialogen som kanal för politiskt inflytande?  
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1.4 Definitioner 
I detta avsnitt presenteras definitioner av tre, för studien centrala begrepp. Resterande 

definitioner av begrepp återfinns i brödtexten. Begreppen invånare och medborgare 

definieras i ett enskilt avsnitt eftersom dessa har en betydande innebörd för hur 

innehållet i studien ska förstås. Att vara medborgare betyder nödvändigtvis inte att en 

är invånare och tvärtom. En egen tolkning av begreppen är att en medborgare är en 

individ som innehar ett medborgarskap och invånare är individer som bor i ett 

område/land. I denna studie definieras begreppen som synonymer trots medvetenheten 

om skillnaden. Detta eftersom det inte påverkar studiens syfte men även för att det är 

mer korrekt att använda begreppet medborgare i förhållande till artikel 25 i ICCPR 

och mer inkluderande att använda begreppet invånare kopplat till den demokratiska 

innovationen. Begreppet tjänsteperson används i uppsatsen som synonym till 

begreppet tjänsteman, det senare används inte för att kunna ge en anonymitet till en 

enskild informant.  

1.5 Disposition 
I avsnitt 1 presenteras studiens ämne, relevans, syfte, frågeställningar och definitioner 

av studiens centrala begrepp. I avsnitt 2 ges en presentation av medborgardialoger som 

demokratisk innovation för att ge en bättre förståelse för ämnet. I avsnitt 3 presenteras 

den forskning som finns inom området för att placera studien i ett större perspektiv 

och i avsnitt 4 presenteras det teoretiska ramverket. I avsnitt 5 behandlas studiens 

metod för att visa hur studien gått tillväga med att besvara studiens frågeställningar 

samt en presentation av materialet för studien. I detta avsnitt återfinns även en 

avgränsning och en beskrivning av fallet för studien. I avsnitt 6 och 7 presenteras 

studiens resultat och analys samt reflektion över studiens resultatdel. I avsnitt 8 

presenteras studiens slutsatser och i avsnitt 9 ges förslag till framtida studier inom 

området.  
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2. Medborgardialog
I följande avsnitt presenteras medborgardialogen som demokratisk innovation för att 

ge en bakgrundsbild av studiens empiri.  

Demokratiska innovationer är ett samlingsbegrepp för de försök som gjorts i syfte att 

öka medborgarnas delaktighet och inflytande.18 I nuläget är medborgardialogen som 

innovation den mest framträdande innovationen i svenska kommuner.19 Denna 

innovation är inte lagstadgad, utan fungerar mer som ett frivilligt komplement för 

kommuner som vill öka medborgarnas deltagande. SKL:s arbete kring 

medborgardialoger handlar om att integrera dialogen i kommuners styrning och 

verksamhetsutveckling.20 Styrkartan nedan visar hur medborgardialogen kan fungera 

på kommunnivå. Kommuner bör formulera ett syfte med dialogen och arbeta fram en 

struktur/organisation för hur arbetet med dialogen ska ske. Därefter börjar kommunens 

planeringsstadium: vilken roll dialogen har i ett speciellt politiskt ärende, hur 

utformningen av dialogen ska se ut, hur kommunen arbetar med kommunikationen 

kring dialogen och hur kommunen avser återkoppla. Detta ska sedan resultera i bättre 

grundade politiska beslut och därmed vara en innovation som avser komplettera den 

representativa demokratin. Medborgardialoger kan vara utformade på olika sätt 

beroende på vad kommunens syfte är, detta påverkar i sin tur vilket inflytande 

medborgarna får, därmed behandlar nästa del olika dialogformer. 

Figur 1: SKL:s styrkarta för medborgardialoger.21 

18 Bengtsson, Åsa, aa, s 203.  
19 Tahvilzadeh, Nazem (a), aa, s 514.  
20 SKL: Medborgardialog som del i styrprocessen. Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm 
2011, s 7.  
21 SKL: Medborgardialoger - 250 exempel från Sverige. Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm 
2015, s 12.  
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2.1 Medborgardialog och 

delaktighetstrappan    
För att förstå olika demokratiska innovationer kan olika verktyg/modeller användas. 

Archon Fung utvecklar en demokratisk ”kub”, vilket är en tredimensionell modell som 

visar hur utformningen av olika deltagandeprocesser kan göras.22 Denna har utvecklats 

som en kritik till Sherry Arnsteins ”deltagandestege”.23 Fung menar att 

deltagandestegen bara aktualiserar en dimension i dialogprocesserna, nämligen en av 

Fungs tre grundläggande frågor: kopplingen mellan deltagarnas beslut/åsikter och 

offentlig policy och verksamhet. Fung menar att modeller som avser förklara olika 

innovationer måste ta hänsyn till dagens komplexa styrsystem och tillägger två 

grundläggande frågor som han anser inte behandlas i deltagandestegen, dessa är: Vilka 

är det som deltar i processerna? Hur kommunicerar man på mötet och tar beslut?24 

Eftersom denna studie avser undersöka just inflytandet och därmed kopplingen mellan 

deltagarnas beslut och offentlig policy och verksamhet, vore det irrelevant att behandla 

fler dimensioner i dialogprocessen. Det kan i sin tur vara en nackdel att inte behandla 

andra dimensioner inom medborgardialoger och därmed inte ge en fullständig bild 

över hur medborgardialoger fungerar som innovation för uppfyllandet av rättigheten: 

rätt till politisk delaktighet. Studiens syfte består dock inte av att visa hur bra 

medborgardialoger fungerar som dialog/innovation, utan hur väl dessa fungerar som 

kanal för politisk inflytande och som därmed kan möjliggöra rätten till politiskt 

deltagande.  

 

Med hänsyn till ovanstående reflektion, utgår denna studie ifrån SKL:s 

delaktighetstrappa (se figur 2) som i sin tur influerats av bland annat Arnsteins 

deltagandestege.25 Denna anses vara passande eftersom delaktighetstrappan är den 

modell som fått störst spridning inom landet samt att SKL:s begrepp: 

                                                
22 Fung, Archon: Varieties of Participation in Complex Governance. Public Administration Review. Vol 
66, special issue: Collaborative Public Management. 2006, s 66 f.   
23 Ibid, s 66 f.   
24 Ibid, s 67.  
25 Castell, Pål: Stegen och trappan – olika syn på deltagande. I Framtiden är redan här: hur invånare 
kan bli medskapare i stadens utveckling. Danielsson, Sara och Berg, Martin (red.). Chalmers tekniska 
högskola, Göteborg 2013, s 37.   
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medborgardialoger, till stor del bygger på den modellen.26 Modellen bygger på olika 

steg och dialogformen/innovationen som studeras kan placeras på ett av stegen för att 

få bättre förståelse för vad innovationen innebär på institutionell nivå och i praktiken. 

Figur 2: Delaktighetstrappan.27

De olika stegen är följande: information, konsultation, dialog, inflytande och 

medbeslutande (där information är det lägsta steget och medbeslutande det högsta).28 

Information avser en process där tjänstepersoner och politiker sprider information om 

ett eventuellt problem för att skapa förutsättningar för dialog och problemlösning. 

Konsultation innebär möten där invånare får ta ställning till förslag och alternativ inför 

beslut. Det kan även omfatta att ta emot synpunkter, klagomål och förfrågningar. I 

dialogsteget ges invånarna möjlighet att i olika former möta andra för att föra dialog 

kring vissa frågor eller en viss utveckling. Det förutsätts att alla ska ha möjlighet att 

framföra sin åsikt, ha möjlighet att argumentera för sin synpunkt, utveckla förståelse 

och samförstånd. Detta för att säkerställa att invånarnas intressen, kunskap och 

önskemål förstås och beaktas i den fortsatta politiska processen.29 Skillnaden mellan 

konsultation och dialog är att dialogsteget förutsätter öppnare dialogforum, där 

invånare får vara med och ta fram nya förslag medan förslagen redan är fastställda i 

konsultationssteget.30 Med inflytande menas att invånarna ges möjlighet att vara 

delaktiga under en längre period utifrån ett övergripande tema. I denna process ska 

invånarna: identifiera behov och utveckla alternativa lösningar som sedan bildar 

26 Ibid.  
27 SKL: Medborgardialog som del i styrprocessen, aa, s 18. 
28 Ibid.  
29 Ibid.   
30 Castell, Pål, aa, s 38. 
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underlag till politiska beslut. Medbeslutande avser innovationer där politiker kan 

delegera ansvar till en nämnd eller styrelse som består av enskilda individer som inte 

är valda utifrån partitillhörighet.31  

En kritik mot delaktighetstrappan är att skiljelinjen mellan de två översta stegen är 

aningen diffus. På steget inflytande ska invånarna få möjligheten att utveckla lösningar 

under en längre period, frågan är hur detta ska ske? En rimlig tanke är att det sker i 

form av en grupp invånare som frivilligt och opolitiskt formar en grupp för detta 

arbete. Detta efterliknar i sin tur det högsta steget: medbeslutande. Otydliga steg som 

kan tolkas brett kan vara en nackdel med att använda trappan som guide i 

dialogarbetet. Detta eftersom lägre former av delaktighet kan placeras högre upp i 

delaktighetstrappan och får därmed en tyngre betydelse som kan förleda invånarna.   

En feltolkning som lätt kan göras med delaktighetstrappan är tron om att det är 

fördelaktigare att nå högre upp i modellen. Trappans lägre steg som konsultation kan 

innebära mer än vad det står för ifall bra förutsättningar finns. Att låta invånare tycka 

till om synpunkter kan innebära att invånarna får möjlighet att påverka hur de själva 

ska tycka till om en viss fråga. Således är invånarna med och påverkar sina egna 

förutsättningar för inflytande utan att tillhöra en opolitisk nämnd. Konklusionen är att 

det inte nödvändigtvis är sämre i modellens lägre steg. Mycket handlar således om 

innovationens utformning.  

I relation till detta undersöker studien hur väl medborgardialogen fungerar som 

inflytandekanal, på det trappsteg där själva dialogen befinner sig, och vilka 

förutsättningar och hinder det finns för att ta ytterligare steg. Studien tar även hänsyn 

till den kritik som finns kring delaktighetstrappan. Följaktligen sätter detta studien i 

ännu ett perspektiv och fungerar som stöd i analysen.  

31 SKL: Medborgardialog som del i styrprocessen, aa, s 19. 
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3. Studiet av medborgardialoger
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom ämnet medborgardialoger och 

inflytande för att påpeka den kunskapslucka som finns inom området och för att 

placera studien i ett större perspektiv. I avsnittet behandlas även en studie som använt 

sig av samma teoretiska ramverk som denna studie.   

3.1 Forskning om medborgardialoger och 

politiskt inflytande 
Majoriteten av forskningen inom området medborgardialoger studerar innovationen 

utifrån en deliberativ demokratiteori. Det förklarar varför forskningen ger ett större 

utbud om medborgardialogens utmaning kring inkludering och representation. Den 

deliberativa demokratiteorin är ett stöd för studier kring vilka som inkluderas i olika 

samtal. Teorin har däremot ingen tydlig aspekt kring frågan om inflytande.  

En forskare som studerat medborgardialoger och som specifikt beaktat deltagarnas 

möjlighet till inflytande är Nazem Tahvilzadeh. I rapporten: Det våras för 

medborgardialoger, studerar Tahvilzadeh två olika fall för att besvara frågan om 

medborgardialoger kan fördjupa demokratin.32 Rapporten lägger inget specifikt fokus 

kring inflytande, utan avser undersöka medborgardialoger i stort. Rapporten nämner 

kort något om medborgardialogen som inflytandekanal, då rapporten utgörs av en 

deliberativ demokratiteori. Tahvilzadehs bedömning är att det är oklart hur 

medborgardialoger påverkar det politiska beslutsfattandet samt att brister i 

medborgardialogers institutionella design och att makthavares motiv/syfte med 

dialogen påverkar inflytandet.33 Det är även få mekanismer inom det politiska 

systemet som garanterar att dialoger blir betydelsefulla.34 Det nämns även att 

medborgardialoger har en otydlig roll i politiska beslutsprocesser som därmed sällan 

resulterar i högre inflytande.35 

32 Tahvilzadeh, Nazem (a), aa, s 516. 
33 Ibid, s 543. 
34 Ibid, s 544.  
35 Ibid, s 545. 
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Vidare att medborgardialoger oftast hänger fritt i det politiska systemet, att det sällan 

är någon koordinering i kommuners dialoginitiativ. 

Enligt Tahvilzadehs forskning är det sällan som kommuner återkopplar resultaten från 

dialoger.36 Att endast inhämta råd från invånare och inte visa hur synpunkterna 

behandlas och påverkar kommunens arbete blir en form av exploatering, enligt 

Tahvilzadeh. Invånare utnyttjas vilket kan bidra till en trötthetseffekt hos 

medborgarna. Att ge invånarna möjligheten att tycka till om förslag kan inte likställas 

med att ges ett ökat inflytande i en politisk process. Tahvilzadeh menar därför att det 

är viktigt att tydliggöra hur synpunkter hanteras och återkopplas i dialogprocessen.37 I 

rapporten nämns det även hur medborgardialoger bör ha tydliga syften och att syftet 

med en dialog inte bör vara att förankra och marknadsföra redan fattade beslut. Det 

blir i så fall ett sätt för politiker att påverka invånarnas åsikter. Medborgardialoger kan 

således fungera som inflytandekanaler för makthavare.38 

Tahvilzadehs forskning görs dock i relation till den deliberativa demokratiteorin. Att 

inte utgå ifrån en viss demokratiteori skulle kunna ge annorlunda svar och tillföra ny 

kunskap. Denna studie ger att annat perspektiv på frågan: vilket inflytande invånare 

har genom medborgardialoger. Studien kan skapa en bättre förståelse för hur 

medborgardialoger fungerar som inflytandekanal, oberoende av en specifik 

demokratiteori.  

3.2 Forskning om medborgarbudgetering 

och politiskt inflytande  
Masteruppsatsen i statsvetenskap ”Demokratisk innovation eller ett spel för 

gallerierna? En demokratiteoretisk utvärdering av Participatory Budgeting i en 

svensk kommun”, skriven av Fredrik Carlsson, behandlar demokratiska innovationen: 

medborgarbudgetering.39 Uppsatsen syftar till att undersöka hur innovationen kan 

realisera demokratiska ideal inom en svensk lokal kontext för att se hur innovationen 

36 Ibid, s 544. 
37 Ibid, s 545. 
38 Ibid, s 546. 
39 Carlsson, Fredrik: Demokratisk innovation eller ett spel för gallerierna? – En demokratiteoretisk 
utvärdering av Participatory Budgeting i en svensk kommun. MA., Stockholms universitet 2014.  
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kan bidra till demokratifördjupning.40 Carlsson använder sig av samma teoretiska 

utgångspunkt som denna studie och behandlar följaktligen hur medborgarbudgetering 

fungerar för att kanalisera medborgarnas inflytande. Till skillnad från Carlssons studie 

behandlar denna studie en annan demokratisk innovation som inte ger ett direkt 

inflytande över politiska frågor som medborgarbudgetringen gör 

(medborgarbudgetering hamnar på steget medbeslutande på delaktighetstrappan). 

Denna studie lägger främst fokus på aspekten inflytande med hänsyn till 

problemformuleringen, medan Carlssons studie behandlar flera demokratiideal från 

det teoretiska ramverket.   

3.3 Mänskliga rättigheter och 

medborgardialoger  
Inom forskningsområdet för mänskliga rättigheter (MR) råder det en brist på forskning 

som behandlar ämnet lokal delaktighet med fokus på inflytande. Oftast är det 

forskning om demokratiska innovationer och inkluderingen av invånare som studeras 

och främst i relation till deliberativ demokratiteori. Detta trots att det är minst lika 

viktigt med inflytande inom ramen för rättigheten politiskt deltagande, då möjligheten 

till inflytande har ett instrumentellt värde för andra rättigheter. Resultatet av studien 

skulle därmed kunna tillföra ny kunskap inom MR-området och visa hur 

medborgardialogen kan fungera för att öka invånares möjlighet till politisk 

delaktighet.  

40 Ibid, s 7. 
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4. Teoretiskt ramverk
Nedan följer en presentation av studiens teoretiska ramverk, som i sin tur fungerar som 

studiens analysramverk. Det teoretiska ramverket ger därmed en grund för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. I slutet av detta avsnitt ges en sammanfattning av 

det centrala från teorin som studien tar fasta på.  

4.1 Institutionell demokratiteori 
En teori att utgå ifrån vid studiet av medborgardialoger som kanal för politiskt 

inflytande är Graham Smiths institutionella demokratiteori. Den institutionella 

demokratiteorin betonar den institutionella designen/utformningen av olika politiska 

institutioner. I ”Democratic Innovations: Designing Institutions for Citizen 

Participation”, skapar Smith ett analytiskt ramverk med olika demokratiideal för att 

studera olika demokratiska innovationer, som alternativ för demokratiteoretiska 

teorier.41 William D. Leach behandlar ett liknande analysramverk med olika 

demokratiideal.42 Fung och Erik Olin Wright skapar det de kallar Empowered 

Participatory Governance (EPG).43 Smiths institutionella demokratiteori kan anses 

tillföra en bredare teoretisk grund än Fung och Wrights EPG teori, då de sistnämndas 

definition av demokrati baseras på en deliberativ demokratiteori. Smith utgår ifrån 

bredare demokratiska ideal vid definitionen av demokrati. Det senare kan passa 

uppsatsens syfte då fokus inte ligger på deliberation inom medborgardialoger utan på 

inflytande. Leachs analysramverk saknar en koppling mellan demokratiidealen och 

studiet av demokratiska innovationer medan Smith tillför en grundligare 

argumentation kring problematiken mellan demokratiteori och mer empirisk 

forskning.   

Bakgrunden till Smiths analysramverk är den kunskapslucka som Smith identifierat i 

forskning kring demokratiska innovationer och deras institutionella design. 

Demokratiteoretiker lyfter fram vikten av medborgarnas deltagande inom demokratin, 

41 Smith, Graham, aa.  
42 Leach, William D: Collaborative Public Management and Democracy: Evidence from Western 
Watershed Partnerships. Public Administration Review. Vol. 66, special issue: Collaborative Public 
Management. 2006, s 100.  
43 Fung, Archon, Wright, Erik Olin och Abers, Rebecca Neaera: Deepening democracy - institutional 
innovations in empowered participatory governance. Verso, London 2003. E-bok. 
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dock hamnar diskussionerna oftast på en abstrakt nivå. Smith menar att 

demokratiteoretiker misslyckats med att systematiskt integrera olika demokratiska 

innovationer och dess institutionella uppbyggnad med de olika demokratiteorierna, 

som exempelvis: deliberativ demokrati och deltagandedemokrati.44 David Beetham 

förklarar detta genom att hänvisa till den disciplinära skiljelinje som finns mellan 

normativ och empirisk forskning.45 Demokratiteorier är ofta förenklade och behandlar 

ett specifikt område, som exempelvis deliberation.46 Deliberativ demokratiteori lägger 

vikt vid att demokratiska innovationer bör innehålla deliberativa inslag för att 

möjliggöra ett deliberativt deltagande. Hur andra viktiga aspekter inom demokratiskt 

deltagande fungerar, fångas dock inte. Faran med att förlita sig på en specifik teoretisk 

ståndpunkt är att andra viktiga delar av demokratisk praxis och den institutionella 

utformningen negligeras.47 Detta visar svårigheten och nackdelen med att studera 

medborgardialoger utifrån en viss demokratiteori, som ofta också görs i många artiklar 

och andra vetenskapliga arbeten.  

Istället för en teoretisk modell argumenterar Smith för en mer ekumenisk (tolkning: 

allomfattande) analytisk metod som integrerar olika delar inom demokratiteorin för 

studiet av demokratiska innovationer och dess institutionella design. Risken med detta 

är förstås att det blir en blandning av modeller som vill realisera olika värden. Det kan 

vara så att det inte går att realisera det ena på bekostnad av det andra, vilket orsakar en 

svår avvägning för den ekumeniska modellen. Dock möjliggör ett sådant angreppssätt 

breda reflektioner kring demokratiideal inom olika strömmar av demokratiteori.48 

Analysramverkets teoretiska grund är följaktligen inte deliberativ eller 

deltagardemokratisk, utan kopplas till demokratiteorier i stort. Således kan den 

institutionella demokratiteorin täcka den kunskapslucka och föra samman den 

skiljelinje som finns mellan normativ och empirisk forskning. Detta eftersom teorin tar 

fasta på problemet mellan å ena sidan empiriska studier, å andra sidan teoretiska 

utgångspunkter som misslyckas med att integreras.49  

44 Smith, Graham, aa, s 8.  
45 Beetham, David: Democracy and human rights. Polity Press in association with Blackwell, 
Cambridge 1999, s 29.  
46 Smith, Graham, aa, s 10.  
47 Ibid, s 11.  
48 Ibid, s 12.  
49 Beetham, David, aa, s 29.  
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Smiths analysramverk grundar sig på olika ”democratic goods”, som kan översättas 

till ”demokratiideal”. Dessa demokratiideal är ideal som är önskvärda i olika 

demokratiska institutioner. Analysramverket möjliggör en undersökning om hur en 

viss demokratisk innovation som medborgardialoger, uppnår ett specifikt ideal som 

exempelvis inflytande. De olika demokratiidealen som Smith tagit fram är följande: 

inkludering, folklig kontroll, genomtänkt omdöme och transparens (översatt från: 

inclusivness, popular control, considered judgement och transparency). Dessa ideal 

kan ses som grundläggande för alla demokratiteorier dock har vissa teorier mer eller 

mindre fokus på de olika idealen. I korthet syftar inkludering till hur politisk jämlikhet 

realiseras, folklig kontroll avser undersöka i vilken grad deltagarna kan påverka olika 

delar av beslutsfattandet, genomtänkt omdöme syftar till att kontrollera medborgarnas 

förståelse för de beslut som tas och transparens syftar slutligen till hur öppna 

dialogprocesserna är för både deltagarna och den resterande allmänheten.50  

Analysramverket grundar sig inte bara på olika demokratiideal, utan även på 

institutionella ideal då analysramverket å ena sidan syftar till att undersöka den 

demokratiska legitimiteten i olika demokratiska innovationer som medborgardialoger, 

å andra sidan till att visa hur exempelvis medborgardialoger kan institutionaliseras i 

den lokala politiska kontexten. Med andra ord hur deltagandet kan integreras i det 

ordinarie arbetet. De institutionella idealen behövs för att inte hamna på en alltför 

abstrakt och teoretisk nivå. Därmed är det av vikt att ta hänsyn till i vilken 

utsträckning innovationer är institutionellt möjliga. De två institutionella idealen är 

effektivitet och överförbarhet (översatt från: efficiency och transferability). 

Effektivitetsaspekten handlar om hur effektiva dialogformerna är när det gäller 

kostnader för myndigheter samt bördan som ställs på både myndigheter och invånare 

som deltar. Överförbarheten syftar till vilken kapacitet exempelvis medborgardialoger 

har för att fungera i andra kontexter.51  

Smith stöder sig på Michael Sawards52 och Roberth Dahls53 arbeten kring 

rättfärdigandet av demokratiska ideal.54 För att undgå problemet med att idealen bara 

50 Smith, Graham, aa, s 12.  
51 Ibid, s 13.  
52 Saward, Michael: The terms of democracy. Polity in association with Blackwell, Cambridge 1998. Se 
även Saward, Michael: Democracy. Polity, Cambridge 2003.  
53 Dahl, Robert A: On democracy. Yale University Press, New Haven, Connecticut 1998, s 37 f.  
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innehåller demokratigrundade ideal, tillägger Smith två institutionella ideal. Dock är 

frågan hur väl analysramverket kan sägas studera institutioners utformning med tillägg 

av två idealkriterium. Fördelen med Smiths demokratiideal som utgör hans 

institutionella demokratiteori är dock att inga större värden läggs vid någon av 

idealtypen, vilket möjliggör studiet av en eller flera olika aspekter av demokratin.55 

Ytterligare ett problem med analysramverket kan vara att det främst har använts på 

demokratiska innovationer som gjorts utomlands. Emellertid kan ramverket sägas vara 

användbart i Sverige då demokratiidealen utgår ifrån demokratibegreppet i stort samt 

att en analys av den studerade demokratiska innovationen görs för att sedan anpassa 

operationaliseringen av idealen till den specifika innovationen.   

Det analysramverk som skapas utifrån Smiths teori kan med fördel användas i denna 

uppsats för att studera hur medborgardialogen fungerar som kanal för politiskt 

inflytande och hur väl innovationen passar in i den lokal-politiska kontexten. Med 

Smiths två institutionella ideal kan uppsatsens övergripande syfte uppnås, då idealen 

effektivitet och överförbarhet undersöker hur innovationer kan integreras i ordinarie 

arbete och därmed säga något om hur väl dessa inslag av deliberativa- och 

deltagardemokratiska ideal passar in i ett representativt system. Vidare tar Smith upp 

att en kombination av idealen är det som gör demokratiska innovationer bra och 

därmed värda att institutionalisera i våra politiska system.56 För denna studie handlar 

det därmed inte om att undersöka hur bra medborgardialogen är, utan hur väl 

medborgardialogen uppfyller den ena utmaningen: invånarnas möjlighet till inflytande 

och hur medborgardialogen fungerar som process. Följaktligen behandlas inte alla 

demokratiideal i denna studie.  

Med hjälp av demokratiidealet folklig kontroll är det möjligt att studera invånarnas 

möjlighet till påverkan genom medborgardialoger och därmed besvara studiens andra 

frågeställning. Demokratiidealet transparens kommer också att användas i studien då 

öppna dialogprocesser kan kopplas till deltagarnas möjlighet till kontroll över 

54 Smith, Graham, aa, s 9 ff. 
55 Ibid, s 12.   
56 Ibid, s 27.  
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dagordningen/problemformuleringen, som i sin tur är en viktig aspekt i 

demokratiidealet folklig kontroll.57  

4.2 Analysramverkets institutionella och 

demokratiska ideal  
För att besvara studiens två frågeställningar används idealen: effektivitet, 

överförbarhet, folklig kontroll och transparens. De förstnämnda institutionella idealen 

behandlas för att besvara studiens första frågeställning om hur medborgardialogen 

fungerar som innovation inom det politiska systemet. De två resterande idealen 

används för att besvara studiens andra frågeställning: hur innovationen fungerar som 

kanal för politiskt inflytande.  

4.2.1 Effektivitet  
Demokratiska innovationer kräver att invånare, politiker och tjänstepersoner deltar i 

nya politiska rum, vilket innebär kostnader så väl som förmåner. Frågan är om 

kostnaden och vinsten av dialoger är värda bördan? Effektivitet handlar således om de 

kostnader och vinster som uppkommer vid arbetet kring medborgardialoger, både för 

arrangören i sig och invånarna. Smith nämner inte exakt vad han menar med 

kostnader, en tolkning av detta är dock att kostnader avser ekonomiska resurser samt 

tidsåtgången i arbetet med medborgardialoger.58 Kostnader i form av tid och resurser 

kan innebära en institutionell begräsning för demokratiska innovationer.59 Hur mycket 

resurser som läggs på arbetet kring dialogen kan påverka dialogstrukturen, som kan 

innebära enklare svarsalternativ i form av kryssfrågor, vilket i sin tur kan innebära 

mindre folklig kontroll. Det finns inget konkret svar på vad som anses vara effektivt 

utan Smith menar att effektiviteten är kontextuell. Kostnader bör vägas emot vinster 

och jämföras med kostnader och vinster som uppkommer genom att inte inkludera 

invånarna i beslut som tas.60   

                                                
57 Ibid, s 23.  
58 Ibid, s 26.  
59 Ibid.  
60 Ibid.   
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4.2.2 Överförbarhet 
Med överförbarhet menas om den specifika innovationen, i detta fall 

medborgardialogen, har förmåga att fungera utanför sin lokala kontext. Med tanke på 

att medborgardialogen syftar till att skapa möjligheter för beslutsfattande på lokal 

nivå, utmanar medborgardialogen antagandet om att medborgarinflytandet är 

begränsat till en viss nivå i styrsystemet. För Smith handlar överförbarhet om att 

undersöka huruvida innovationer på lokalnivå kan fungera i större skalor.61 Smith 

undersöker även om olika innovationer endast fungerar inom sitt politiska system, för 

att kunna säga något om hur överförbar innovationen är.62 I detta fall är det relevant att 

undersöka hur väl medborgardialogen fungerar i en lokal-politisk kontext, hur 

välintegrerad innovationen är. Detta innebär att idealet överförbarhet ändrar form, då 

detta inte kommer säga något om hur väl medborgardialogen kan fungera i en annan 

politisk nivå. Idealet får därmed en modifierad version för att passa studiens syfte. 

Smith nämner även att det är av vikt att överväga om innovationen är begränsad till att 

hantera vissa typer av frågor, vissa institutioner/politiska system kan exempelvis vara 

mindre bra på att effektivt hantera komplexa frågor.63 Får komplexa frågor utrymme i 

medborgardialoger? Detta kan hjälpa studien att svara på frågan hur 

medborgardialoger passar in i det politiska systemet.   

4.2.3 Folklig kontroll 
En vanlig definition av demokrati bygger på politisk jämlikhet och folklig kontroll.64 

David Beetham bygger exempelvis sin definition av demokrati på politisk jämlikhet 

och folklig kontroll.65 I likhet med problemformuleringen till denna studie, 

uppmärksammar Smith att mer vikt ges till den ena aspekten, det vill säga 

inkluderingen av invånare för att nå den politiska jämlikheten. Både när det gäller 

demokratiteori och i praktiken (bortsett från direktdemokrati). Det som ofta fattas i 

politiska institutioner/kommuner är invånarnas koppling till beslutsfattandet.66 En 

central del i utformningen av medborgardialoger är därmed kontrollen över 

utsträckningen i vilken invånare får möjlighet till ökat inflytande och kontroll inom 

61 Ibid, s 26 f.  
62 Ibid, s 27.  
63 Ibid.  
64 Ibid, s 22.  
65 Beetham, David, aa, s 5.  
66 Smith, Graham, aa, s 22. 
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beslutsfattandet.67 Med tanke på att medborgardialoger oftast är en 

envägskommunikation mellan makthavare och invånare, blir tolkningen av detta att 

innovationen inte uppnår ”inflytande” i delaktighetstrappan.68 Därmed berör idealet 

folklig kontroll i detta fall vilken möjlighet deltagare har till inflytande. Steget dialog i 

delaktighetstrappan förutsätter att deltagare kan lägga fram nya förslag och att 

konsultationsnivån ger möjlighet till ett ställningstagande.69 Därmed avser folklig 

kontroll i detta fall synliggöra, om samt hur deltagarens synpunkter och förslag 

behandlas. Kommer dessa förslag och synpunkter upp i beslutfattandet? För att 

möjliggöra en undersökning av detta skiljer idealet folklig kontroll mellan olika steg i 

beslutsprocessen, dessa är: problemformulering, analys av valmöjligheter, 

valmöjlighetsselektion och implementering (översatt från: problem definition, option 

analysis, option selection och implementation). I verkligheten är den politiska 

styrningen mer komplex och långt ifrån linjär som idealet föreslår, men i detta fall har 

det en heuristisk/metodologisk relevans.70  

Problemformuleringen avser vilka det är som sätter dagordningen och hur problemen 

definieras, då eliter har en tendens att påverka vilka frågor som kommer upp i dialoger 

för att på så sätt kunna påverka utfallet. Dialoger är ofta begränsade till mindre 

betydelsefulla frågor för att undvika konflikter. Dagordningen kan även påverkas av 

de som leder arbetet kring medborgardialoger, som oftast är tjänstepersoner och 

konsulter.71 Med tanke på att det oftast är lokala offentliga aktörer som arrangerar 

medborgardialoger, blir det ännu mer relevant att se om invånare har någon påverkan 

på problemformuleringen samt valmöjligheterna. En medborgardialog kan mycket väl 

vara inkluderande gentemot invånarna men dessa kanske engagerar sig i en fråga som 

har ytterst lite politisk relevans.72 Därmed berör denna punkt, invånarnas möjligheter 

till påverkan på problemformuleringen.  

67 Ibid, s 22 f.   
68 Tahvilzadeh, Nazem: Deltagande styrning – optimistiska och pessimistiska perspektiv på 
medborgardialoger som demokratipolitik. I Medborgardialog – demokrati eller dekoration? - Tolv 
röster om dialogens problem och potential i samhällsplaneringen. Teresa Lindblom, Sandra Oliveira e 
Costa och Sofia Wiberg (red.). Arkus, Stockholm 2015 (b), s 45.  
69 Castell, Pål, aa, s 38.   
70 Smith, Graham, aa, s 23.   
71 Ibid. Se även: Tahvilzadeh, Nazem (b), aa, s 38.   
72 Smith, Graham, aa, s 23.  
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Analys av valmöjligheter rör sig om att det oftast är tjänstepersoner eller konsulter som 

väljer hur svarsalternativen ska utformas. Till ett specifikt problem ges ofta 

svarsalternativ som passar den givna problemformuleringen. Genom att placera 

problemformuleringen på deltagarna, behöver dessa således verktyg och information 

för att kunna påverka vilka svarsalternativ som skall behandlas.73 Med hänsyn till 

dagens medborgardialoger som inte är i den grad att deltagarna kan bestämma exakta 

former för dialoger är det relevant att se hur medborgardialogens svarsalternativ är 

utformade. Är det exempelvis möjligt att utveckla egna svarsalternativ i dialogformen 

om dialogen består av kryssfrågor? Finns det utrymme för att lämna övriga synpunkter 

kring olika frågor? Detta brukar även vara en kostnads- och effektivitetsfråga, då det 

smidigaste tillvägagångssättet är att endast tillåta kryssfrågor som sedan sammanställs.  

Med valmöjlighetsselektion avses invånarnas reella deltagande. I många fall påverkar 

deltagandet inte besluten som sedan fattas. Antingen ignoreras invånarnas deltagande 

eller så används deltagandet för att bekräfta andra beslut eller synpunkter. Som de 

flesta andra innovationer har medborgardialoger ingen direkt lagstiftande effekt. 

Frågan är då hur resultaten från en medborgardialog påverkar beslut? Finns det rutiner 

som kan integreras i arbetet med medborgardialoger för att säkerställa att resultaten 

behandlas i framtida politiska beslut?74 Detta är relevant då invånare ofta dras in i ett 

deltagande med en ytterst liten chans till påverkan, som i sin tur kan skada 

medborgardialogens legitimitet.  

En tolkning av implementering kan avse hur deltagare kan påverka i 

implementeringsfasen, det vill säga efter att beslut fattats. Smith nämner att de flesta 

innovationer bara behandlar de tre ovanstående elementen inom idealet folklig 

kontroll.75 Det kan ändå vara betydelsefullt att se om deltagare ges möjlighet att 

påverka resultatet av en medborgardialog.  

Vid bedömningen av de fyra stegen inom beslutsprocessen måste en medvetenhet 

finnas om att medborgardialoger kan inkludera andra aktörer och inte bara invånare. 

Därmed ”delar” invånarna makt med andra, i vissa fall mer sakkunniga aktörer som 

73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 Ibid, s 23 f. 
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tjänstepersoner och politiker. Detta kallas co-governance och i studiens kontext väcker 

det viktiga frågor om invånarnas förmåga att agera i samförstånd med aktörer som har 

mer byråkratiskt stöd och politisk erfarenhet.76 Skapas det tillfällen för detta inom 

dialoger och hur behandlas andra aktörers synpunkter, sammanställs dessa tillsammans 

eller görs det skillnad mellan vad invånare och andra tycker till om? Sker deltagandet 

på lika villkor? Dock kan det argumenteras för att förtroendevalda politiker bör delta 

och vara aktiva i dialogprocesser för att dessa inte ska förbehålla sig rätten att fatta 

oberoende beslut när dialogresultaten senare hamnar hos politikerna. Ett meningsfullt 

medborgardeltagande förutsätter en interaktion mellan beslutsfattare och invånare, 

utformningen av dialogen kan skapas så att deltagandet gynnar båda parter och på så 

sätt sker deltagandet sker på lika villkor.77 Ju mer utbyte som finns mellan den 

informella och formella arenan, desto större är möjligheten till påverkan och 

inflytande.78    

4.2.4 Transparens 
Om invånare ska kunna påverka offentliga och politiska beslut, krävs en öppen 

process. Invånarnas möjlighet till att granska dialogarbetet är grundläggande för att 

skapa förtroende gentemot den politiska processen.79 Transparensen i 

dialogprocesserna är avgörande för de invånare som deltar i processen och som kräver 

insyn för att få en klar uppfattning under vilka förhållanden de deltar i – exempelvis, 

hur frågor i dialogen valts ut, vem det är som organiserar det hela samt hur resultaten 

av dialogen kan påverka politiska beslut. Men transparens är även viktigt i förhållande 

till den övriga allmänheten, detta kallar Smith för publicitet. Ansvariga för dialogerna 

kan antingen aktivt informera om dialogprocessen genom olika 

kommunikationsformer eller välja att vara passiva.80 Om passivitet förekommer kan 

detta säga något om motivet och syftet med dialogen, vill arrangören att fler tycker till 

och påverkar eller inte?  

76 Ibid, s 24. 
77 Åström, Joachim och Granberg, Mikael: Medborgerligt deltagande och interaktivt beslutsfattande - 
Kontinuitet och förändring inom fysisk planering. I Governance på svenska. Gun Hedlund och Stig 
Montin (red.). Santérus Academic Press, Johanneshov 2009, s 174. 
78 Ibid, s 175.  
79 Smith, Graham, aa, s 25.   
80 Ibid.   
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4.3 De centrala teoretiska elementen 
Fördelen med den institutionella demokratiteorin är att den inte baseras på en specifik 

demokratiteori vilket medför ett bredare analysramverk och öppnar upp för ideal som 

kan kopplas till studiens frågeställningar. Det som behandlas vidare från den teoretiska 

delen av studien är idealen: effektivitet, överförbarhet, folklig kontroll och 

transparens. För att få svar på hur medborgardialogen fungerar som kanal för politiskt 

inflytande, krävs svar på hur innovationen fungerar i praktiken och på den 

institutionella nivån. Därmed används de två förstnämnda idealen för att besvara 

studiens första fråga: hur väl medborgardialogen fungerar som innovation, då dessa 

ideal specifikt undersöker hur medborgardialogen kan institutionaliseras i den lokala 

politiska kontexten. Demokratiidealen folklig kontroll och transparens är kopplade till 

begreppet inflytande och därmed till studiens andra fråga om hur innovationen 

fungerar som inflytandekanal. I nästkommande avsnitt operationaliseras idealen med 

hänsyn till den specifika medborgardialog som undersöks.  

Figur 3: Den teoretiska processen.  

Smiths institutionella 
demokratiteori 

Institutionella och 
demokratiska ideal 

Operationalisering av 
ideal  
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5. Metod
I denna del ges en presentation av studiens valda metod och material. I avsnittet 

motiveras den valda forskningsdesignen samt vad fallstudien är ett fall av. En del av 

metodavsnittet består av en operationalisering av det teoretiska ramverket tillsammans 

med en kort diskussion om studiens intersubjektivitet. Sedan följer korta diskussioner 

om framtagandet av icke-teorigrundade analysfrågor samt diskussion kring 

bearbetning av studiens material. Senare i avsnittet presenteras en motivering till 

materialet och dess urval.  

5.1 Forskningsdesign 
För att möjliggöra besvarandet av frågeställningarna används en kvalitativ fallstudie 

som strategi respektive forskningsdesign. En kvalitativ ingång möjliggör en djupare 

förståelse för hur innovationen fungerar på lokalnivå och hur resultaten förankras för 

att kunna ge genomslag i politiken. Studien har en mer deduktiv utgångspunkt, då 

studien främst utgår ifrån teoretiska ideal, för att besvara hur väl en demokratisk 

innovation fungerar som kanal för politiskt inflytande.81 Med hänsyn till studiens 

syfte, som består av att ta reda på hur väl medborgardialoger fungerar som kanal för 

politiskt inflytande samt hur den demokratiska innovationen fungerar i en lokal-

politisk kontext, är det relevant att använda sig av fallstudien då medborgardialogen 

blir en central del av studien och utgör därmed en analysenhet och således ett fall.82 

Medborgardialogens förmåga att kanalisera inflytande utgör studiens kärna och syftet 

är att mer ingående belysa detta fall.83 Andra författare menar att fallet inom 

fallstudier, i sig inte nödvändigtvis bör vara det primära intresset. ”A case study is 

[thus] a well defined aspect of a historical episode that the investigator selects for 

analysis, rather than the event itself”.84 En tolkning av detta kan vara att det intressanta 

är vad som erhålls av fallet/studien efter att ha analyserat ett område och som kan ge 

mer generell kunskap. Det vill säga, medborgardialoger är inte det primära intresset, 

81 Bryman, Alan: Samhällsvetenskapliga metoder. Uppl. 2. Liber, Malmö 2011, s 28.  
82 Ibid, s 75.  
83 Ibid.   
84 George, Alexander L och Bennett, Andrew: Case studies and theory development in the social 
sciences. MIT Press, Cambridge 2005, s 18.  
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utan att det är själva resultatet som blir det primära.85 I denna studie är både själva 

fallet av intresse och resultatet då medborgardialogen som fall utgör analysenheten 

samt att resultatet av analysenheten kan ge generell kunskap om dialogen och dess 

förmåga till att fungera som kanal för politiskt inflytande. Med hänsyn till detta är 

fallstudien som forskningsdesign och kvalitativa metoder att föredra framför 

exempelvis en kvantitativ enkätundersökning, som skickas till 

politiker/tjänstepersoner.  

Ett problem med fallstudien som forskningsdesign är utrymmet för generalisering,86 

samt att fallstudien tenderar att bekräfta forskarens förutfattade mening.87 Dock är 

studiens främsta syfte inte att generalisera resultat, snarare att skapa en förståelse för 

hur väl medborgardialoger fungerar i det politiska systemet och hur väl innovationen 

fungerar som kanal för politiskt inflytande. Det går dock att argumentera för att en 

generalisering är möjlig för denna studie. Om utgångspunkten är att 

medborgardialogen är analysenheten/fallet skulle det kunna motiveras för en 

generalisering genom att hänvisa till att medborgardialoger som hamnar på samma 

nivå i delaktighetstrappan, kan ge likartade svar kring deltagarnas möjlighet till 

inflytande. Det vill säga att utformningen av en viss medborgardialog och den lokala 

kontexten kan säga något om andra medborgardialoger inom samma område/kommun. 

Det är inget som går under studiens ramar men kan vara av intresse vid studiet av 

inflytande inom medborgardialoger. När det gäller fallstudiens tendens att bekräfta 

forskarens förutfattade mening har studien en tydlig operationalisering av de teoretiska 

idealen för att undvika partiskhet.  

5.2 Avgränsningar och val av fall 
För att besvara studiens syfte och frågeställningar avgränsas studien till att studera en 

specifik kommun och dess dialogarbete. Den kommun som valts ut är Huddinge 

kommun i Stockholms län, som även är den näst största kommunen inom länet.88 

85 Ibid.  
86 Bryman, Alan, aa, s 77.  
87 Flyvberg, Bent: Fem missförstånd om fallstudieforskning. Statsvetenskaplig tidskrift. Årg 106 nr 3. 
2003, s 186.  
88 Huddinge kommun: Kort fakta om Huddinge. 2017. https://huddinge.se/organisation-och-
styrning/statistik-och-fakta/korta-fakta-om-huddinge/ (Hämtad 2017-05-15) 



 25 

Valet baseras på kommunens omfattande arbete kring delaktighet89 och framtagandet 

av deras handbok: ”Handbok i Delaktighet”.90 Men även för deras höga invånarantal, 

som ställer högre krav på att komplettera den representativa demokratin med bra 

delaktighetsarbete för att inkludera fler. I handboken finns även Huddinges 

delaktighetsspektrum, ett spektrum för att definiera graden av delaktighet, som 

inspirerat SKL till att skapa delaktighetstrappan.91  

 

Huddinge kommuns arbete med handboken tyder på att kommunen arbetar med 

delaktighet i styrningen, vilket kan säga något om förhållandet mellan den politiska 

kontexten och olika demokratiska innovationer som skapas för att öka delaktigheten, 

som exempelvis medborgardialoger. Huddinge kommun studeras därmed med fördel 

framför andra kommuner som inte har delaktighetsaspekten i sin styrning genom 

exempelvis en delaktighetshandbok och ett delaktighetsspektrum. Valet baseras även 

på min delaktighet i kommunens dialogarbete. Under en kortare praktiktid på 

kommunen fick jag möjlighet att arbeta med utformningen av en medborgardialog. 

Erfarenheten gav en god insyn i kommunens omfattande delaktighetsarbete.  

 

Huddinge kommun arbetar med dialoger på olika sätt, dels genom lagstyrda samråd 

inom byggprocesser och dels genom kommunens ”Demokratidagar”, där olika 

dialoger sker.92 Kommunen arbetar även med dialoger inom kommunens Råd för 

fysisk planering, RFP. Urvalet av studiens fall grundas på att samråden är lagstyrda 

och kan därmed inte ses som en demokratisk innovation samt att de olika dialoger som 

hålls under Demokratidagarna, syftar till att skapa deliberation mellan parter, vilket 

gör att invånarna sällan är med och beslutar om något. Kommunens 

medborgardialoger återfinns därmed främst inom RFP. Rådets syfte är att utöver 

lagstyrda samråd, att ta initiativ till dialog i tidiga skeden inom byggprocesser, det vill 

säga innan beslut fattats. Detta för att allmänhetens kunskap, erfarenheter och behov 

ska tas tillvara i beslutsunderlag, eller för att ge en bättre förståelse för fattade beslut.93 

Rådet skapades 2015 och den dialog som startades först och som därmed kommit 

                                                
89 SKL: Lyssna och lyssna igen – medborgardialoger i fem kommuner. Sveriges Kommuner och 
Landsting, Stockholm 2008, s 8.  
90 Moritz, Marcel och Lindholm, Teresa: Handbok i Delaktighet – från ord till handling. Huddinge 
kommun 2012.  
91 Castell, Pål, aa, s 38.   
92 Huddinge kommun: Huddinge demokratidagar. http://huddinge.se/demokrati (Hämtad 2017-05-15)  
93 Huddinge kommun: Tjänsteutlåtande. Dnr KS-2016/1157.119. Daterad 2015-05-09, s 1.  
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längre i beslutsprocessen (vilket kan ge mer empiri med hänsyn till studiens syfte 

kring inflytande i dialogprocesser) är ett pilotprojekt vid namnet: Utveckling av ny 

central stadskärna i Flemingsberg.94 Med hänsyn till detta blir studiens fall därmed 

medborgardialogen kring Flemingsbergs centrala stadskärna. Att undersöka en dialog 

inom RFP passar studiens syfte då rådet avser öka deltagandet och därmed invånarnas 

inflytande. Avgränsningen möjliggör svar på hur en medborgardialog fungerar på 

kommunnivå och möjligheten att se hur dialogen fungerar som kanal för politiskt 

inflytande. Medborgardialogens ämnesområde (samhällsbyggande/fysisk planering) är 

mindre intressant och påverkar inte studiens syfte då det relevanta är att se hur 

medborgardialogen fungerar som kanal för politiskt inflytande oavsett ämnesområde.  

Den valda medborgardialogen, som utgör analysenheten är ett fall av Huddinge 

kommuns arbete kring delaktighet, det vill säga att fallet är en större del av 

kommunens delaktighetsarbete. Fallet har tagits fram med hänsyn till kommunens 

arbete kring dialoger de senaste åren samt i relation till studiens syfte och 

frågeställningar.   

5.3 Operationalisering 
I denna del ges en operationalisering av de fyra valda idealen utifrån Smiths teori, som 

skapar grunden till studiens intervjuguide (se bilaga 2) och därmed analysverktyg. 

Smiths studie behandlar innovationer som inte direkt efterliknar medborgardialoger i 

sin institutionella form. Det skulle därmed bli missvisande att direkt utgå ifrån ideal 

som kopplas till specifika innovationer, som exempelvis medborgarbudgetering.   

Operationaliseringen har därmed gjorts med hänsyn till Huddinge kommuns 

medborgardialog som en konsultativ och dialogformad process.95 Detta möjliggör en 

starkare koppling mellan operationaliseringen och det som skall studeras. Det kan 

även sägas vara en rimlig tolkning av det teoretiska ramverket. En rimlig tolkning av 

en text består av tre olika kriterier: kontextkriteriet, generositetskriteriet samt 

94 Huddinge kommun: Kommunikationsplan – Dialog kring utveckling av ny central stadskärna i 
Flemingsberg – Pilot för Rådet för fysisk planering. 2016, s 1.  
95 Huddinge kommun: Kommunikationsplan – Fortsatt medborgardialog kring utveckling av ny central 
stadskärna i Flemingsberg. 2017, s 3. 
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intentionskriteriet.96 Denna studie kan sägas uppfylla kontextkriteriet då detta innebär 

att hänsyn tas till vad medborgardialogen är för typ av innovation. I och med att 

studien tagit hänsyn till medborgardialogens grad av delaktighet och var denna hamnar 

i delaktighetstrappan, kan en kontextuell tolkning av idealen göras. Detta är av vikt för 

studien då ett och samma ideal kan ha olika betydelser i olika sammanhang.97 Detta är 

även relevant i relation till studiens intersubjektivitet, det vill säga att samma resultat 

ska uppnås om forskningen prövas av någon annan.98 För att komma fram till liknande 

resultat bör det som studeras/analysenheten hamna på samma nivå i 

delaktighetstrappan som detta fall. Mycket handlar således om hur tolkningen av 

idealen görs.  

Det går att ifrågasätta hur väl ett par ideal mäter effektivitet, överförbarhet, inflytande 

och transparens. Det gäller att ha en öppensinnad tolkning av teorin och se dessa ideal 

som en vägledning och inget definitivt svar för hur det faktiskt är. Min medverkan i 

kommunens dialogarbete är även något som kan påverka intersubjektiviteten, då 

tidigare kunskap finns kring kommunens arbetssätt och att en relation mellan mig och 

informanterna redan var etablerad. För att detta inte ska påverka resultatet och 

uppfylla ett objektivitetskriterium krävs en tydlig operationalisering av idealen, då 

dessa i sin tur ligger som grund till studiens empiri. Därför återfinns i slutet av denna 

del en figur som ger ett förtydligande av operationaliseringen. Denna figur är i sin tur 

inspirerad av Carlssons operationalisering.99  

5.3.1 Effektivitet 
Effektivitet handlar om de kostnader och vinster som uppkommer vid arbetet kring 

medborgardialoger därmed operationaliseras detta genom att ställa frågor kring 

huruvida medborgardialoger är kostsamma, tidskrävande samt om kommunen anser 

att medborgardialoger är värda bördan. Om kostnader i form av tid och ekonomiska 

resurser anses vara rimliga för informanterna, lever detta upp till effektivitetsidealet.  

96 Grenholm, Carl-Henric: Att förstå religion – metoder för teologisk forskning. Studentlitteratur, Lund 
2006, s 239 f.   
97 Ibid, s 239.  
98 Ibid, s 89.  
99 Carlsson, Fredrik, aa, s 24.  
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5.3.2 Överförbarhet 
Med idealet överförbarhet avser studien undersöka om medborgardialoger är 

integrerade i kommunens ordinarie arbete samt om medborgardialoger är begränsade 

till att omfatta mindre komplexa frågor. Därmed operationaliseras idealet till att fråga 

om rutiner finns för hur kommunen arbetar med medborgardialoger och om det finns 

utrymme för komplexa politiska frågor. Om kommunen har en struktur eller rutiner för 

hur arbetet med medborgardialoger görs, anses dialogarbetet vara integrerat och om 

dialoger inte är begränsade till vissa typer av frågor anses idealet vara fullbordat. 

5.3.3 Folklig kontroll 
För att mäta idealet folklig kontroll delas detta ideal in i de olika steg, som enligt 

Smith finns inom beslutsprocessen. En enskild operationalisering görs därmed för alla 

steg: problemformulering, analys av valmöjligheter, valmöjlighetssektion samt 

implementering.100 En viktig aspekt inom idealet är vilken roll tjänstepersoner och 

politiker har i medborgardialogen och därmed operationaliseras Smiths begrepp Co-

governance.101   

Problemformulering mäter invånarnas inflytande över själva utformningen av en 

medborgardialog. Därmed operationaliseras problemformulering, genom att ställa 

frågor king vilka det är som bestämmer utformningen av dialoger, om invånarna 

inkluderas i det arbetet samt om dialogen berör politiskt relevanta frågor. Men även 

hur beslutsprocessen går till, som kan möjliggöra en tydligare insyn över utformningen 

och hur beslut tas vidare. Om materialet visar på att invånarna inkluderas i 

utformningen av dialoger, lever själva innovationen upp till idealet folklig kontroll.  

Med hänsyn till fallets typ av innovation, operationaliseras analys av valmöjligheter 

genom att ställa frågor kring deltagarnas möjlighet till att utveckla egna svarsalternativ 

samt om frågorna är strukturerade i form av kryssfrågor. Ju mer deltagarna ges tillfälle 

att utveckla egna svarsalternativ desto mer lever innovationen upp till idealet folklig 

kontroll, utifrån aspekten: analys av valmöjligheter.  

100 Smith, Graham, aa, s 23. 
101 Ibid, s 24.  
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Valmöjlighetsselektion operationaliseras genom att ta reda på om slutresultat av en 

dialog påverkar politiska beslut. Frågor som ställs är om det finns rutiner för hur 

slutresultat av en dialog ska behandlas samt om slutresultaten av en dialog tas med i 

efterkommande politiska möten. Om rutiner och en struktur finns för hur slutresultatet 

av en dialog förs vidare, anses innovationen leva upp till idealet.   

För att operationalisera implementeringssteget efterfrågas det om invånarna har en 

möjlighet att utkräva ansvar efter att beslut fattats i en dialog samt hur det kan gå till. 

Om möjlighet till ansvarsutkrävande finns inom en innovation, anses steget leva upp 

till idealet. 

Co-governance aktualiserar maktindelningen inom beslutsprocessen och 

operationaliseringen görs genom att fråga om kommunen skapar tillfällen för internt 

deltagande samt om någon skillnad görs mellan hur tjänstepersoners och politikerns 

synpunkter samlas in i jämförelse med invånarnas. Om det görs en skillnad kring hur 

synpunkter samlas in samt om skillnaden är till tjänstepersonernas/politikernas fördel 

bedöms idealet vara bristande eller helt gå emot idealet folklig kontroll.  

5.3.4 Transparens 
Idealet transparens operationaliseras genom att ställa frågor om hur kommunen arbetar 

med informationsspridning kring medborgardialoger, vilka kanaler det är som används 

samt om det är tydligt hur en återkoppling sker (hur kommunen avser gå vidare med 

resultaten och om det informeras om de resterande stegen i dialogprocessen). Om flera 

kommunikationskanaler används för att informera om medborgardialoger och om 

information kring återkoppling samt kommande steg i processen kommuniceras utåt, 

lever detta upp till idealet.   

5.3.5 Operationaliseringstabell 
Om idealen lever upp till det teoretiska ramverket benämns detta som med själva 

idealet om det delvis lever upp till ramverket benämns detta som bristande och om 

empirin inte lever upp till idealet benämns detta som exempelvis ingen effektivitet 

eller överförbarhet.   
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Effektivitet 

Är den ekonomiska kostnaden och tidsmässiga 

kostnaden värt arbetet med medborgardialoger? 

Effektivitet 

Bristande effektivitet 

Ingen effektivitet 

Överförbarhet 

Finns det rutiner/struktur för hur kommunen 

arbetar med dialoger? Är arbetet kring 

dialogerna integrerade i styrsystemet/det 

ordinarie arbetet? 

Överförbarhet 

Bristande överförbarhet 

Ingen överförbarhet 

Problemformulering 

Har deltagare möjlighet att sätta agendan för 

dialogen? 

Folklig kontroll 

Bristande folklig kontroll 

Ingen folklig kontroll 

Analys av valmöjligheter 

Ges deltagarna möjlighet att utveckla sina 

svarsalternativ   

Folklig kontroll 

Bristande folklig kontroll 

Ingen folklig kontroll 

Valmöjlighetsselektion 

Tas slutresultatet med i diskussioner på 

efterkommande politiska sammanträden? 

Förankras dialogresultaten?  

Folklig kontroll 

Bristande folklig kontroll 

Ingen folklig kontroll 

Implementering 

Har invånarna någon möjlighet att utkräva 

ansvar efter att beslut har fattats?  

Folklig kontroll 

Bristande folklig kontroll 

Ingen folklig kontroll 
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Co-governance 

Får tjänstepersoner och politiker svara på 

samma frågor och medverka på lika villkor som 

medborgarna?  

Folklig kontroll 

Bristande folklig kontroll 

Ingen folklig kontroll 

Transparens 

Kommuniceras det till invånarna på ett tydligt 

sätt, hur dialogprocessen går vidare?  

Transparens 

Bristande transparens 

Ingen transparens 

Figur 4: Operationaliseringstabell. 

5.4 Framtagandet av kompletterande 

analysfrågor  
Utifrån det teoretiska ramverket tas vissa ideal fram för att skapa studiens 

analysramverk. Dock kan detta analysramverk kompletteras med ytterligare 

analysfrågor. Det är frågor som inte omfattas av Smiths institutionella demokratiteori 

men som med fördel kan användas för att nå studiens syfte. Frågorna ska således inte 

ses som oberoende från teorin utan avser ge bättre bakgrund till fallet och främst 

komplettera de institutionella idealen: effektivitet och överförbarhet. Frågorna har 

tagits fram utifrån Tahvilzadehs forskning. Det är främst frågor som rör utmaningar i 

tidigare dialoger och som kan vara behjälpliga för att undersöka en medborgardialog.  

Frågorna berör hur kommunen arbetar med medborgardialogen internt, vilka parter 

som är inblandade, om arbetsgrupper skapas, hur samverkan ser ut internt kring 

dialogarbetet, hur mycket inflytande konsulter har över utformning av dialoger och om 

det finns rutiner för hur konsulters kunskap och erfarenhet behålls inom kommunen. 

Dessa frågor kan kopplas till idealen effektivitet och överförbarhet, men är mer 

specifika frågor och möjliggör bättre svar kring hur kommunen arbetar med 

medborgardialoger och hur integrerade dessa är i det politiska systemet. Dessa 

områden är även utmaningar då forskning visat att medborgardialoger oftast hänger 
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fritt i det politiska systemet.102 Analysramverket består således av teoretiskt framtagna 

ideal, samt frågor som rör utmaningar i tidigare forskning.  

5.5 Bearbetning av material   

Under transkriberingen av studiens intervjumaterial gjordes kopplingar till resterande 

intervjuer, vilket förenklade framtagandet av likheter och skillnader mellan 

informanternas svar. Urvalet av svar från det transkriberade materialet reducerades till 

svar relevanta för studiens frågeställningar samt teori.103 Egna anteckningar fördes 

under varje intervju, dessa kommentarer belyste speciellt kopplingar till det teoretiska 

ramverket, som kunde ses i materialet. När analysen genomfördes kunde dessa 

anteckningar med fördel användas som hjälpmedel. Denna metod motiveras genom att 

studien strävar efter en tolkning av materialet som tar fasta på utsagor som relaterar till 

studiens teori. Mindre fokus kan därmed fästas vid svar som inte kopplas till studiens 

analysfrågor.104 

5.6 Material  

5.6.1 Intervjuer  
Primärmaterialet för studien är intervjuer, vilket möjliggör en djupare förståelse för 

informanternas svar och möjligheten att ställa följdfrågor där informanterna får tillfälle 

att utveckla samt förtydliga sina svar.105 Studien använder sig av 

informantundersökningar, då studien avser bidra med information kring en 

verklighet.106 Ett fåtal intervjuer kan anses vara lämpligt då studien inte avser 

undersöka vad tjänstepersoner och politiker har för åsikter kring fallet, utan hur det 

ligger till i det faktiska dialogarbetet. Detta var även något som informanterna blev 

informerade om i förväg. Mer specifikt används halvstrukturerade intervjuer, detta 

eftersom de operationaliserade idealen utgör grunden för studiens intervjuguide (se 

bilaga 2) och därmed finns i förväg bestämda frågor som kompletteras av 

                                                
102 Tahvilzadeh, Nazem (a), aa, s 544.   
103 Grenholm, Carl-Henric, aa, s 149.  
104 Ibid, s 150.  
105 Ibid, s 143.  
106 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. och Wängnerud, Lena: 
Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, individ och marknad. Uppl. 5. Wolters Kluwer, 
Stockholm 2017, s 235.  
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följdfrågor.107 När det gäller källkritiken i studiens primärmaterial anses pålitligheten 

vara god då sannolikheten för att informanterna inte talar sanning om 

medborgardialogen är liten eftersom mycket fakta kring dialogen är offentlig. En 

säkerställande roll uppfylls även då jag som författare deltagit i medborgardialogen 

och fick möjlighet till god insyn.   

5.6.2 Urval av informanter 
Med hänsyn till att studien gör informantundersökningar är centralitet en viktig 

urvalsprincip. Studien vill åt centrala personer när det gäller dialogarbetet, därmed har 

informanterna valts ut med hänsyn till deras yrkesroller. Informanterna består av en 

tjänsteperson med ansvar för demokrati och delaktighetsfrågor (tjänstepersonen 

föredrar anonymitet och därför tillskrivs informanten som tjänsteperson och 

pronomenet som ”A”), kommunalråd Malin Danielsson (L) med ansvar för 

samhällsbyggnadsfrågor och frågor inom fysisk planering samt kommunalråd Ingalill 

Söderberg (Drevvikenpartiet, DP) med ansvar för bland annat demokratifrågor. 

Danielsson är även ordförande i RFP och Söderberg är ordförande i kommunens 

demokratiberedning. Kontakten med informanterna skedde via mejl med en 

presentation av studien och en förfrågan om deras möjlighet att delta.  

 

Urvalet av tjänsteperson och Danielsson gjordes med hänsyn till deras roller och 

kopplingen till studiens syfte. Tjänstepersonen hänvisade sedan vidare till att även 

kontakta Söderberg och bekräftade att Danielsson var ett bra val, vilket kan liknas vid 

ett snöbollsurval.108 Tjänstepersonen kan säga något mer om de institutionella idealen 

och hur arbetet med medborgardialogen fungerat internt från ett 

tjänstemannaperspektiv. Danielsson kan bidra med relevant information då hon har en 

ledande roll i RFP och dessutom beställt medborgardialogen kring Flemingsbergs 

centrala stadskärna. Söderberg kan bidra med övrig relevant information kring 

kommunens arbete med demokrati och delaktighet. En nackdel är däremot att 

Söderberg är ny i rollen som ordförande för demokratiberedningen och därmed inte 

insatt i någon specifik medborgardialog. I och med att informanterna innehar olika 

                                                
107 Grenholm, Carl-Henric, aa, s 143.  
108 Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. och Wängnerud, Lena, aa, s 
267.  
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roller, anpassades intervjufrågorna utifrån deras roll som tjänsteperson respektive 

politiker.  

 

En nackdel med urvalet är att det endast är tre informanter, vilket kan ses som för lite 

material för studien. Dessa är dock de mest centrala personerna inom detta område. 

Tjänstepersonen kunde heller inte hänvisa till någon mer utan bekräftade mitt urval av 

informanter vilket kan tolkas som att dessa är nyckelpersonerna inom kommunens 

dialogarbete. Ett fåtal intervjuer möjliggör även en djupare analys.  

5.6.3 Protokoll och rapport  
För att undersöka hur väl medborgardialoger fungerar som kanal för politiskt 

inflytande är det ytterst relevant att komplettera intervjumaterialet med protokoll, 

kallelser och handlingar som tillhör protokollen samt en slutrapport av 

medborgardialogen som studeras. Användningen av detta material syftar till att söka 

efter om dialogresultat hamnat i politiska beslut och för att se hur dialogmaterialet 

behandlats och vad det resulterat i. Materialet som undersöks rör protokoll, kallelser 

och handlingar från RFP:s sammanträden, där olika beslut kring medborgardialogen 

tas.    
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6. Analys och resultat
I denna del presenteras resultatdelen ihop med analysdelen för att ge empiri i en 

analyserande kontext. I början av avsnittet presenteras medborgardialogen mer 

ingående och vad kommunen har haft för syfte med dialogen samt var den studerade 

medborgardialogen hamnar på delaktighetstrappan. I nästa del ges en beskrivning av 

utformningen av medborgardialogen och dess beslutsprocess. Innehållet i dessa lägger 

fram en grund som används i analysen av idealen. Därefter presenteras och analyseras 

de olika idealen var för sig utifrån den teoretiska operationaliseringen. De 

institutionella idealen som ger svar på studiens första fråga presenteras till att börja 

med i ett separat avsnitt och därefter följer idealen folklig kontroll och transparens 

som ger svar på studiens andra fråga. Då de övriga frågorna vilka är framtagna ur den 

tidigare forskningen fungerar som komplement till de teoretiska idealen, kommer 

dessa att presenteras tillsammans med idealen. I slutet av detta avsnitt presenteras en 

sammanställning av resultatdelen i form av en skala. Detta för att ge en 

sammanfattning av undersökningen och samtidigt en visualiserad bild av resultatet, 

kopplat till operationaliseringstabellen.    

6.1 Medborgardialog i Huddinge kommun 
Den 25 maj 2016 fick kommunens tjänstepersoner ett politiskt uppdrag, uppdraget 

bestod i att ta fram ett program för utvecklingen av den nya centrala stadskärnan. 

Medborgardialogen ses som en viktig del av programmet för att stadskärnan verkligen 

ska vara en mötesplats och uppfylla medborgarnas behov.109 Medborgardialogen kring 

Flemingsbergs centrala stadskärna är en av två dialoger som skedde i ett så kallat tidigt 

skede under 2016 och är även ett pilotprojekt för dialoger i tidiga skeden. Beslutet att 

godkänna dialogens aktivitetsplan med tillförande kommunikationsplan fattades i RFP 

den 22 augusti 2016.110 Syftet med att ha dialogen i ett tidigt skede var för att ge 

medborgarna större påverkansmöjligheter då synpunkter på utvecklingen lyfts in i 

arbetet innan utvecklingen startat.111 Planeringen inför medborgardialogen skedde 

109 Huddinge kommun: Tjänsteutlåtande. Dnr KS-2016/1194. Daterad 2016-07-08, s 4.  
110 Huddinge kommun: Sammanträdesprotokoll. Dnr: KS-2016/1194.119. Daterad 2016-08-22, s 5. 
111 Huddinge kommun: Tjänsteutlåtande. Dnr KS-2016/1194, aa, s 2 f.  
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därmed precis i början och parallellt med programutvecklingen för området. Under 

medborgardialogen deltog totalt 1000 personer.112  

 

Medborgardialogen kring Flemingsbergs centrala stadskärna hade två syften, det första 

var att få in synpunkter och tankar om vilken utveckling invånarna ville ha och det 

andra syftet var att informera om själva utvecklingen av stadskärnan. Syftet har 

således varit att informera och samtidigt ha en dialog om utvecklingen.113 På 

delaktighetstrappan hamnar denna dialog därmed på de tre första stegen, mellan 

informationssteget och dialogsteget. Dialogen har ett informativt syfte samtidigt som 

invånare får tycka till och konsultera om utvecklingen och de har även möjligheten att 

komma med egna förslag under själva medborgardialogen. I en av kommunens 

kommunikationsplaner nämns även att medborgardialogen kring stadskärnan rör sig 

inom de tre första stegen.114 Orsaken till varför medborgardialogen hamnar på flera 

olika steg är för att kommunen har olika syften med medborgardialogen. Detta kan i 

sin tur innebära svårigheter för invånarna då det kan vara otydligt om invånarna 

förväntas komma med förslag eller tycka till om förslag. Det gäller då att ha en 

välutformad dialog och tydligt meddela vad som förväntas av deltagarna, på det sättet 

är deltagarna informerade om vilket inflytande de kan ha.  

 

Utöver arbetet med medborgardialogen har kommunen tagit fram tre 

utvecklingsprinciper (att stadskärnan ska: stärka Flemingsberg, vara hållbar över tid 

och att området ska vara sammanhållet) som ska styra arbetet med stadskärnan och 

tanken är att medborgardialogen ska tillföra fler perspektiv över hur utvecklingen kan 

göras.115 Ett stort handlingsutrymme ges därmed till invånarna som får möjligheten att 

tillföra flera perspektiv i utvecklingen när dialogen sker i ett tidigt skede. Dock 

nämner Danielsson att det kan vara extra svårt för medborgarna att tycka till när det 

inte finns mer konkreta förslag kring utvecklingen. Hon nämner att det skulle 

underlätta om kommunen gick ut med redan framtagna förslag.116 Det skulle i sin tur 

                                                
112 Huddinge kommun: Sammanträdesprotokoll. Dnr: KS-2016/2917. Daterad 2017-02-20, s 7.   
113 Danielsson, Malin: Kommunalråd samhällsbyggnadsfrågor och frågor om fysisk planering. 
Huddinge kommun. Intervju 2017-03-23.  
114 Huddinge kommun: Kommunikationsplan – Fortsatt medborgardialog kring utveckling av ny 
central stadskärna i Flemingsberg, aa, s 3.  
115 Peny, Sara och Lindelöf, Jenny: Flemingsbergs centrala stadskärna – Dialog, Slutrapport. 
Tengbom, Stockholm 2017, s 2.  
116 Danielsson, Malin, aa.   
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kunna innebära att kommunen går ut med en medborgardialog för att få bekräftelse för 

sina egna förslag, då hamnar dialogen endast på konsultationssteget i 

delaktighetstrappan. Detta kan öppna upp för förslag där kommunen redan gjort ett val 

kring. Enligt Tahvilzadeh kan ett sådant syfte riskera att ha skadliga effekter på 

invånare eftersom dialogen då istället fungerar som inflytandekanal för politiker att 

påverka invånare.117 Samtidigt kan dialoger i tidiga skeden innebära att invånare får ge 

förslag om allt möjligt och då riskerar kommunen att få in ett alldeles för brett 

underlag. Vissa av deltagarnas synpunkter riskerar då att falla mellan stolarna och alla 

deltagare ges därmed inte ett likvärdigt inflytande. Detta sätter därmed också krav på 

att medborgardialogen är välutformad för att kunna hantera eventuella problem.  

6.2 Medborgardialogens utformning och 

beslutsprocess  
För denna medborgardialog har kommunen prövat olika dialogformer för att uppnå de 

syften som funnits (att dels informera om utvecklingen och dels låta medborgarna 

tycka till och komma med egna förslag). Kommunen har därför genomfört dialog med 

olika fokusgrupper för att få djupare svar, anordnat ett större dialogforum på allmänna 

platser där invånarna kunnat ge sina synpunkter och möjlighet att samtala med 

tjänstepersoner och politiker samt skapat en digital plattform där invånare kunnat 

lämna förslag och tycka till.118 Deltagarna fick svara på samma frågor dock fick 

fokusgrupperna mer tid till att utveckla sina svar och de fick även samtala kring olika 

visionsbilder och välja det som bäst stämde överens med ens vision kring området.  

 

För att ge en förståelse för vilken roll och betydelse medborgardialogen har i det stora 

arbetet kring utvecklingen av området ges förklaringar genom två figurer. 

Tjänstepersonernas programarbete för utvecklingen inkluderar: dialog med 

medborgarna, interndialog med politiker och tjänstemän och en dialog med lokala 

aktörer och byggherrar. Dessa dialoger ska skapa ett visionsarbete som ska ligga till 

grund för hela utvecklingen. Medborgardialogen som skedde under hösten 2016 

räknas som dialog 1 i figur 5, kommunens plan är att inkludera medborgarna att tycka 

                                                
117 Tahvilzadeh, Nazem (a), aa, s 546.  
118 Danielsson, Malin, aa.   
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till och ge förslag på idéer, dessa synpunkter ska sedan sammanställas för att ligga 

som grund för dialog 2 i figur 5.119 Således är medborgarna med och tar fram tre 

visionsskisser i dialog 1, som sedan allmänheten får tycka till om i dialog 2. Dialog 2 

fungerar därmed också som en återkoppling av dialog 1. När allmänheten har tyckt till 

och röstat fram en visionsskiss i dialog 1 ska resultatet återkopplas till medborgarna. 

Hösten 2017 ska kommunen politiskt anta en vision av utvecklingen i området. 

Därefter börjar markanvisningen i området och fortsatt planering för bebyggelse.120  

 

 
Figur 5: Processbild för medborgardialogen.121 

 

Medborgardialogen som skett i ett tidigt skede under denna process visar hur dialogen 

fyller en funktion i programarbetet för området, visionsskisserna är underbyggda av 

medborgarnas synpunkter och får ligga som grund för fortsatt utveckling. Enligt 

tidigare forskning har medborgardialoger ofta en otydlig roll i politiska 

beslutsprocesser som därmed påverkar graden av inflytande.122 Dock visar denna 

beslutsprocess hur välintegrerad medborgardialogen är i själva utvecklingsarbetet. 

Detta skulle därmed kunna tolkas som att medborgarna har möjlighet till påverkan.  

 

Den övergripande bilden för medborgardialogens roll och betydelse ses i figur 6. 

Denna visar att medborgardialogen resulterar i en rapport som politiker sedan får ta 

del av och som ligger som underlag för framtagandet av de tre visionsskisserna, dessa 

går sedan vidare för en ytterligare dialog. Därefter visar figuren hur en utvecklingsplan 

tas fram utifrån deltagarnas och kommunens syn på utvecklingen, denna ligger sedan 

som grund för en detaljplan och går sedan vidare till en lagstadgad dialog (samråd). I 

vanliga fall ansvarar kommunen för att ta fram visionsskisser över ett område och kan 
                                                
119 Huddinge kommun: Tjänsteutlåtande. Dnr KS-2016/2688. Daterad 2017-02-08, s 2.  
120 Ibid, s 3.  
121 Ibid, s 2.  
122 Tahvilzadeh, Nazem (a), aa, s 545.  
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sedan gå ut med en medborgardialog. Kommunen kan även förbise den dialogen och 

direkt ta fram en utvecklingsplan som ligger som grund för en detaljplan och sedan gå 

ut med detta under ett samråd, då samrådet är lagstadgat.123

Figur 6: Processen för utvecklingen av den nya centrala stadskärnan i 

Flemingsberg.124 

 

Om invånarnas syn på utvecklingen går emot kommunens syn, måste kommunen 

motivera varför deras perspektiv är bättre och mer hållbart.125 Danielsson påpekar att 

kommunen måste ta med ett långsiktigt perspektiv och planera för något som kan stå i 

hundra år. Det sker då kompromisser mellan kommunens och deltagarnas perspektiv 

på utvecklingen. Danielsson berättar att resultatet av dialogen visat att invånare och 

kommunen tycker olika i frågan om stadspark i stadskärnan, för tjänstepersonerna var 

det viktigt med det gröna och för deltagarna var urbaniteten viktigare då ett 

naturreservat finns så pass nära området.126 I en sådan situation motiveras urbaniteten 

bättre och på så sätt undkommer kommunen målkonflikter.  

6.3 Medborgardialogen som innovation i 

Huddinge kommun  
För att besvara studiens första frågeställning om hur väl medborgardialogen fungerar 

som innovation inom kommunens politiska system, behandlar denna del de 

institutionella idealen effektivitet och överförbarhet. Denna del visar om 

medborgardialogen är välintegrerad inom det ordinarie arbetet och vilka 

förutsättningar medborgardialogen har för att fungera i det representativa politiska 

systemet.   

                                                
123 Boverket: Samråd om detaljplan vid ett standard förfarande. 2015. http://www.boverket.se/sv/pbl-
kunskapsbanken/planering/detaljplan/detaljplaneprocessen/standardforfarande/samrad/ (Hämtad 2017-
05-15) 
124 Danielsson, Malin, aa.   
125 Ibid.  
126 Ibid.    
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6.3.1 Effektivitet  
När det kommer till frågan om medborgardialogen är kostnadseffektiv, svarar samtliga 

informanter att denna dialog var väldigt kostsam, men värd att hålla i samt att det ska 

ställas i relation till det kommunen bygger. Om det gäller en medborgardialog för en 

helt ny stad, kostar det självfallet mer men är bördan värd.127 Planeringen och 

genomförandet av en medborgardialog kan pågå i minst 4-6 månader dock påpekar 

tjänstepersonen att en välutförd dialog bör ta upp till 1-1,5 år för att hinna med hela 

förarbetet och återkopplingen.128 I denna fråga var det skillnader i informanternas svar, 

Danielsson påpekade inte den korta tiden för medborgardialogen i Flemingsberg, som 

var på ungefär ett halvår. Tjänstepersonen problematiserade dock detta och nämnde att 

det var en tuff tidsplanering för dialogen och att det hade varit fördelaktigt att ha mer 

tid, vilket skulle ha lett till mer kvalitet i arbetet.129  

 

Informanternas svar angående kostnader lever upp till operationaliseringen av 

effektivitetsidealet. Enligt Smith, ska olika alternativ ställas mot varandra för att 

avgöra om kostanden är rimlig för arbetet eller inte. Av det som framkommer i 

intervjumaterialet konstateras det att kostsamma medborgardialoger är värda pengarna 

om det rör sig om större projekt. Det är även en tidskrävande process, som enligt 

tjänstepersonen också bör vara tidskrävande för att fungera väl. Enligt Smith, kan 

tidskrävande processer innebära institutionella begränsningar för demokratiska 

innovationer.130 Smith nämner ingen specifik tid för vad innovationer bör ta och menar 

att effektiviteten är kontextuell. Därmed görs tolkning att så länge medborgardialogen 

ses som en effektiv process för kommunen, lever det upp till idealet. I och med att 

medborgardialogen ses som både effektivt när det gäller ekonomiska kostnader och 

tid, kan innovationen även tänkas vara användbar i andra likartade projekt.   

6.3.2 Överförbarhet  
Huddinge kommuns arbete kring medborgardialoger kretsar främst kring handboken 

för delaktighet. Från intervjumaterialet framkommer det att handboken inte används 

                                                
127 Söderberg, Ingalill: Kommunalråd demokrati, jämlikhet och folkhälsa. Huddinge kommun. Intervju 
2017-03-24.  
128 Anonym tjänsteperson. Huddinge kommun. Intervju 2017-03-23.  
129 Ibid.    
130 Smith, Graham, aa, s 26.  
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som den ska, en struktur kring dialogarbetet finns men efterföljs inte helt och hållet.131 

När det gäller hur integrerad medborgardialogen är i det ordinarie arbetet anser 

informanterna att övriga dialoger inom kommunen samt medborgardialogen kring 

Flemingsberg, är integrerade i arbetet. Söderberg menar att inrättandet av RFP har lett 

till ett mer integrerat dialogarbete. Detsamma kan konstateras om rådets allmänna 

årsplanering läses, det finns ett väldigt strukturerat upplägg för hur rådet ska jobba 

med dialoger inom fysisk planering. Det är tydligt hur rådet är ytterst ansvarig för 

dialogerna inom området och hur planering, genomförande och uppföljning ska göras 

och när det ska göras.132 Medborgardialogen kring Flemingsberg och övriga dialoger 

inom fysisk planering är i och med det inkluderade i ett politiskt sammanhang och 

hänger inte fritt inom det politiska systemet, som Tahvilzadeh konstaterar i sin 

rapport.133 I figur 6 ses även hur medborgardialogen kring Flemingsberg är med i 

utvecklingsprocessen för området och har därmed en tydlig roll inom 

beslutsprocessen, som kan resultera i ett högt medborgarinflytande.   

 

Tjänstepersonen lyfter fram att dialoger är integrerade inom det ordinarie arbetet då 

det oftast finns små projektgrupper som arbetar med en specifik dialog samt att det i 

regel finns ett samarbete med kommunens kommunikationsavdelning så fort ett 

dialogarbete drar igång. Dessa har sedan i uppdrag att ta fram en kommunikationsplan 

som vägledning för fortsatt arbete och arbetsgruppen ska även beakta handboken.134 I 

större dialoger som medborgardialogen i Flemingsberg tar kommunen in konsulter 

som hjälper i arbetet, dessa får även en genomgång av handboken för att kunna arbeta 

utifrån den. Informanten är även den tjänsteperson som ansvarar för att se till att 

handboken följs i respektive projektgrupp, det finns därmed en säkerställande roll.  

 

Sammanfattningsvis har kommunen en struktur kring hur dialogarbetet inom 

kommunen ska göras, detta med hjälp av deras handbok. Dock bör kommunen göra 

det till en rutin att alltid använda handboken. På det sättet säkerställer kommunen att 

det framtagna dialogarbetet sker i praktiken. Av intervjumaterialet och RFP:s 

anvisningar kan det konstateras att dialogarbetet är integrerat i det ordinarie arbetet 
                                                
131 Anonym tjänsteperson, aa.   
132 Huddinge kommun: Anvisning för arbetet i rådet för fysisk planering - Denna anvisning utgör ett 
förtydligande och ett komplement till vad som framgår i reglementet (HKF 2100). KS-2016/1157.119. 
Daterad 2016-05-09, s 4.  
133 Tahvilzadeh, Nazem (a), aa, s 545. 
134 Anonym tjänsteperson, aa.   
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och att dialoger som sker inom RFP har en tydlig roll i det politiska systemet. Utifrån 

beslutsprocessen i figur 6, ses även hur medborgardialogen kring Flemingsberg är en 

central och viktig dialog som innehåller politiskt aktuella frågor, därmed är 

innovationen inte begränsad till att hantera frågor av mindre betydelse. Resultatet lever 

därmed upp till operationalisering av idealet.  

6.4 Medborgardialogen som 

inflytandekanal  
För att besvara studiens andra frågeställning: hur medborgardialogen fungerar som 

kanal för politiskt inflytande, presenteras i denna del idealet folklig kontroll och 

transparens. Denna del visar vilken möjlighet invånarna har till inflytande och hur 

deltagarna kan påverka utvecklingen av området som medborgardialogen kretsar 

kring.   

6.4.1 Folklig kontroll  
Detta delavsnitt är upplagt på samma sätt som operationaliseringsdelen, där idealet är 

uppdelat i de olika steg som återfinns i planeringen av en dialog.  

Problemformulering  

Inom ramen för denna medborgardialog har invånarna inte fått möjligheten att själva 

definiera frågorna för dialogen. Politikerna har definierat problemet och behovet av en 

medborgardialog och sedan fört vidare uppdraget till tjänstepersoner och konsulter 

som i sin tur kan påverka inom de satta ramarna.135 Dock nämner Danielsson att 

invånare har större möjlighet att påverka agendan under mer spontana dialoger, annars 

är de mer planerade dialogerna styrda när det gäller innehåll - men att kommunen inte 

hindrar invånare från att ta upp andra relevant frågor.136 För att kommunen ska få till 

ett underlag som sedan ska kunna användas och vara vägledande är det viktigt att 

deltagarna får en indikation på vad som efterfrågas, vilket minskar risken för ett alltför 

öppet diskussionsforum som blir svår att sammanställa. Innan dialogerna hamnar på 

den politiska nivån, tar tjänstepersonerna fram underlag för de dialoger där det finns 

ett behov av de kommande åren. Därefter beslutar politiker vilka dialoger som ska 

                                                
135 Ibid.    
136 Danielsson, Malin, aa.   
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genomföras medan tjänstepersonerna tillsammans med konsulter bestämmer hur det 

skall göras. Därmed är det politiker, tjänsteperson och konsulter som sätter agendan.  

 

När tjänstepersonen får frågan om hur stort utrymme konsulterna har fått för sina egna 

idéer inom dialogarbetet för medborgardialogen, svarar ”A” att de fått alldeles för 

mycket utrymme.137 Enligt tjänstepersonen finns flera bra konsulter som är lojala mot 

idén av en medborgardialog. Men av byråkratiska skäl fick kommunen upphandla 

företaget X. Tjänstepersonen menar att konsulter ibland är nya inom området och att 

det kan ge tecken på dålig kvalitet i dialogarbetet, detta märks när konsulter låter sina 

egna åsikter påverka processen. Konsulter ska istället tydligt ta emot det som 

efterfrågas av politiker och tjänstepersoner och utefter det skapa metoder.138 

Konsulternas roll inom denna medborgardialog kan problematiseras, men även 

kommunen som av byråkratiska skäl upphandlat mindre kompetenta konsulter för en 

av kommunens största dialoger.  

 

Att medborgarna inte har möjlighet att sätta agendan för denna medborgardialog kan 

vara förståeligt då dialogen sker i ett så pass tidigt skede där det ännu inte finns något 

att sätta agendan kring. Stadskärnan som medborgardialogen kretsar kring är tom och 

är i nuläget en stor parkering. De frågor som är aktuella är just de frågor kommunen 

ställer sig: vad som önskas i stadskärnan och vad som saknas i det resterande 

området.139 Det som saknas för att möjliggöra ett ännu större inflytande enligt detta 

ideal är att inkludera en fokusgrupp i själva utformningen och diskussionerna av 

medborgardialogen, det vill säga innan kommunen går ut med att en dialog kommer 

att ske. Svårigheten blir att få till ett representativt urval till fokusgruppen. Frågan blir 

också vad dessa skulle bidra med om stadskärnan är tom, vilka frågor skulle 

aktualiseras? Detta blir svårt att uppnå i en liknande innovation, det kan vara så att det 

är mer lämpligt och relevant för innovationer som Smith studerar, som 

medborgarbudgetering där flera frågor behandlas. Att detta är svårt för denna 

innovation kan även bero på att medborgardialogen är utformad för att nå dialogsteget 

i delaktighetstrappan och inte högre. Om ambitionen var att nå stegen inflytande och 

                                                
137 Anonym tjänsteperson, aa.    
138 Ibid.    
139 Peny, Sara och Lindelöf, Jenny, aa, s 2.  
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medbestämmande skulle medborgardialogen ha fått en annan form vilket därmed 

skulle möjliggöra för en sådan fokusgrupp att ta plats.  

 

På frågan om kommunen resonerat kring att inkludera medborgarna innan en agenda 

sätts för dialoger, svarar tjänstepersonen att ”A” fört liknande diskussioner med 

politiker men att det är politikerna som bestämmer ramarna. ”A” påpekar även att 

kommunen har en ambition att använda den form av delaktighet som är mest relevant 

och effektiv för varje medborgardialog.140  Även Söderberg är inne på detta spår och 

menar att ambitionen är att nå högre upp i delaktighetstrappan.141 Att detta inte gjorts 

kan tolkas som att det finns en viss ovilja med att skapa nya modeller för deltagande, 

vilket i sin tur kan hindra kommunen från att nå högre upp i delaktighetstrappan. 

Varför en viss ovilja finns kan bero på vad politiker tycker och att det är en 

kostnadsfråga att inkludera medborgarna i ett ännu tidigare skede. Dock är denna 

medborgardialog ett pilotprojekt och fortsatt arbete skulle kunna ändras om 

kommunen märker att det brister i denna medborgardialog. När Danielsson fick frågan 

om en fokusgrupp var lämplig för att tillsammans med kommunen sätta agendan för 

dialoger svarade hon att det skulle fungera, men att hon ställde sig frågande till hur 

stort intresset är hos allmänheten att ingå i en sådan grupp.142 I slutrapporten som 

framfördes efter dialogen står det att invånare har önskemål om att inkluderas i 

planeringsarbetet.143 Det blir då intressant att se hur kommunen i framtiden förhåller 

sig till liknande önskemål när invånare och tjänstepersoner har önskemål om mer 

inflytande. Om större tryck inkommer från engagerade kommuninvånare finns det 

incitament från politikerna att möjliggöra detta, då politikerna är folkvalda.   

 

Men trots att invånarna inte får vara med och formulera problemformuleringen och 

sätta agendan för medborgardialogen, är invånarna egentligen med i de allra första 

stegen i själva medborgardialogen. I och med att beslutsprocessen ser ut som den gör, 

med dialog 1 som ska resultera i tre visionsskisser som därefter skapar underlag för 

dialog 2 (se figur 5 och 6). Invånarna är på så sätt med och sätter agendan inför dialog 

2. Medborgardialogens beslutsprocess har samma princip som nämnda förslag för ökat 

inflytande på dagordningen. Istället för att en fokusgrupp bildas innan dialog 1, styr 
                                                
140 Anonym tjänsteperson, aa.   
141 Söderberg, Ingalill, aa.   
142 Danielsson, Malin, aa.   
143 Peny, Sara och Lindelöf, Jenny, aa, s 4.   
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kommunen de få frågor som kan finnas för det tomma området och ger invånarna 

möjlighet att sätta agendan för dialog 2 med de tre visionsskisser som skapas. Denna 

medborgardialog kan därmed ses som utformad för att få med medborgarna genom 

hela utvecklingen och inkludera dem i arbetet kring fortsatt dialog. Med det 

perspektivet uppnås i detta fall steget problemformulering inom idealet folklig 

kontroll. Medborgardialogen skulle kunna sägas ligga steget före idealets resonemang, 

då en hel medborgardialog skapats för att möjliggöra medborgarnas delaktighet i 

problemformuleringen för kommande dialog. På så sätt skulle medborgardialogen 

kring Flemingsbergs centrala stadskärna tillsammans med kommande dialog 2, hamna 

i ett högre steg på delaktighetstrappan. Eller ur ett annat perspektiv: vara kvar på 

samma steg i modellen, då konsultationssteget kan innebära mer inflytande, beroende 

på dialogens utformning och beslutsprocess. Ambitionen behöver nödvändigtvis inte 

vara att nå högre upp i delaktighetstrappan. Dock skulle det gå att ifrågasätta hur väl 

de tre visionsskisserna speglar slutrapporten av dialog 1. Men i och med att 

slutrapporten är offentlig samt att en återkoppling varit planerad sedan start, antyder 

det att processen och resultaten är transparenta samt pålitliga.144  

 

När det gäller vilken politisk relevans medborgardialogen har, svarar samtliga 

informanter att dialogen är väldigt central och har varit uppe på den politiska agendan. 

Det nämns att dialogen inte är en sidofråga och att kommunen verkligen kraftsamlat 

och att dialogen ligger högst på den politiska agendan av de dialoger som finns.145 I 

protokollen från RFP nämns medborgardialogen kring Flemingsbergs centrala 

stadskärna i två av de fyra protokollen som finns men även i fler kallelser och 

handlingar till sammanträdena för RFP. Att dialogen sker i ett tidigt skede indikerar 

även på att det är en central fråga som ligger på den politiska agendan. Det är mer 

troligt att spontana dialoger inte är en viktig politisk fråga.  

 

En summering av detta är att idealet folklig kontroll är delvist bristande. Detta 

eftersom deltagarna inte ges utrymme att sätta agendan för dialog 1 (se figur 6) men 

har möjlighet att sätta agendan för dialog 2 (se figur 6), då de är med och tar fram 

själva materialet för en helt ny dialog. Medborgardialogen är en väldigt central politisk 

                                                
144 Huddinge kommun: Kommunikationsplan – Dialog kring utveckling av ny central stadskärna i 
Flemingsberg – Pilot för Rådet för fysisk planering, aa, s 4.  
145 Anonym tjänsteperson, aa.  
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fråga och oavsett hur det tolkas har medborgarna en indirekt möjlighet att påverka 

agendan för medborgardialogen.  

Analys av valmöjligheter  

Medborgardialogen har varit utformat på olika sätt i och med att det funnits vissa 

fokusgrupper och sedan en mer allmän medborgardialog. Fokusgrupperna skedde 

några veckor i förväg och de övergripande frågorna: vad saknas i området idag och 

vad behövs - var centrala även för fokusgrupperna. Dock fick deltagarna inom 

fokusgrupperna även möjlighet att svara på frågor gällande exempelvis kopplingar och 

samband i området, så där var frågorna inte lika styrda.146 Här hade deltagarna 

möjlighet att fritt skriva vad de ansåg fattades i området och vad som önskades. 

Svaren på dessa fokusgrupper fungerade även som styrande i materialet som togs fram 

för den mer allmänna dialogen och den digitala dialogen. För att exemplifiera detta så 

hade deltagarna i fokusgrupperna möjlighet att ge önskemål om en simhall och flera 

andra nöjen och verksamheter. De populäraste önskemålen från fokusgrupperna 

hamnade som svarsalternativ, utformade som kryssfrågor i den allmänna dialogen.147  

Detta kan ses som positivt för deltagarnas inflytande, främst för deltagarna inom 

fokusgrupperna som fått vara med och skapa innehållet för kryssfrågorna som 

allmänheten tyckte till om (bör inte jämföras med problemformulering, då detta gäller 

konkreta frågor inom dialogen och problemformulering syftar till om deltagare fått 

påverka de övergripande frågorna för dialogen). På så sätt går kommunen inte ut med 

redan förtänka förslag som riskerar att framställa enbart kommunens behov och 

synpunkter. Deltagarna inom fokusgrupperna var dock omedvetna om deras roll i 

arbetet med dialogen, vilket kan tolkas som något oplanerat och oförberett. Det blir 

även viktigt att tänka på urvalet av fokusgrupper, att grupperna är representativa för 

området. Detta innebär dock inte mer inflytande för deltagarna som grupp, utan för 

enskilda individer. Denna studie studerar främst hur medborgardialogen fungerar som 

kanal för inflytande när det gäller grupper och inte enskilda individer. Således går det 

att säga att detta är en nackdel, då det inte innebär större inflytande för den stora 

allmänheten.  

 
När Danielsson svarar på frågan om hon ser några problem/hinder med att vissa 

invånare ges större inflytande inom fokusgrupperna, svarar hon att det är viktigt att 
                                                
146 Peny, Sara och Lindelöf, Jenny, aa, s 5 f.   
147 Danielsson, Malin, aa.   
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återkomma i en dialog och inte bara göra dialogen en gång och ta det som en sanning 

för hur det ska vara. Hon menar att det mer fungerar som en temperaturmätare för vad 

medborgarna tycker.148 Detta sätter krav på att kommunen återkopplar och har fler 

dialoger. Dialog 2 i figur 6 kan tänkas vara det tillfälle då kommunen återkommer och 

tar in synpunkter igen. Ett problem som uppstår kring de lite mer fria samtalen i 

fokusgrupperna är att deltagare inte är begränsade till någon fråga eftersom de 

övergripande frågorna var: vad önskas i området och vad saknas i Flemingsberg idag. 

Detta ledde till att många deltagare, speciellt en fokusgrupp med ungdomar, fritt la 

fram alla sina önskemål, fastän kommunen varit medvetna om att allt inte är möjligt 

att bygga. Trots det kom dessa förslag upp i den mer allmänna dialogen som 

svarsalternativ. Ett exempel är en simhall som var starkt efterfrågad och som även 

hamnade i materialet för fortsatt dialog med allmänheten, där alternativet också fick 

hög efterfrågan. Kommunen visste redan i förväg att detta inte skulle vara möjligt att 

bygga i stadskärnan. Ett till problem är att alternativet bostäder fanns med som 

svarsalternativ, detta är något som kommer ske, som det finns beslut kring.149 Ändå 

fanns alternativet med, detta kan vara på grund av medborgardialogens två olika 

syften. Att informera och känna av vad medborgarna vill ha för utveckling och 

samtidigt låta medborgarna komma med egna förslag och påverka. Problemet blir att 

mindre fysiskt utrymme finns för punkter som invånare kan påverka kring och fler 

punkter om saker kommunen vill få respons på.  

 

Det blir något problematiskt att ha med svarsalternativ som det redan finns beslut om 

eller som kommunen redan i förväg vet inte är möjliga. Nu står kommunen inför att 

behöva motivera varför en simhall inte kommer kunna byggas. Argumentet är att det 

blir svårt att få till de bostäder, arbetsplatser och den handel som kommunen planerat 

för om en simhall byggs i området.150 Risken blir därmed att deltagarna tappar 

förtroende för kommunen, men även legitimiteten för den kommande dialogen med 

visionsskisserna.  

 

Deltagarna inom det mer allmänna dialogtillfället fick klistra små lappar för olika 

redan framtagna svarsalternativ och inom den digitala dialogen fanns samma frågor 
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som kryssalternativ. På båda dessa plattformar fanns dock möjligheten att utveckla 

egna förslag.151 Trots att det ökade inflytandet för deltagarna inom fokusgrupperna 

inte räknas in som ett ökat inflytande för denna studie, så hade deltagare inom alla 

plattformar möjligheten att utveckla egna svarsalternativ. En tolkning är därmed att 

detta lever upp till idealet folklig kontroll.  

Valmöjlighetsselektion  

Kommunens rutiner för arbetet med medborgardialogen kretsar främst kring deras 

framtagna handbok: Handbok i Delaktighet.152 Enligt tjänstepersonen ska denna följas 

under arbetet med dialoger. Handboken sätter ramen för deras arbete med dialoger och 

i teorin ska alla tjänstepersoner följa den och använda sig av checklistor som återfinns 

i handboken för att få till en bra dialog. Förutsättningar finns därmed för ett gediget 

arbete kring dialoger.153 Det är inte alltid kommunen följer handboken och de punkter 

som ska göras för en bra dialog. Något som samtliga informanter påpekar är deras 

dåliga arbete med förankring och återkoppling. Så rutiner för ett bra arbete finns men 

det är inte alltid dessa följs. En anledning till detta kan vara att handboken inte finns 

med i kommunens styrdokument för 2016, Mål och Budget. Av tjänstepersonen har 

det föreslagits att det i nästa års Mål och Budget, står att tjänstepersoner ska använda 

sig av handboken. Som svar på frågan om kommunen saknar sitt vägledande verktyg 

för dialoger i sitt styrdokument svarar tjänstepersonen följande:  

 

Ja, jag konstaterar att, för 2016 stod det inte med i Mål och Budget, vilket är en 

typisk styrsignal. Alltså rent teoretiskt är det en styrka. I praktiken så märker 

förvaltningarna att så länge jag finns och informerar om det så är det ungefär 

samma.154  

 

Tjänstepersonens svar visar bland annat att handboken inte är obligatorisk att följa men 

även att andra tjänstepersoner förlitar sig på att ”A” informerar om handboken. Det blir 

också en orsak till varför alla punkter inte följs i handboken och varför kommunen i 

många dialoger brister i återkopplingen. Tjänstepersonen nämner även att det är upp till 

politiker att besluta om handboken ska stå med i nästa års styrdokument och att det 

finns förutsättningar för att rutinerna för dialogarbetet följs ifall politikerna bestämmer 
                                                
151 Anonym tjänsteperson, aa.   
152 Moritz, Marcel och Lindholm, Teresa, aa.  
153 Anonym tjänsteperson, aa.   
154 Ibid.   
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sig för det. Nu fungerar handboken mer som tips och vägledning från en enskild 

tjänsteperson.155  

 

När det gäller frågan hur dialogresultaten förankras i kommunen, sker detta genom att 

en redovisning av slutrapporten görs i RFP samt i kommunens 

samhällsbyggnadsutskott. Utskottet är senare den instans som ansvarar för 

detaljplansuppdraget. De får slutrapporten av medborgardialogen mer för kännedom 

och för att kunna arbeta vidare med detaljplanen och ha dialogen integrerad i arbetet. 

Slutresultatet av dialogen har även varit uppe i flera andra politiska organ, dock är RFP 

de som mest diskuterat rapporten.156  

 

Sammanfattningsvis har kommunen rutiner för sitt arbete med medborgardialogen, 

däremot brister det när det gäller återkoppling. Detta är något som skulle kunna 

förbättras genom att ha den vägledande handboken med som ett obligatoriskt 

hjälpmedel i kommunens styrdokument. Dialogresultatet tas även upp i flera politiska 

organ och något som diskuterats av RFP, samt tagits upp i samhällsbyggnadsutskottet, 

vilket kan ses vara ett bra alternativ för att även förankra resultatet längre fram i 

utvecklingsprocessen då utskottet ansvarar för detaljplanen. Därmed lever detta upp till 

idealet folklig kontroll.   

Implementering  

Enligt informanterna har kommunen inga direkta kanaler för hur deltagare kan utkräva 

ansvar efter att dialogresultatet inkommit. De hänvisar till att ta kontakt med 

tjänstepersoner eller ansvarig politiker. Det finns ingen klar rutin eller en struktur för 

hur deltagare ska gå tillväga för att utkräva ansvar och en informant medger att detta 

är otydligt.157 Medborgardialoger är inget som är lagligt bindande att följa, så om 

deltagare är missnöjda med att resultatet inte uppföljs riskerar de förtroendevalda 

politikerna sin roll. Det är mer det ansvaret som kan utkrävas och politikerna har 

således incitament att följa det medborgarna tyckt till om.158 Det kan dock bli svårt att 

utkräva ansvar av politiker och tjänstepersoner när det handlar om en medborgardialog 

som alla fått vara med i. När det gäller vanliga lagstadgade samråd sker det inom det 

                                                
155 Ibid.    
156 Danielsson, Malin, aa.   
157 Ibid.    
158 Ibid.   
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representativa systemet, men när det kommer till en medborgardialog i det 

representativa systemet så är det svårare att utkräva direkt ansvar från politiker eller 

någon annan.159 Det blir lätt diffust, därför är det även viktigt att förmedla detta till 

deltagarna och skapa en tydlig struktur för hur deltagarna kan gå tillväga efter att 

beslut fattats.   

 

Avslutningsvis finns det möjligheter för deltagarna att utkräva ansvar när besluten 

fattats eller är i implementeringsfasen och därmed lever detta upp till idealet folklig 

kontroll. Det är dock otydligt och det finns inga direkta kanaler för detta. Deltagarna 

får själva leta upp ansvarig person och ställa sina frågor. Detta är något som saknas 

och som kan förbättras för att möjliggöra för deltagarna att få mer inflytande över 

processen fastän dialogen är avslutad.  

Co-governance 

En tolkning av teorin är att sakkunniga bör finnas med under dialogerna men att dessa 

inte ges någon särskild behandling när det kommer till hur deras synpunkter samlas in. 

När det gäller Huddinge kommun och medborgardialogen kring Flemingsbergs 

centrala stadskärna, har politiker och tjänstepersoner fått vara med och tycka till om 

utvecklingen. När dialoger görs i ett tidigt skede har politiker en mer tillbakadragen 

roll och lyssnar mer än vad de deltar, för att få förslag på nya idéer som kan göra 

projektet bättre.160 Fördelen som politikerna framhäver är att de får höra synpunkter 

direkt från källan, att slutrapporten får ett annat liv när de själva fått höra synpunkterna 

och förslagen. Däremot var inte politiker eller tjänstepersoner med under samtalen i 

fokusgrupperna, enligt Danielsson är de med där det lämpar sig.161 Istället var det 

konsulter som höll i samtalen med fokusgrupperna. Det kan också bli svårt att avgöra 

vilken roll politikerna ska ha när dialogen har två olika syften: då dialogen syftar till 

att informera/lyssna in och föra dialog samtidigt. Däremot är dialogen i ett så pass 

tidigt skede (se figur 6) så en tolkning av detta blir att tjänstepersonerna och politiker 

inte ska ha en framträdande roll.   

 
Enligt Söderberg har politikerna fått vara med och delta i dialogen. Under en halvdag 

fick politikerna diskutera öppna frågor om utvecklingen genom en workshop. Det var 

                                                
159 Anonym tjänsteperson, aa.   
160 Danielsson, Malin, aa.   
161 Ibid.    
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inga givna svarsalternativ i det forumet, utan frågor i stil med: ”berätta hur ni vill ha 

det”.162 Söderberg påpekar även att det är viktigt med att fritidspolitiker är med och 

tycker till eftersom dessa också är invånare inom kommunen. Detta kan innebära att 

politikerna har fått påverka resultatet av dialogen på ett större plan än medborgarna, 

som mestadels fått tycka till genom svarsalternativ och valfria förslag. I slutrapporten 

för medborgardialogen står det att alla synpunkter, både interna dialoger och dialogen 

med medborgarna, sammanställts i rapporten.163 Det görs vissa åtskillnader för att 

påpeka vad kommunen, invånare och respektive fokusgrupper tycker. Det återstår att 

se om dialog 2 och de tre visionsskisserna speglar slutrapporten i sin helhet eller 

endast visa perspektiv av rapporten. Tjänstepersonen anser att bara invånare ska vara 

med då dialogen vänder sig till dem som bor och är verksamma i området. Enligt 

tjänstepersonen har det ändå varit tydligt när det är insamling av interna synpunkter, 

tjänstemanna-synpunkter och medborgarsynpunkter. Detta för att synpunkterna ska 

kunna värderas olika.164  

 

I nuläget kan det konstateras att det finns en balans mellan att sakkunniga är med i 

dialogen och att deras synpunkter behandlas på samma sätt som medborgarnas. 

Således påverkar inte deras deltagande medborgarnas inflytande. Dock finns en risk 

för detta under planeringsarbetet för dialog 2. Arbetet med framtagandet av 

visionsskisserna bör vara transparent för att tydliggöra vilka synpunkter som gett 

upphov till varje visionsbild. Sammanfattningsvis lever detta upp till idealet folklig 

kontroll.  

6.4.2 Transparens  
För denna medborgardialog tog kommunen fram en kommunikationsplan för hur 

arbetet med dialogen skulle utföras mer konkret. För denna medborgardialog använde 

kommunen alla sina kommunikationskanaler, eftersom det var en omfattande dialog 

hade även tjänstepersonerna från kommunens kommunikationsavdelning en stor roll i 

arbetet kring dialogen.165 Enligt analysramverket indikerar detta på att kommunen inte 

är passiva, utan att de har en vilja att informera och inkludera fler i att påverka och få 

inflytande över utvecklingen.  

                                                
162 Söderberg, Ingalill, aa.   
163 Moritz, Marcel och Lindholm, Teresa, aa, s 2.  
164 Anonym tjänsteperson, aa.   
165 Ibid.    
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När det gäller hur kommunen arbetar med återkoppling och kommunikationen kring 

fortsatta steg i dialogprocessen brister detta. Samtliga informanter menar att 

återkopplingen kring kommunens medborgardialoger inte alltid fungerar som planerat. 

När det gäller medborgardialogen kring Flemingsberg kan det konstateras att en 

återkoppling ännu inte gjorts sedan hösten 2016. I kommunikationsplanen som 

kommunen tog fram för ett år sedan stod det att en återkoppling ska ske under våren 

2017, i samband med dialog 2.166 Detta visar att kommunikationsplanen inte riktigt 

fungerar enligt planerna. En orsak till den bristande återkopplingen kan vara att 

medborgardialogen hade öppna forum, det blir därför extra svårt att återkoppla utan 

kontaktuppgifter. Söderberg nämner att ett sätt att undkomma problemet blir att samla 

in e-postadresser till samtliga deltagare för att underlätta en återkoppling. Deltagarna 

inom webbdialogen hade dock möjlighet att skriva in sina kontaktuppgifter för en 

återkoppling, men detta har heller inte skett.  

 

Tjänstepersonen påpekar att återkopplingsarbetet försvåras på grund av 

arbetsbelastningen: ”Vi får hela tiden nya bollar, politiker vill ha allt åt alla håll 

samtidigt. Det är viktigt att vi tjänstemän läser av de politiska prioriteringarna och 

fokuserar på rätt uppdrag”.167 Det kan anses vara svårt och något väl tidsoptimistiskt 

att försöka hinna med det ordinarie arbetet och sedan ägna tid åt att informera och 

säkerställa att en återkoppling görs för alla dialoger inom kommunen. För att 

undkomma detta bör kommunen likt resonemanget under rubriken 

valmöjlighetsselektion, följa sin framtagna handbok och politikerna bör ha med detta i 

sitt styrdokument. På så sätt blir handboken och återkopplingsarbetet oberoende av en 

enskild anställd, då det skulle bli obligatoriskt att genomföra återkopplingar.   

 
Även beslutsprocessen för denna medborgardialog försvårar en återkoppling och en 

god transparens, eftersom medborgardialogen är unik i sitt slag och består av två 

dialoger (se figur 6). Detta försvårar arbetet då en återkoppling av dialog 1 måste 

planeras samtidigt som material för dialog 2 arbetas fram. Det är något ambivalent 

eftersom det är viktigt för inflytandet att inkludera invånarna tidigt i processen, men 

samtidigt kan det vara en nackdel för återkopplingen. Tjänstepersonen anser att ett litet 
                                                
166 Huddinge kommun: Kommunikationsplan – Dialog kring utveckling av ny central stadskärna i 
Flemingsberg – Pilot för Rådet för fysisk planering, aa, s 4.  
167 Anonym tjänsteperson, aa.   
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arbetsteam behövs för att beskriva på vilka sätt deltagarnas synpunkter påverkar olika 

beslut, för att göra processen mer transparent.  

 

Avslutningsvis försvåras invånarnas förmåga att granska kommunens arbete kring 

medborgardialogen när deltagarna inte får en bra och tydlig återkoppling. Detta kan 

skada det förtroende som finns och deltagarnas inflytande kan därmed bli otydligt. Att 

återkopplingar sällan görs stämmer överens med den tidigare forskning som finns 

inom området.168 Tahvilzadeh menar att det blir en form av exploatering att endast 

inhämta råd och förslag från invånare och att inte tydligt återkoppla blir därför 

problematiskt. Den tidigare forskningen påpekar även att enbart ge invånare 

möjligheten till ett deltagande inte ska likställas med ett ökat inflytande i politiska 

beslut.169 Därmed brister denna medborgardialog på denna punkt då det inte är tydligt 

för deltagarna hur deras delaktighet påverkar politiska beslut. I och med att en 

fullständig återkoppling inte gjorts än kan detta tolkas som att deltagarnas inflytande 

inte påverkar processen och därmed är idealet transparens bristande. Däremot har 

kommunen satsat väldigt mycket när det kommer till att kommunicera om hur 

invånare kan delta i medborgardialogen, vilket indikerar på motsatsen. Således lever 

detta delvis upp till idealet transparens.  

6.5 Sammanfattande resultatdel  
Denna del visar undersökningens resultat i förhållande till teorin. Syftet med denna del 

är att visualisera hur den studerade innovationen förhåller sig till de teoretiska 

utgångspunkterna. Skalan i figur 7 skall endast ses som en sammanfattande del av 

studiens resultat. Skalan är en förenkling av verkligheten då fler ideal kan appliceras i 

skalan. Skalan är även längre för att visualisera att idealen inte är uppnådda till en 

utomordentlig nivå.  

 

Undersökningen har visat att resultatet till mestadels lever upp till de institutionella 

och demokratiska idealen (se figur 7). Enligt studiens resultat är medborgardialogen i 

sin helhet, i linje med det analytiska ramverket. Undersökningen visar att 

problemformuleringen, till viss del lever upp till idealet folklig kontroll. Detta på 

                                                
168 Tahvilzadeh, Nazem (a), aa, s 544. 
169 Ibid, s 545.  
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grund av att invånarna inte har en möjlighet att sätta agendan för medborgardialogen, 

men kan trots det påverka utformningen av nästkommande dialog (dialog 2). 

Invånarna har således genom dialog 1 inflytande över dialog 2, då invånarna själva är 

med och tar fram material i form av visionsskisser till dialog 2. Studien visar även att 

kommunen brister i återkopplingsarbetet. Det är inte tydligt hur deltagarna påverkar de 

politiska besluten och sena återkopplingar försämrar transparensen i dialogarbetet. 

Kommunen har däremot visat, genom sina kommunikationsplaner när en återkoppling 

kan göras, vilket indikerar på att kommunen ska återkoppla. Dock kan det ifrågasättas 

varför en återkoppling inte gjorts än då en skrift i kommunikationsplanerna inte väger 

lika mycket som en faktisk återkoppling.   

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
Figur 7: De teoretiska idealens placering utifrån undersökningen.   
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7. Reflektioner kring analys och 

resultat  
I ovanstående avsnitt gavs en presentation och analys av Huddinge kommuns arbete 

kring medborgardialogen om Flemingsbergs centrala stadskärna utifrån den 

institutionella demokratiteorin. Detta avsnitt ger en reflektion av analys- och 

resultatdelen med en återkoppling till studiens syfte och frågeställningar.     

 

Denna studie har behandlat Huddinge kommuns arbete kring en medborgardialog för 

att besvara hur innovationen fungerar inom kommunen och för att se vilket inflytande 

invånare har genom medborgardialogen. Resultatet tyder på att Huddinge kommun har 

rutiner och en struktur för dialogarbetet som tydliggör medborgardialogens roll samt 

betydelse i det politiska systemet. Utifrån de institutionella idealen effektivitet och 

överförbarhet kan det konstateras att medborgardialogen är effektiv i den meningen att 

medborgardialoger ansågs vara betydelsefulla och jämbördiga med de tidsmässiga och 

ekonomiska kostnaderna. I och med att medborgardialogen ses som effektiv kan 

innovationen tänkas vara användbar i andra likartade projekt. Medborgardialoger inom 

RFP och speciellt medborgardialogen kring Flemingsbergs centrala stadskärna är 

välintegrerade i det ordinarie arbetet och därmed även inom det politiska systemet. Det 

finns en tydlig struktur för hur kommunen ska arbeta med medborgardialoger i stort, 

mycket tack vare deras framtagna handbok. När det gäller större dialogprojekt inom 

RFP finns dessa med i rådets årsplanering och får därmed en viktig roll inom den 

politiska dimensionen. Medborgardialogen kring Flemingsbergs stadskärna visar även 

att innovationen inte är begränsad till att hantera mindre frågor, därmed kan 

medborgardialogen komplettera den representativa demokratin i olika typer av frågor. 

Detta indikerar på att medborgardialogen som innovation fungerar väl inom 

kommunens politiska system och förutsättningarna för innovationen att komplettera 

det representativa politiska systemet konstateras därmed vara goda.   

 

Utifrån ovanstående diskussion fungerar medborgardialogen rent allmänt bra som 

innovation inom det politiska systemet i Huddinge. Detta har i sin tur varit behjälpligt 

för att besvara studiens andra frågeställning: hur innovationen fungerar som 
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inflytandekanal inom kommunen. När det gäller idealet transparens och deltagarnas 

kontroll över vilket inflytande de kan ha, visar analysen att kommunen ofta brister i 

återkopplingar som möjliggör insyn. En återkoppling har ännu inte gjorts för 

medborgardialogen kring Flemingsbergs stadskärna, trots att det varit inplanerat. För 

deltagarna inom medborgardialogen är deras roll otydlig då de inte blivit informerade 

om hur kommunen avser gå vidare med deras förslag och synpunkter. Detta kan tolkas 

som att kommunen inte behandlat deltagarnas synpunkter. Dock har kommunen en 

väldigt tydlig beslutsprocess för projektet och medborgardialogen har en avgörande 

roll för nästa steg i utvecklingen (se figur 6). Sannolikheten att kommunen inte 

behandlar deltagarnas åsikter är liten då transparensen för beslutsprocessen är tydlig 

och offentlig, nackdelen är att deltagarna inte blivit informerade om processen. Vilket 

reellt inflytande deltagarna har återstår att se när återkopplingen görs och 

visionsskisserna tas fram.  

 

När det gäller folklig kontroll är möjligheten till påverkan på dagordningen begränsad. 

Deltagarna hade ingen möjlighet att påverka utformningen av dialogen, dessa ramar 

var satta av kommunen och konsulterna. Om Smiths resonemang ska följas kring 

problemformulering, uppnår denna dialog inte det kriteriet. Dock kan själva 

utformningen av dialogen fungera för att inkludera medborgarna i en tidig process för 

att sedan låta dessa vara med i ännu en dialog, som deltagarna själva hjälpt ta fram 

materialet till (visionsskisserna). Arbetet med att sätta agendan för medborgardialogen 

var inte omfattande, då utvecklingsområdet är tomt och de centrala frågorna, oavsett 

arbetsgrupp är: vad invånarna vill ha i området. Deltagarna var inte begränsade till att 

endast svara på föreslagna alternativ, därmed tolkas det som att deltagarna hade ett 

stort inflytande inom de satta ramarna, vilket således var två frågor: vad som önskades 

och saknades i området. I och med att dialogen ingick i RFP, anses resultatet vara 

välförankrat i politiska sammanhang och därmed kunna ge genomslag. Även 

utformningen för medborgardialogen anses ge högre inflytande då deltagarna får 

påverka flera gånger i två olika dialoger. Resultatet från dialog 1 ligger även som 

underlag för dialog 2, som i sin tur ska fungera som underlag för utvecklingsplan och 

detaljplan. Därmed kan möjligheten till inflytande anses vara stort, då deltagarna är 

med i ett väldigt tidigt skede. Det konstateras även att sakkunniga inte påverkat 

medborgardialogen i större omfattning än själva deltagarna, vilket är ett gott tecken för 

deltagarnas möjlighet till inflytande.  
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Kommunen skulle däremot kunna öka deltagarnas inflytande genom att inkludera 

lokalbor som redan i början av dialogarbetet är med i arbetsgruppen för 

medborgardialogen. Detta skulle innebära mer resurser för kommunen, då ett arbete 

med att utlysa och göra ett representativt urval skulle ta tid. Däremot skulle det kunna 

göras ideellt och på så sätt inte kosta kommunen något. Av intervjumaterialet framgår 

det dock att den höga kostnaden för dialogen är värd pengarna, kommunen skulle 

således kunna anställa en lokalbo som uppdragstagare/konsult som valts ut på ett 

transparent och representativt sätt. Genom det skulle deltagarnas syner få vara med i 

utformningen och problemformuleringen av dialogen, vilket skulle innebära ett ökat 

inflytande enligt Smiths ideal om folklig kontroll. Det skulle även innebära att 

dialogen hamnar på ett högre steg i delaktighetstrappan, så genom att ändra 

utformningen på dialogen skulle deltagarnas inflytande kunna öka. Danielsson och 

Söderberg nämnde att de gärna kommer högre upp i delaktighetstrappan och vill öka 

deltagandet. Men för att göra detta måste kommunen även öka dialogens betydelse i 

politiken. Kommunen bör således ändra utformningen av liknande dialoger till att 

inkludera deltagare i arbetsgrupper, men även tydligt visa vilken roll synpunkterna 

spelar.  

 

Att medborgardialogen sker i ett tidigt skede är även ett gott tecken på att deltagarna 

faktiskt har möjlighet att påverka. Det återstår dock att se hur det reella inflytandet ser 

ut när visionsskisserna kommer fram och om detaljplanen speglar visionsskissen som 

senare väljs ut eller inte. Således finns förutsättningar för inflytande genom denna 

medborgardialog. Detsamma kan sägas om kommunens andra medborgardialoger, 

speciellt de inom RFP, som har en tydlig roll i den politiska sfären. Även andra 

dialoger i kommunen som hamnar på samma steg på delaktighetstrappan kan förväntas 

ge samma resultat, då kommunens dialoger främst kretsar kring deras framtagna 

handbok. 

 

En nackdel med kommunens arbete kring medborgardialoger som kan påverka 

innovationens funktion och därmed deltagarnas inflytande i det politiska systemet är 

det faktum att få tjänstepersoner är kunniga i delaktighetsarbetet. Dialogarbetet och 

deltagarnas inflytande blir lidande om en tjänsteperson slutar eller är frånvarande. 

Detta för att kunskapen som byggts upp främst sitter hos en tjänsteperson som 
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vägleder resterande tjänstepersoner, i exempelvis hur deltagarna kan inkluderas mer. 

Detta är även något som Tahvilzadeh nämner: få mekanismer finns som garanterar att 

dialoger blir betydelsefulla.170 Det kan finnas olika politiska råd, men om någon 

politiker eller tjänsteperson slutar finns det inget i det politiska systemet som 

garanterar att invånarnas synpunkter påverkar utvecklingen. Ett bra dialogarbete är 

därmed väldigt beroende av enskilda personer. Ett sätt att eliminera risken är att skapa 

fler politiska råd som ansvarar för medborgardialoger inom andra områden än fysisk 

planering, samt att inkludera handboken för delaktighet i kommunens styrdokument. 

På det sättet kan vilken invånare som helst hänvisa till styrdokumentet, Mål och 

Budget och kunna få till en medborgardialog för ökat inflytande. Följaktligen kan det 

sägas att deliberativa och deltagardemokratiska inslag går ihop med den representativa 

demokratin i praktiken dock med förbehåll att det finns mekanismer som säkerställer 

invånarnas deltagande.  

 

Med hjälp av den institutionella demokratiteorin har denna studie besvarat hur 

medborgardialogen fungerar som innovation i en lokal-politisk kontext och hur 

medborgardialogen fungerar som kanal för politiskt inflytande. Detta skapar en bättre 

förståelse för hur medborgardialoger fungerar i praktiken, oberoende av en specifik 

demokratiteori. I relation till tidigare forskning har studien tillfört ny kunskap om 

inflytande och medborgardialoger, då det främst finns forskning med betoning på 

inkludering inom medborgardialoger. Således kompletterar studien övrig forskning 

inom området. Att både ha en uppfattning om att innovationen inkluderar fler och 

faktiskt fungerar som kanal för inflytande är ytterst relevant i tider som dessa då 

medborgardialogen är en omtyckt demokratisk innovation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
170 Ibid, s 544.  
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8. Slutsatser 
Medborgardialogen kring Flemingsberg har visat att innovationen kan hantera 

komplexa politiska frågor samt att innovationens funktion inom det politiska systemet 

anses vara effektiv. Innovationen innehar även en struktur samt en tydlig roll inom det 

politiska systemet. Därmed ses innovationen ha goda förutsättningar för att 

komplettera den representativa demokratin. Det går därmed att dra slutsatsen om att 

deliberativa och deltagardemokratiska inslag som medborgardialogen, passar in i det 

representativa systemet om tydliga strukturer återfinns.    

 

Undersökningen indikerar även att det finns förutsättningar för ett inflytande inom 

medborgardialoger som ändå inte når upp till steget inflytande eller medbeslutande i 

delaktighetstrappan. Medborgardialogen kring Flemingsbergs centrala stadskärna visar 

att invånare som grupp kan ha ett stort inflytande på hur stadskärnan utvecklas i 

framtiden. Detta sker främst för att medborgardialogen är välintegrerad i politiska 

beslut, vilket beror på att ett politiskt råd ansvarar för att medborgardialogen sker. 

Medborgardialogen påverkar därmed den politiska processen inom kommunen. Detta 

eftersom dialogen dels sker i ett så pass tidigt skede att deltagare har stor möjlighet att 

komma med egna förslag samt synpunkter och dels för att dialogen har en tydlig roll i 

arbetet kring stadskärnan. En medborgardialog i ett tidigt skede kan följaktligen ses 

vara en bra kanal för politiskt inflytande.  

 
Studiens fall är ett fall av Huddinge kommuns arbete kring delaktighet och kan 

därmed indikera att övriga dialoger inom kommunen med liknande utformning och 

struktur också ger lika goda förutsättningar för inflytande. Men på grund av att det inte 

finns några mekanismer inom det politiska systemet som garanterar att invånarnas 

deltagande blir betydelsefullt är det svårt att säga om medborgardialogen i allmänhet 

är en bra kanal för politiskt inflytande. Detta påverkar i sin tur dialogarbetets 

hållbarhet då deltagandets betydelse riskerar att minska ifall nyckelpersoner slutar på 

sin tjänst eller är frånvarande. Detta leder till att kommunens dialogarbete och 

invånarnas deltagande samt inflytande är sårbart i längden. Däremot kan slutsatsen 

dras att detta fall visat att invånare har möjlighet till inflytande på politiska processer 

genom en medborgardialog.  
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Sammanfattningsvis har studien bidragit till att skapa förståelse för hur en 

medborgardialog fungerar på lokal nivå och vilka mekanismer som behövs för att öka 

deltagarnas inflytande över politiska beslut. Fallet för studien har således visat att 

medborgardialogen som innovation har goda förutsättningar för att kanalisera 

invånarnas inflytande och därmed ett sätt att säkerställa medborgarnas rätt till politisk 

delaktighet. Därmed kan medborgardialoger med samma utformning och struktur som 

detta fall komplettera den representativa demokratin, som ofta missar att kanalisera 

medborgarnas synpunkter efter politiska val. Således kan medborgardialoger som 

denna ses vitalisera den representativa demokratin till en viss del. För att uppnå en 

fullständig vitalisering återstår arbete i flera andra politiska nivåer, medborgardialogen 

är en del av den lokala demokratin men inte helheten.  
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9. Förslag till vidare forskning 
Forskningsfältet inom området kan breddas och det vore därför intressant att göra en 

liknande studie dock kopplat till governance teorin och se hur dagens flernivåstyre 

påverkar invånarnas inflytande och delaktighet. Det vore möjligt att studera en eller 

två olika kommuner utifrån governance teorin kopplat till Smiths institutionella ideal. 

Ytterligare ett intressant spår att forska vidare inom vore en liknande fråga som denna 

studie behandlar fast med en annan målgrupp. Det görs väldigt många brukardialoger 

för personer med funktionsvariationer inom många kommuner. Att studera brukares 

inflytande kopplat till artikel 29 (deltagande i det politiska och offentliga livet) i 

konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD), vore 

intressant.171 Vilket inflytande har brukare inom dessa brukardialoger utifrån Smiths 

institutionella demokratiteori och hur mycket får de vara med och påverka innehållet 

samt omfattningen i dialoger de deltar i? Något som framkommer av betänkandet av 

demokratiutredningen (Låt fler forma framtiden!) är att personer med 

funktionsvariationer är något mindre delaktiga i demokratin än övriga.172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
171 FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter, aa, s 135.  
172 SOU 2016:5, aa, s 575.  
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Bilaga 1 

      
General Comment No. 25: The right to participate in public affairs, voting 
rights and the right of equal access to public service (Art. 25) : . 1996-07-

12. 

CCPR/C/21/Rev.1/Add.7, General Comment No. 25. (General Comments) 
Convention Abbreviation: CCPR  

GENERAL COMMENT 25   
  

The right to participate in public affairs, voting rights 
and the right of equal access to public service  

   
(Article 25)  

  
(Fiftyseventh session, 1996) (1) (2)  

Adopted by the Committee at its 1510th meeting (fiftyseventh session) on 12 July 
1996. The number in parenthesis indicates the session at which the general comment 
was adopted.   
 
1. Article 25 of the Covenant recognizes and protects the right of every citizen to take 
part in the conduct of public affairs, the right to vote and to be elected and the right to 
have access to public service. Whatever form of constitution or government is in 
force, the Covenant requires States to adopt such legislative and other measures as 
may be necessary to ensure that citizens have an effective opportunity to enjoy the 
rights it protects. Article 25 lies at the core of democratic government based on the 
consent of the people and in conformity with the principles of the Covenant.   

2. The rights under article 25 are related to, but distinct from, the right of peoples to 
self determination. By virtue of the rights covered by article 1 (1), peoples have the 
right to freely determine their political status and to enjoy the right to choose the form 
of their constitution or government. Article 25 deals with the right of individuals to 
participate in those processes which constitute the conduct of public affairs. Those 
rights, as individual rights, can give rise to claims under the first Optional Protocol.   

3. In contrast with other rights and freedoms recognized by the Covenant (which are 
ensured to all individuals within the territory and subject to the jurisdiction of the 
State), article 25 protects the rights of "every citizen". State reports should outline the 
legal provisions which define citizenship in the context of the rights protected by 
article 25. No distinctions are permitted between citizens in the enjoyment of these 
rights on the grounds of race, colour, sex, language, religion, political or other 
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opinion, national or social origin, property, birth or other status. Distinctions between 
those who are entitled to citizenship by birth and those who acquire it by 
naturalization may raise questions of compatibility with article 25. State reports 
should indicate whether any groups, such as permanent residents, enjoy these rights 
on a limited basis, for example, by having the right to vote in local elections or to hold 
particular public service positions.   

4. Any conditions which apply to the exercise of the rights protected by article 25 
should be based on objective and reasonable criteria. For example, it may be 
reasonable to require a higher age for election or appointment to particular offices 
than for exercising the right to vote, which should be available to every adult citizen. 
The exercise of these rights by citizens may not be suspended or excluded except on 
grounds which are established by law and which are objective and reasonable. For 
example, established mental incapacity may be a ground for denying a person the 
right to vote or to hold office.   

5. The conduct of public affairs, referred to in paragraph (a), is a broad concept which 
relates to the exercise of political power, in particular the exercise of legislative, 
executive and administrative powers. It covers all aspects of public administration, 
and the formulation and implementation of policy at international, national, regional 
and local levels. The allocation of powers and the means by which individual citizens 
exercise the right to participate in the conduct of public affairs protected by article 25 
should be established by the constitution and other laws.   

6. Citizens participate directly in the conduct of public affairs when they exercise 
power as members of legislative bodies or by holding executive office. This right of 
direct participation is supported by paragraph (b). Citizens also participate directly in 
the conduct of public affairs when they choose or change their constitution or decide 
public issues through a referendum or other electoral process conducted in accordance 
with paragraph (b). Citizens may participate directly by taking part in popular 
assemblies which have the power to make decisions about local issues or about the 
affairs of a particular community and in bodies established to represent citizens in 
consultation with government. Where a mode of direct participation by citizens is 
established, no distinction should be made between citizens as regards their 
participation on the grounds mentioned in article 2, paragraph 1, and no unreasonable 
restrictions should be imposed.   

7. Where citizens participate in the conduct of public affairs through freely chosen 
representatives, it is implicit in article 25 that those representatives do in fact exercise 
governmental power and that they are accountable through the electoral process for 
their exercise of that power. It is also implicit that the representatives exercise only 
those powers which are allocated to them in accordance with constitutional 
provisions. Participation through freely chosen representatives is exercised through 
voting processes which must be established by laws that are in accordance with 
paragraph (b).   

8. Citizens also take part in the conduct of public affairs by exerting influence through 
public debate and dialogue with their representatives or through their capacity to 
organize themselves.  
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This participation is supported by ensuring freedom of expression, assembly and 
association.  
  
9. Paragraph (b) of article 25 sets out specific provisions dealing with the right of 
citizens to take part in the conduct of public affairs as voters or as candidates for 
election. Genuine periodic elections in accordance with paragraph (b) are essential to 
ensure the accountability of representatives for the exercise of the legislative or 
executive powers vested in them. Such elections must be held at intervals which are 
not unduly long and which ensure that the authority of government continues to be 
based on the free expression of the will of electors. The rights and obligations 
provided for in paragraph (b) should be guaranteed by law.   

10. The right to vote at elections and referenda must be established by law and may 
be subject only to reasonable restrictions, such as setting a minimum age limit for the 
right to vote. It is unreasonable to restrict the right to vote on the ground of physical 
disability or to impose literacy, educational or property requirements. Party 
membership should not be a condition of eligibility to vote, nor a ground of 
disqualification.   

11. States must take effective measures to ensure that all persons entitled to vote are 
able to exercise that right. Where registration of voters is required, it should be 
facilitated and obstacles to such registration should not be imposed. If residence 
requirements apply to registration, they must be reasonable, and should not be 
imposed in such a way as to exclude the homeless from the right to vote. Any abusive 
interference with registration or voting as well as intimidation or coercion of voters 
should be prohibited by penal laws and those laws should be strictly enforced. Voter 
education and registration campaigns are necessary to ensure the effective exercise of 
article 25 rights by an informed community.   

12. Freedom of expression, assembly and association are essential conditions for the 
effective exercise of the right to vote and must be fully protected. Positive measures 
should be taken to overcome specific difficulties, such as illiteracy, language barriers, 
poverty, or impediments to freedom of movement which prevent persons entitled to 
vote from exercising their rights effectively. Information and materials about voting 
should be available in minority languages. Specific methods, such as photographs and 
symbols, should be adopted to ensure that illiterate voters have adequate information 
on which to base their choice. States parties should indicate in their reports the 
manner in which the difficulties highlighted in this paragraph are dealt with.   

13. State reports should describe the rules governing the right to vote, and the 
application of those rules in the period covered by the report. State reports should also 
describe factors which impede citizens from exercising the right to vote and the 
positive measures which have been adopted to overcome these factors.   

14. In their reports, States parties should indicate and explain the legislative 
provisions which would deprive citizens of their right to vote. The grounds for such 
deprivation should be objective and reasonable. If conviction for an offence is a basis 
for suspending the right to vote, the period of such suspension should be 
proportionate to the offence and the sentence. Persons who are deprived of liberty but 
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who have not been convicted should not be excluded from exercising the right to 
vote.   

15. The effective implementation of the right and the opportunity to stand for elective 
office ensures that persons entitled to vote have a free choice of candidates. Any 
restrictions on the right to stand for election, such as minimum age, must be 
justifiable on objective and reasonable criteria. Persons who are otherwise eligible to 
stand for election should not be excluded by unreasonable or discriminatory 
requirements such as education, residence or descent, or by reason of political 
affiliation. No person should suffer discrimination or disadvantage of any kind 
because of that person's candidacy. States parties should indicate and explain the 
legislative provisions which exclude any group or category of persons from elective 
office.   

16. Conditions relating to nomination dates, fees or deposits should be reasonable and 
not discriminatory. If there are reasonable grounds for regarding certain elective 
offices as incompatible with tenure of specific positions (e.g. the judiciary, high-
ranking military office, public service), measures to avoid any conflicts of interest 
should not unduly limit the rights protected by paragraph (b). The grounds for the 
removal of elected office holders should be established by laws based on objective 
and reasonable criteria and incorporating fair procedures.   

17. The right of persons to stand for election should not be limited unreasonably by 
requiring candidates to be members of parties or of specific parties. If a candidate is 
required to have a minimum number of supporters for nomination this requirement 
should be reasonable and not act as a barrier to candidacy. Without prejudice to 
paragraph (1) of article 5 of the Covenant, political opinion may not be used as a 
ground to deprive any person of the right to stand for election.   

18. State reports should describe the legal provisions which establish the conditions 
for holding elective public office, and any limitations and qualifications which apply 
to particular offices. Reports should describe conditions for nomination, e.g. age 
limits, and any other qualifications or restrictions. State reports should indicate 
whether there are restrictions which preclude persons in public-service positions 
(including positions in the police or armed services) from being elected to particular 
public offices. The legal grounds and procedures for the removal of elected office 
holders should be described.   

19. In conformity with paragraph (b), elections must be conducted fairly and freely on 
a periodic basis within a framework of laws guaranteeing the effective exercise of 
voting rights. Persons entitled to vote must be free to vote for any candidate for 
election and for or against any proposal submitted to referendum or plebiscite, and 
free to support or to oppose government, without undue influence or coercion of any 
kind which may distort or inhibit the free expression of the elector's will. Voters 
should be able to form opinions independently, free of violence or threat of violence, 
compulsion, inducement or manipulative interference of any kind. Reasonable 
limitations on campaign expenditure may be justified where this is necessary to 
ensure that the free choice of voters is not undermined or the democratic process 
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distorted by the disproportionate expenditure on behalf of any candidate or party. The 
results of genuine elections should be respected and implemented.   
 

20. An independent electoral authority should be established to supervise the electoral 
process and to ensure that it is conducted fairly, impartially and in accordance with 
established laws which are compatible with the Covenant. States should take 
measures to guarantee the requirement of the secrecy of the vote during elections, 
including absentee voting, where such a system exists. This implies that voters should 
be protected from any form of coercion or compulsion to disclose how they intend to 
vote or how they voted, and from any unlawful or arbitrary interference with the 
voting process. Waiver of these rights is incompatible with article 25 of the Covenant. 
The security of ballot boxes must be guaranteed and votes should be counted in the 
presence of the candidates or their agents. There should be independent scrutiny of 
the voting and counting process and access to judicial review or other equivalent 
process so that electors have confidence in the security of the ballot and the counting 
of the votes. Assistance provided to the disabled, blind or illiterate should be 
independent. Electors should be fully informed of these guarantees.   

21. Although the Covenant does not impose any particular electoral system, any 
system operating in a State party must be compatible with the rights protected by 
article 25 and must guarantee and give effect to the free expression of the will of the 
electors. The principle of one person, one vote, must apply, and within the framework 
of each State's electoral system, the vote of one elector should be equal to the vote of 
another. The drawing of electoral boundaries and the method of allocating votes 
should not distort the distribution of voters or discriminate against any group and 
should not exclude or restrict unreasonably the right of citizens to choose their 
representatives freely.   

22. State reports should indicate what measures they have adopted to guarantee 
genuine, free and periodic elections and how their electoral system or systems 
guarantee and give effect to the free expression of the will of the electors. Reports 
should describe the electoral system and explain how the different political views in 
the community are represented in elected bodies. Reports should also describe the 
laws and procedures which ensure that the right to vote can in fact be freely exercised 
by all citizens and indicate how the secrecy, security and validity of the voting 
process are guaranteed by law. The practical implementation of these guarantees in 
the period covered by the report should be explained.   

23. Subparagraph (c) of article 25 deals with the right and the opportunity of citizens 
to have access on general terms of equality to public service positions. To ensure 
access on general terms of equality, the criteria and processes for appointment, 
promotion, suspension and dismissal must be objective and reasonable. Affirmative 
measures may be taken in appropriate cases to ensure that there is equal access to 
public service for all citizens.   

Basing access to public service on equal opportunity and general principles of merit, 
and providing secured tenure, ensures that persons holding public service positions 
are free from political interference or pressures. It is of particular importance to 
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ensure that persons do not suffer discrimination in the exercise of their rights under 
article 25, subparagraph (c), on any of the grounds set out in article 2, paragraph 1.   
 
24. State reports should describe the conditions for access to public service positions, 
any restrictions which apply and the processes for appointment, promotion, 
suspension and dismissal or removal from office as well as the judicial or other 
review mechanisms which apply to these processes. Reports should also indicate how 
the requirement for equal access is met, and whether affirmative measures have been 
introduced and, if so, to what extent.   

25. In order to ensure the full enjoyment of rights protected by article 25, the free 
communication of information and ideas about public and political issues between 
citizens, candidates and elected representatives is essential. This implies a free press 
and other media able to comment on public issues without censorship or restraint and 
to inform public opinion. It requires the full enjoyment and respect for the rights 
guaranteed in articles 19, 21 and 22 of the Covenant, including freedom to engage in 
political activity individually or through political parties and other organizations, 
freedom to debate public affairs, to hold peaceful demonstrations and meetings, to 
criticize and oppose, to publish political material, to campaign for election and to 
advertise political ideas.   

26. The right to freedom of association, including the right to form and join 
organizations and associations concerned with political and public affairs, is an 
essential adjunct to the rights protected by article 25. Political parties and membership 
in parties play a significant role in the conduct of public affairs and the election 
process. States should ensure that, in their internal management, political parties 
respect the applicable provisions of article 25 in order to enable citizens to exercise 
their rights thereunder.   

27. Having regard to the provision of article 5, paragraph 1, of the Covenant, any 
rights recognized and protected by article 25 may not be interpreted as implying a 
right to act or as validating any act aimed at the destruction or limitation of the rights 
and freedoms protected by the Covenant to a greater extent than what is provided for 
in the present Covenant.   

Notes 

1/ Adopted by the Committee at its 1510th meeting (fiftyseventh session) on 12 July 
1996.   

2/ The number in parenthesis indicates the session at which the general comment was 
adopted.   

    
©1996-2001  

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Geneva, Switzerland   
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide  

- Presentation av mig själv 
- Presentation av syftet med studien.  
- Möjligheten att spela in intervjun.  
- Anonymitet?  
- Be de berätta mer allmänt om: syftet med medborgardialoger och deras 

dialogarbete. Vilka är deras roller i dialogarbetet?  
 
Folklig kontroll 

1. Hur går beslutsprocessen till efter att deltagarnas synpunkter inkommit? 
Fokus: Problemformulering  

2. Får invånarna någon möjlighet att påverka vilka frågor dialogen ska omfatta? 
Vilka bestämmer frågorna för dialogen?   

3. Får invånarna vara med och formulera dialogens fokusområde? Om inte vilka 
formulerar detta?  

4. Ligger frågorna som invånarna får besluta om, på den politiska agendan?   
Fokus: Analys av valmöjligheter  

5. Hur är svarsalternativen utformade? Är det vanligt med kryssfrågor? Får 
invånarna möjlighet att utveckla egna svarsalternativ?  

 
Fokus: Valmöjlighetsselektion 

6. Finns det rutiner för hur kommunen ska arbeta med slutresultatet av en dialog?  
7. Tas slutresultatet med i diskussioner på efterkommande politiska 

sammanträden? Hur förankras dialogresultaten?  
Fokus: Implementering 

8. Har invånarna någon möjlighet att utkräva ansvar efter att beslut har fattats?  
Fokus: Co-governance 

9. Får tjänstepersoner och politiker medverka i medborgardialogen? Hur sker 
arbetet kring de interna synpunkterna? Får tjänstepersoner och politiker svara 
på samma frågor och medverka på lika villkor (hur sker insamlingen av 
synpunkter, är det genom mer specifika forum som skiljer sig från invånarnas 
deltagande) 

 
Transparens  

10. Hur sker arbetet med att informera invånarna om medborgardialogen? Vilka 
kanaler används? 

11. Kommuniceras det till invånarna på ett tydligt sätt, hur ni avser gå vidare med 
resultat? Informerar ni om fortsatta steg inom dialogprocessen?  

 
Effektivitet 

12. Är medborgardialoger kostsamma? Är detta en tidskrävande process?  
13. Anser ni att det är värt att arbeta med medborgardialogerna och i så fall hur 

avgör ni om det är värt att starta upp en medborgardialog?  
14. I vilket skede startar medborgardialogerna? Hur länge sker dialogen från start 

(planering) till slut (återkoppling)?  
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Överförbarhet  
15. Finns det rutiner/ någon struktur för hur ni arbetar med medborgardialoger 

inom kommunen? Är arbetet kring medborgardialogerna integrerade i 
styrsystemet/organisationen/det ordinarie arbetet? Om inte, anser ni att det 
påverkar implementeringen av dialogresultatet (om struktur och rutiner fattas)? 

16. Får komplexa politiska frågor utrymme i medborgardialogerna? 
 
Övriga frågor: 

17. Vilka parter är med i arbetet kring medborgardialoger (vilka avdelningar, 
konsulter? politiker?) hur sker kommunikationen och samverkan där i mellan? 
Finns det specifika arbetsgrupper? 

18. Sker det någon koordinering mellan olika medborgardialoger, då forskning 
visat att medborgardialoger oftast hänger fritt i det politiska systemet?  

19. Finns några externa parter, som konsulter? Hur behålls kunskapen som fås 
genom arbetsprocesser, när konsulter är inblandade, ifall dessa sköter det mesta 
själva? I hur många dialoger har ni haft hjälp av externa parter (majoriteten av 
dialogerna?). Vad får de bidra med i processen? Hur stort utrymme får de för 
sina idéer?   

20. Finns det någon ambition att nå högre upp i delaktighetstrappan?   
 
 




