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Sammanfattning 

Rätten till politisk delaktighet är en central kärna i MR-perspektivet. Syftet med denna studie 

var att undersöka om medborgardialog, initierade av kommuner, bidrar till främjandet av 

politisk delaktighet och inkludering av utrikes födda kvinnor. Med avstamp från den 

deliberativa demokratimodellen och med hjälp av centrala begrepp såsom deltagande, politisk 

jämlikhet och grupprepresentation så har studien på övergripande plan kunnat undersöka hur 

svenska kommuner tillämpar medborgardialog och i vilken utsträckning kvinnor blir 

inkluderade respektive exkluderade. Efter att ha undersökt tre olika kommuner med högst 

andel utrikes födda kvinnor så visar resultatet på att medborgardialog är ett effektivt 

instrument för att främja politisk delaktighet i en svensk kontext. Kommunernas fortsatta 

arbete med att utveckla medborgardialogerna är därför av största vikt och i synnerhet genom 

att utveckla riktlinjer explicit för att inkludera utrikes födda kvinnor. 
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DISPOSITION 
I kapitel 1 presenteras studiens ämne, syfte och frågeställningar samt studiens avgränsning. 

Ett par av studiens mest centrala begrepp mot bakgrund av olika rapporter och utredningar 

definieras även här. I kapitel 2 redogörs för de svenska demokratiska utmaningarna för att 

sedan kopplas till vad rättighetsperspektivet politisk delaktighet innefattar. I kapitlet presentas 

även syftet med Medborgardialog samt dess roll i den kommunala självstyrelsen. I kapitel 3 

samt kapitel 4 presenteras teori och litteratur som används för att diskutera och förklara ämnet 

samt svara på studiens syfte och frågeställningar. Det teoretiska ramverket sätter fokus på 

politisk delaktighet utifrån en deliberativ demokratisk modell. Jag presenterar även de 

analysfrågor som studien kommer att besvara på i analysdelen. Litteratur presenteras och dess 

relevans till de olika inkluderings- samt exkluderingsmekanismerna. Detta sker med hjälp av 

teorier om politisk jämlikhet, inkludering och grupprepresentation. I kapitel 5 redogörs för hur 

analysfrågorna bearbetas och på vilket sätt studien avser svara på syfte och frågeställningar. 

Vilket material som ska undersökas och varför diskuteras också i kapitlet. I kapitel 6 

presenteras analys och resultat. Kapitel 7 innehåller reflektioner kring de analyser som gjorts i 

kapitel 6. Diskussionen tar sitt avstamp i studiens syfte och frågeställningar. I kapitel 8 

presentas slutsats och förslag på framtida forskning.  
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KAP 1. INLEDNING 
 

”Politisk jämlikhet, meningsfullt deltagande samt öppenhet och insyn. För att deltagande, 

inflytande och delaktighet ska uppnås, måste dessa tre förutsättningar gälla.”
1
 

Den växande pluralismen och mångfalden i Sverige presenterar nya politiska utmaningar i 

ljuset av demokratisk värdegrund och mänskliga rättigheter. Utmaningen vilar mot att ta fram 

nya former för att främja medborgarnas delaktighet och inflytande i politiken. Fokus ställs in 

på politisk marginalisering där debatten å ena sidan påpekar en obalans inom vilka som 

inkluderas i policyprocesser, beredning och beslutsfattande. Å andra sidan diskuteras det 

vikten av att kommuner och regioner beaktar de politiska rättigheterna så att det politiska 

deltagandet främjas och stärks, särskilt för grupper som annars har svårt att komma till tals. 

Resurssvaga och underrepresenterade grupper, såsom minoriteter eller personer med utländsk 

bakgrund, hamnar oftast utanför de politiska beslutskamrarna.
2
 

Vårterminen 2012 höll jag en föreläsning om demokrati och mänskliga rättigheter för 

studenter vid en folkhögskola i Kista. Majoriteten av eleverna var kvinnor med utländsk 

bakgrund där de beskrev sina levnadsförhållanden för mig som en blandning av utanförskap 

och marginaliserad. Vid diskussioner om rätten till politisk delaktighet så uttryckte kvinnorna 

en brist i detta och ett missnöje med den lokala politiken. Det pekades på hur de lokala 

politikerna inte tog hänsyn till kvinnornas behov eller intressen i sina beslut och lyfte fram ett 

konkret exempel om en nedlagd skola. Ett beslut som togs utan någon som helst dialog med 

dem berörda. Kvinnorna uttryckte missnöjet med att kommunen inte inkluderar deras åsikter 

eller perspektiv i frågan om att lägga ned skolan men även bristen av att beakta deras 

inställning till viktiga politiska frågor som berörde deras och deras familjers liv. Kvinnorna 

pekade på detta som en anledning till frånvaron av kvinnors politiska deltagande.  

1.1 PROBLEMFORMULERING 

 
Rätten till politisk delaktighet är en viktig hörnsten i rättighetsperspektivet eftersom det 

skapar möjligheter för rättighetsinnehavaren att påverka de mänskliga rättigheternas 

förverkligande. Den politiska demokratiska processen och de beslut den mynnar ut i påverkar 

rättighetsinnehavarnas levnadsförhållanden, behov och intressen. Frånvaron av lika 

möjligheter till att delta och att kunna påverka beslut som rör ens levnadsförhållanden och 

                                                             
1 SOU 2000:1 – En uthållig demokrati! – Politik för folkstyrelse på 2000-talet (2000), s.37 
2 SKL kunskapsrapport - Politisk delaktighet, demokrati och mänskliga rättigheter i kommuner 



 
7 

rättigheter indikerar därmed ett rättighetsproblem. Rätten till delaktighet i politiska 

beslutsprocesser innebär inte enbart ett medgivande utan snarare ett aktivt deltagande med 

möjlighet att påverka beslut. Rätten till deltaktighet grundar sig i konventionen om 

medborgerliga och politiska rättigheter i artikel 25 samt den allmänna förklaringen om de 

mänskliga rättigheterna. Rapporter och utredningar belyser denna problematik och den 

svenska politikens utmaning med politisk marginalisering (för utrikes födda kvinnor) i 

Sverige samt hur en sådan exkludering kan leda till att orättvisa beslut fattas. Det konstateras 

att kvinnor från marginaliserade grupper är de rättighetsinnehavarna som oftast hamnar 

utanför beslutsprocessernas mötesrum.  

1.2 SYFTE 

 
Vad avser jag undersöka? Utifrån principen om lika behandling och mot bakgrund av ett antal 

rapporter om den politiska delaktighetens betydelse samt utmaning
3
 vill jag med denna studie 

undersöka om medborgardialog, initierade av kommuner, bidrar till främjandet av politisk 

delaktighet och inkludering av utrikes födda kvinnor.
4
 Detta avser jag undersöka i tre olika 

kommuner med högst andel utrikes födda kvinnor. En mer övergripande avsikt är att ta reda 

på hur kommunerna tillämpar medborgardialog och i vilken utsträckning kvinnor blir 

inkluderade respektive exkluderade.  

Varför? Kvinnor som inte får möjligheten att på jämlik fot delta eller inkluderas i 

diskussionsprocesser och beslutsfattande indikerar därmed ett rättighetsproblem. När en grupp 

som redan är marginaliserad, i synnerhet kvinnor med utländsk bakgrund, exkluderas från det 

politiska offentliga rummet så påverkar detta även att deras socioekonomiska rättigheter sätts 

på spel. Marginaliseringen får därmed två ansikten; den politiska samt den socioekonomiska.  

 

Hur? Eftersom jag är intresserad av rätten till politisk delaktighet i kommuners arbete med 

medborgardialog så har jag i studien valt att utgå från teorier om inkludering, politisk 

jämlikhet, grupprepresentation i ljuset av den deliberativa demokratimodellen. Till hjälp 

undersöker jag vilka exkluderings- och inkluderingsmekanismer det finns i medborgardialog 

(idag) för att sedan kunna diskutera vilka förutsättningar som är nödvändiga för politisk 

                                                             
3 SKLs kunskapsrapport om ”Politisk delaktighet, demokrati och mänskliga rättigheter i kommuner”, 
Framtidskommissionens rapport; ”Svenska framtidsutmaningar – Slutrapport från regeringens framtidskommission 
(Ds 2013:19)” och demokratiutredningens betänkande ”SOU 2000:1 – En uthållig demokrati! – Politik för folkstyrelse 
på 2000-talet”  
4 SCB definierar personer med utländsk bakgrund som personer är ”utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes 
födda föräldrar.” http://www.scb.se/Statistik/BE/BE0101/_dokument/BE0101_BS_2012.pdf 2013-10-01 

 

http://www.scb.se/Statistik/BE/BE0101/_dokument/BE0101_BS_2012.pdf
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delaktighet så att de uppfyller villkoret politisk jämlikhet och inkluderar utrikes födda 

kvinnor. 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

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

- Vilka inkluderingsmekanismer finns det i medborgardialoger idag för att inkludera 

utrikes födda kvinnor?  

- Är medborgardialog ett effektivt instrument för politisk delaktighet? 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

 
Då jag valt att undersöka den deliberativa demokratin och inte den representativa demokratin 

så kommer jag således att undersöka styrdokument för medborgardialoger. En ambition i 

början av resans gång var att även undersöka de faktiska processerna för att granska om det 

sker någon koppling mellan styrning och processen. Jag har dock uteblivit denna del eftersom 

det fanns en risk för storhetsvansinne.  

Jag kollar på medborgararenor skapade av kommuner och inte på forum med spontan 

deliberativ demokrati såsom gräsrotsrörelser eller media. Varför jag valt styrdokument för 

medborgardialog beskrivs närmare i kapitlet bakgrund, där jag även förklarar 

medborgardialogens roll i den kommunala självstyrelsen. 

Då min utgångspunkt för marginaliserade grupper vilar mot SCB:s statistikdatabas där 

majoriteten är utrikes födda kvinnor så kommer jag därmed att undersöka de tre kommuner 

med högst andel utrikes födda kvinnor. 

Enligt SCB:s statistikdatabas för år 2011 är de tre kommuner i Sverige med högst andel 

kvinnor med utländsk bakgrund
5
 följande kommuner: 

- Haparanda 55,7 % 

- Botkyrka 54,0 % 

- Södertälje 45,2 % 

Diagrammet nedan visar den procentuella statistiken i de tio svenska kommuner med högst 

andel utrikes födda kvinnor. 

                                                             
5 SCB definierar personer med utländsk bakgrund som personer är ”utrikes födda, eller inrikes födda med två utrikes 
födda föräldrar.” http://www.scb.se/Statistik/BE/BE0101/_dokument/BE0101_BS_2012.pdf 
2013-10-01 

http://www.scb.se/Statistik/BE/BE0101/_dokument/BE0101_BS_2012.pdf
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I och med att min studie inriktar sig på utrikes födda kvinnor så tangerar det diskussioner om 

grupprepresentation. Jag kommer dock inte behandla multikulturalism, identitetspolitik eller 

erkännandets politik då jag finner det som ett eget ämne att skriva om.  

1.5 DEFINITION AV BEGREPP 
 

I detta avsnitt avser jag definiera några centrala begrepp som används i min studie. Jag 

presenterar och definierar även studiens inkluderings- och exkluderingsmekanismer som 

tillsammans med de övriga begreppen är av stor betydelse för studiens fokus. Till hjälp för 

definiering använder jag mig av till en stor del demokratiutredningens betänkande och 

Framtidskommissionens rapport
6
, samt teoretiker såsom Iris Marion Young och Nancy Fraser 

och även svenska forskare för att kunna applicera det i en svensk kontext. 

Deltagande och inkludering 

Politiskt deltagande handlar inte enbart om valdeltagande men även om ett politiskt 

engagemang i vardagen med syfte att påverka tillvaron. En möjlighet till att ta ställning till 

politiska frågor, påverka politiska beslut och även samhällsdebatter på nationell, regional och 

lokal nivå.
7
 Deltagande kan organiseras på olika sätt där inkludering (av exempelvis 

                                                             
6 Framtidskommissionens rapport; ”Svenska framtidsutmaningar – Slutrapport från regeringens framtidskommission 
(Ds 2013:19)” och demokratiutredningens betänkande ”SOU 2000:1 – En uthållig demokrati! – Politik för folkstyrelse 
på 2000-talet” 
7 Framtidskommissionens rapport; ”Svenska framtidsutmaningar – Slutrapport från regeringens framtidskommission 
(2013), s.188-193 
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organisationer eller specifika grupper) är en sådan. I teoridelen redogör jag mer ingående för 

Iris Marion Youngs definition på inkludering. 

För att förstå vilket ”slags” deltagande studien lyfter fram och vilket det syftas på i 

analysdelen vill jag, med hjälp av forskaren Åsa Bengtsson, redogöra för det politiska 

deltagandets dimensioner: 

Rådgivande funktion innebär politikerna tar till sig medborgarnas synpunkter utan att de har 

en roll i det faktiska beslutsfattandet. Det kan röra sig om opinionsundersökningar, 

medborgarpaneler eller fokusgrupper bestående av medborgare med intresse för en viss 

fråga.
8
 

Medbeslutande funktion innebär att medborgarna får inflytande över agendan eller de beslut 

som fattas. Det rör sig således om en faktisk uppdelning av den politiska makten där arbetet är 

fortlöpande enligt Bengtsson. Ungdomsråd är ett sådant konkret exempel.
9
 

Deliberativa funktioner lägger fokus på kvaliteten och formen för politisk diskussion där alla 

röster ska ske på jämlik fot. Genom deliberation tar medborgarna del av varandras perspektiv 

vilket skapar en större förståelse och kunskap för varandra. De har inte någon beslutsfattande 

roll utan deras roll handlar mer om att ge rekommendationer och åsikter.
10

  

Direktdemokratiska funktioner ger medborgaren en direkt beslutsmakt och inte delad som i 

medbeslutande funktionen. Denna funktion kan vara både storskalig och småskalig.
11

 

Ett ökat politiskt deltagande är en väldigt viktig faktor i den bemärkelsen att den har möjlighet 

att säkerställa en hög grad av politisk jämlikhet.
12

 Utifrån detta så bidrar det till lika 

möjligheter för reell delaktighet.
13

 

I min studie tillämpar jag begreppet deltagande med inkludering inom parantes. Detta 

eftersom begreppet deltagande används i svenska politiska sammanhang medan begreppet 

inkludering används mer i utbildningssammanhang. 

                                                             
8 Bengtsson (2008), s.172 
9 ibid, s.172 
10 Young utvecklar denna modell genom tillsättning av dimensionerna differentierad representation och inkludering. 

11 Bengtsson (2008), s.172 
12 Framtidskommissionens rapport; ”Svenska framtidsutmaningar – Slutrapport från regeringens 
framtidskommission (2013), s.188-193 
13 SKLs kunskapsrapport om ”Politisk delaktighet, demokrati och mänskliga rättigheter i kommuner” (2009), s.5 
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Inflytande 

Inflytande är ett deltagande med reella påverkansmöjligheter i sikte enligt 

demokratiutredningens betänkande.
14

 Inflytande är således ett steg längre än deltagande 

eftersom det skapar ett forum av möjligheter för påverkan men även att kunna se förbindelsen 

mellan deltagande och resultat. Ett sådant inflytande bidrar till aktiv dialog med politiker och 

övriga samhällsaktörer vilket är en viktig hörnsten i en demokrati.
15

 

Delaktighet 

Delaktighet är när medborgaren har tillgång till den gemensamma politiska styrelsen, det vill 

säga att medborgaren är på ett eller annat sätt delaktig i de offentliga besluten. En sådan direkt 

påverkan och utformning av beslut på beslutsfattande nivå är den lokala demokratins vision. 

Ett av delaktighetens dilemma och vilket olika teoretiker har delade åsikter om är principen 

om grupprepresentation. Det finns teorier som argumenterar för nya åtgärder som breddar 

politisk delaktighet genom att uppmuntra representation av redan underrepresenterade 

grupper. Sådana grupper kan vara minoriteter men även andra grupper som är ständigt utsatta 

för strukturell ojämlikhet. 

Politisk jämlikhet 

Politisk jämlikhet innefattas av jämlika villkor till att använda sig av sina rättigheter, friheter 

och möjligheter. Jämlikhet tillsammans med rättvisa är viktiga principer utifrån ett 

demokratiskt och ett MR-perspektiv. Jämlikhet har två perspektiv enligt forskaren Mikael 

Spång. Det kan å ena sidan betraktas som ett politiskt och ett socialt ideal som innebär att var 

och en ska behandlas jämlikt oavsett de sociala, ekonomiska och kulturella ojämlikheter som 

råder. Jämlikhet kan även ses som ett ideal som implicerar social och ekonomisk ojämlikhet
16

 

vilket är teoretikern Iris Marion Youngs utgångspunkt i hennes rättviseteori. 

Inkluderings- och exkluderingsmekanismer 

Inkluderings- och exkluderingsmekanismer är en uppsättning fördefinierade värden. Studiens 

inkluderingsmekanismer är definierade till deltagande (även inkludering), grupprepresentation 

och politisk jämlikhet. Exkluderingsmekanismerna är definierade till processbegrepp och 

regler samt marginalisering. I teoridelen går jag igenom dessa mer ingående. 

 

                                                             
14 SOU 2000:1 – En uthållig demokrati! – Politik för folkstyrelse på 2000-talet (2000), s.35 
15 Ibid, s.36 
16 Spång (2005), s.44 
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Politisk marginalisering   

Med politisk marginalisering menas i studien former av uteslutande. Marginalisering betraktas 

därför som motsatsen till politisk jämlikhet, det vill säga färre möjligheter till deltagande i den 

bemärkelsen att kunna påverka processer eller beslut. Oftast sker det på grund av olika 

institutionella uteslutningsmekanismer eller genom dolda maktstrukturer.
17

 

 

Politiskt utanförskap 

Individer eller en viss grupp, oftast resurssvaga såsom minoriteter eller personer med utländsk 

bakgrund utesluts helt från den gemensamma politiska styrelsen formellt sett. Deras 

inflytande och deltagande inger inte någon som helst reell påverkan.
18

 

 

Utrikes födda eller personer med utländsk bakgrund 

Jag väljer att använda mig av begreppet utrikes födda kvinnor och inte begreppet utländska 

kvinnor eftersom det förra begreppet implicerar personer med utomeuropeisk såväl som 

europeisk bakgrund
19

. Jag använder mig inte av begreppet invandrare eftersom det indikerar 

på att en person aktivt har invandrat till Sverige. Min studie avser att titta på båda grupperna, 

kvinnor som har invandrat men även kvinnor som är födda i Sverige dock med utrikes födda 

föräldrar. 

 

Deliberativ demokrati 

I den deliberativa demokratiska modellen står det upplysta och rationella samtalet i centrum 

där det sker ett möte mellan olika åsikter och argument. Slutsatsen eller beslutet som man 

kommer fram till bygger på deliberation (argument och åsikter som utvecklats under 

diskussionsprocessen). Den deliberativa demokratin tar avstånd från kompromissliknande 

former genom att samla ihop eller kombinera åsikter vilket kan leda till maktdominans och 

uteslutande. Fokus läggs på medborgarnas möjligheter till ett bredare deltagande i politiken 

där det egalitära perspektivet är central i den bemärkelsen att alla deltagare har lika 

möjligheter att delta i debatten.
20

 Iris Marion Young har utvecklat den deliberativa modellen 

genom att inkludera den direkta påverkan över processer. 

                                                             
17 SKLs kunskapsrapport om ”Politisk delaktighet, demokrati och mänskliga rättigheter i kommuner” (2009), s.7 
18 SOU 2000:1 – En uthållig demokrati! – Politik för folkstyrelse på 2000-talet (2000), s.36-37 
19 SOU 2000:1 – En uthållig demokrati! – Politik för folkstyrelse på 2000-talet (2000), s.228 
20 Lundberg (2010), s.263 
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Sammanfattande reflektioner: Sambandet mellan inflytande, delaktighet och deltagande samt 

politisk jämlikhet är viktig att ta med i denna studie. Demokratiutredningens betänkande visar 

på sambandet genom en modell över det dynamiska medborgarskapet som jag har valt att ta 

med här för att belysa delaktighetens roll i min studie. 

 

   Delaktighet 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagande             Meningsfullt deltagande  Inflytande 

 

Figur: Det dynamiska medborgarskapet
21

 

Skillnaden mellan deltagande med den direktdemokratiska funktionen och delaktighet kan 

tolkas som väldigt hårfin. Mikael Spång gör en distinktion mellan dessa två begrepp genom 

att tillsätta värdet deltagande i processliknande forum som möjliggör en rådgivande funktion. 

Delaktighet däremot sker oftast i organ och möjliggör en mer beslutsfattande funktion.
22

 

Genom att använda mig av figuren ovan så gör jag min egen tolkning för att du som läsare ska 

få en överblick i att delaktighet är den högsta och faktiska nivån av påverkan. Deltagande med 

en direktdemokratisk funktion hamnar ett snäpp under. Alltså, om inflytande erbjuds vissa 

men förvägras andra så stävjar det möjligheterna till att åstadkomma full delaktighet. 

Delaktighet förutsätter således att de demokratiska värdena inflytande, deltagande och politisk 

jämlikhet ska vara uppfyllda.
23

 

För att belysa ett konkret exempel använder jag mig av berättelsen om kvinnorna från 

folkhögskolan och vilka inte hade explicit tillgång till den gemensamma politiska styrelsen. 

Det fanns ingen förutsättning för att delta i processen från början eller inflytande för att 

                                                             
21 SOU 2000:1 – En uthållig demokrati! – Politik för folkstyrelse på 2000-talet (2000), s.37 
22 SKLs kunskapsrapport om ”Politisk delaktighet, demokrati och mänskliga rättigheter i kommuner” (2009), s.10-11 
23 SOU 2000:1 – En uthållig demokrati! – Politik för folkstyrelse på 2000-talet (2000), s.37 

Politisk jämlikhet 
Öppenhet och insyn 
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påverka besluten. Frånvaron av inflytande och deltagande hindrade därmed möjligheten till 

faktisk delaktighet i beslutsfattande organ. 
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KAP 2. BAKGRUND 

 
I detta kapitel kommer jag att presentera rätten till politisk delaktighet, dess reella innebörd 

samt dess skärningspunkt mot demokrati och MR. Därefter redogörs för de svenska 

demokratiska utmaningarna som sedan mynnar ut i SKL:s arbete med medborgardialog. 

Deltagande, politisk jämlikhet och grupprepresentation är den röda tråden i min studie. 

2.1 DE SVENSKA DEMOKRATISKA UTMANINGARNA 

 
I min studie avser jag undersöka om medborgardialog, initierade av kommuner, bidrar till 

främjandet av politisk delaktighet och inkludering för utrikes födda kvinnor. Varför jag valt 

denna fokusgrupp är just för att flertal rapporter konstaterar en obalans i politisk jämlikhet i 

och med att det är just denna grupp som oftast hamnar i politisk marginalisering. Därför tar 

studien sin avstamp i den deliberativa demokratimodellen och rättviseteorier för att undersöka 

hur dessa kvinnors delaktighet kan främjas och inkluderas i medborgardialog.  

Strukturell social och ekonomisk ojämlikhet bottnar oftast i politisk ojämlikhet där vissa 

grupper är mer utsatta för politiskt utanförskap och marginalisering än andra. Sådana grupper 

kan vara minoriteter, kvinnor, arbetarklassen och fattiga. En sådan marginalisering 

underminerar principen om politisk jämlikhet och rätten till jämlika möjligheter. Det ställs 

krav på mer breddad inkludering och inflytande av underrepresenterade grupper för att finna 

lösningar på den strukturella sociala ojämlikheten i samhället.
24

 

Utifrån ett rättighetsperspektiv och de internationella människorättskonventionerna läggs 

vikten vid rättighetsinnehavarnas möjligheter i förverkligandet av sina rättigheter. Processen 

av beslutsfattande och genomförande lyfts fram som viktiga aspekter i ljuset av deltagande 

och delaktighet. Deltagande i processer skapar möjligheter för påverkan men även att inhämta 

kunskap om sina rättigheter medan delaktighet möjliggör genomförandet av policyer.
25

 

Det politiska utanförskapet och marginalisering är den svenska demokratins största 

utmaningar. Nya former för politiskt deltagande efterfrågas i kölvattnet av att flera 

utredningar och rapporter konstaterar ett sjunkande valdeltagandet samt ett sjunkande politiskt 

kollektivt engagemang. Medborgarna väljer att engagera sig på andra håll och på ett 

                                                             
24 Young (2000), s.141 
25 Lundberg (201), s.256-257 
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individualistiskt plan. Beslut som ska ligga till grund för det gemensammas bästa blir svårare 

att åstadkomma där särintressen tar alltmer plats i den offentliga demokratiska politiken. Det 

politiska utanförskapet drabbar i stor del personer med utländsk bakgrund och det konstateras 

ett starkt behov av nya tillvägagångssätt för att inkludera personer med utländsk bakgrund i 

den politiska sfären. Kontoret för FN: s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) 

belyser vikten av att demokratiska institutioner i en förvaltning bör upprätta olika 

inkluderingsmekanismer för att inkludera flera sociala grupper till beslutsfattande processer.
26

 

Därav vikten av politisk delaktighet, deltagande och inflytande vilka grundar sig på politisk 

jämlikhet. Mot bakgrund av detta har justitiedepartementet publicerat mål och budget för 

demokratipolitiken 2014 där ett av de prioriterade områdena är ”stärkta möjligheter till 

inflytande, insyn och delaktighet mellan valen.”
27

  

Rapporter och utredningar efterfrågar ”ökat” deltagande, att delaktighet ”främjas” och att 

inflytandet ”stärks”. Väldigt sällan går rapporterna på djupet om vad som kan bidra till 

främjandet av exempelvis delaktighet. Vilka förutsättningar, som bottnar i idén om varje 

människas inneboende lika värde och lika rätt, är nödvändiga för detta? Det som saknas i 

dessa utredningar och rapporter är en härledning om huruvida medborgaren får inflytande i 

dialog, får denne även inflytande i processen och beslutsfattandet? När det kommer till 

diskussionen om specifikt utsatta fokusgrupper så går argumenten åt olika håll. Å ena sidan 

pekas det på resurssvaga och marginaliserade och å andra sidan pekas det på personer som är 

utrikes födda eller med utländsk bakgrund.  

Detta visar på att begreppen deltagande, delaktighet och inflytande innefattas av olika 

innebörd och komplexiteten består i dess dimensioner. 

Demokratiutredningens betänkande
28

 tillsattes i syfte till att bland annat ” utreda orsakerna till 

det sjunkande valdeltagandet och föreslå åtgärder för att öka medborgarnas delaktighet och 

engagemang i det demokratiska systemet.”
29

 Utredningen belyser behovet av att öka 

medborgarnas deltagande inom olika nivåer av samhällsförvaltningen och i allra största 

synnerhet statens samt kommunernas offentliga beslutssystem. Utifrån ett rättighetsperspektiv 

utgör politisk jämlikhet en av mänskliga rättigheters hörnstenar. Utredningen stipulerar tre 

                                                             
26 Office of the High Commissioner for Human Rights, ” Good Governance and Human Rights”, 
http://www.ohchr.org/en/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/GoodGovernanceIndex.aspx, 2013-10-01 
27 Justitiedepartementet, Mål och budget för demokratipolitiken 2014, 
http://www.regeringen.se/sb/d/2001/a/223787, 2013-10-01 
28 SOU 2000:1 – En uthållig demokrati! – Politik för folkstyrelse på 2000-talet (2000) 
29 Ibid, s.3 

http://www.ohchr.org/en/Issues/Development/GoodGovernance/Pages/GoodGovernanceIndex.aspx
http://www.regeringen.se/sb/d/2001/a/223787


 
17 

kvaliteter i syfte att uppnå en välmående demokrati; deltagande, delaktighet och inflytande, 

vilka medborgarna bör utrustas med samt politisk jämlikhet som grund. Utredningen pekar 

även på behovet av flera offentliga forum som utgår ifrån deltagardemokrati med deliberativa 

kvaliteter och där detta forum” skapar förutsättningar för att gemensamt överväga skilda 

politiska lösningar och deras konsekvenser.”
30

 I samtal med ansvariga för medborgardialog-

projektet vid SKL framgår det att det är denna rapport
31

 som var grundbulten till initiativet för 

projektet Medborgardialog. 

SKL:s kunskapsrapport lyfter fram politisk delaktighet som en mänsklig rättighet och en stark 

förutsättning för demokrati. Utgångspunkten i Spångs rapport är de fyra centrala 

människorättsprinciperna politisk jämlikhet, icke-diskriminering, likabehandling och 

deltagande. Genom det direkta deltagandet, dock inte inom den representativa demokratin, 

diskuteras utmaningen i att å ena sidan bredda delaktigheten i syfte att utjämna olikheterna. Å 

andra sidan ligger utmaningen i att stärka de resurssvaga och marginaliserade gruppers 

deltagande och delaktighet i det politiska systemet.
32

  

Framtidskommissionens senaste rapport
33

 presenterar de olika utmaningar som den svenska 

demokratin står inför. Utredningen belyser ökade deltagandeklyftor med politiskt utanförskap 

och ekonomisk ojämlikhet samt alltmer komplexa beslutsprocesser som några av 

utmaningarna.
34

 Utredningen redogör därmed för ett antal normer, demokratiska värden, som 

ska utgöra plattformen för demokratiutveckling. Utöver respekt för individens fri- och 

rättigheter så är även ”en hög grad av politisk jämlikhet, ett brett politiskt deltagande, upplyst 

förståelse och en hög grad av representativitet”
35

 viktiga normer. Utredningen uttrycker en oro 

över olika utmaningar som den svenska demokratin möter där det konstateras ett alltmer 

individbaserat engagemang i politiken och inte ett målinriktat eller samhällsbaserat. Allt 

hänger ihop; kunskap, mobilisering, aktivt deltagande. Frågan är i vilken ände man börjar. 

 

 

 

                                                             
30 Ibid, s.35 
31 SOU 2000:1 – En uthållig demokrati! – Politik för folkstyrelse på 2000-talet (2000) 
32 SKLs kunskapsrapport om ”Politisk delaktighet, demokrati och mänskliga rättigheter i kommuner” (2009) 
33 Framtidskommissionens rapport; ”Svenska framtidsutmaningar – Slutrapport från regeringens 
framtidskommission” 
34 Ibid, s.174 
35 Ibid, s.253 
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Sammanfattande reflektioner 

I min undersökning har jag valt att ställa in skärpan på delaktighet och utrikes födda kvinnor i 

den offentliga deliberativa demokratin. Detta av den enkla anledningen att varken delaktighet 

eller politisk jämlikhet är en fråga om integration utan en mänsklig rättighet som alla ska 

omfattas av. Att jag valt fokusgruppen utrikes födda kvinnor är den anledningen att 

valdeltagandet bland gruppen med utrikes födda är mycket lägre än gruppen inrikes födda. 

Demokratiutredningens betänkande belyser problematiken med att det politiska utanförskapet 

i stor del drabbar personer med utländsk bakgrund och att nya tillvägagångssätt måste 

implementeras för att inkludera utrikes födda personer i den politiska sfären. 

2.2 RÄTTEN TILL POLITISK DELAKTIGHET 

 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för de MR-konventioner som understryker rätten till 

politisk delaktighet. Syftet är att lyfta fram (det juridiska) rättighetsperspektivet och omfånget 

av politisk delaktighet. Tanken är att du som läsare ska kunna se skillnaden på delaktighetens 

normativa juridiska perspektiv och SKL:s och kommuners perspektiv på delaktighet. 

Den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna med flera 

människorättskonventioner och deklarationer hänvisar till kvinnors deltagande i det offentliga 

livet såsom den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, 

konventionen om kvinnors politiska rättigheter, Wienförklaringen, punkt 13 i Peking-

deklarationen och handlingsplanen, m.fl. 

Jag kommer att titta närmare på den internationella konventionen om medborgerliga och 

politiska rättigheter eftersom den lyfter fram deltaktighet som en central kärna i en demokrati. 

ICCPR – Internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter 

Rätten till delaktighet grundar sig i konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter i 

artikel 25 samt den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. I dessa dokument 

stipuleras två viktiga principer om folkviljan som den politiska maktens utgångspunkt.
36

 

Rätten till politisk delaktighet kan tolkas på olika sätt beroende på vilken teoretisk 

utgångspunkt man väljer. Därför har kommittén för ICCPR utvecklat en praxis med allmänna 

kommentarer (general comments) för att bistå stater med detaljerad information om hur en 

                                                             
36 MR-principerna jämlikhet och icke-diskriminering 
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specifik rättighet, i det här fallet artikel 25, ska tolkas. Jag ämnar presentera en kort 

redogörelse.
37

  

Artikel 25 i ICCPR beskrivs som kärnan i en demokratisk institution där art. 25 skyddar 

individens rätt att delta i de processer som rör allmänna angelägenheter. Med allmänna 

angelägenheter menas en faktisk möjlighet för medborgare att å ena sidan delta direkt i organ 

eller folkförsamlingar som har befogenhet att fatta beslut om lokala frågor eller andra 

angelägenheter.
38

 Å andra sidan har medborgaren, individ såsom grupp, även rätt att delta 

genom att utöva sitt inflytande i den offentliga debatten och i dialog med deras 

representanter.
39

 

2.3 SKL OCH MEDBORGARDIALOGPROJEKTET – IDAG 

 
I detta avsnitt kommer jag att beskriva syftet och ambitionen med medborgardialogprojektet 

utifrån SKL:s styrdokument och kongressbeslut. Varför det initierades och vad det går ut på 

(idag). Jag kommer även att redogöra för dess roll i den kommunala självstyrelsen. 

Jag vill ta med denna del för att du som läsare ska kunna följa min analys och slutdiskussion 

om hur medborgardialog borde se ut (imorgon). 

Varför initierades projektet Medborgardialog? Avsaknaden av system och metoder för att 

stärka den medborgerliga förankringen var bakgrunden till att SKL, Sveriges kommuner och 

landsting, startade projektet Medborgardialog år 2006. Projektet är en del av regeringens 

satsning för ett stärka möjligheterna till inflytande och ökat deltagande i den lokala 

beslutsprocessen. År 2008 fastställde riksdagen målet för demokratipolitiken där en ökad 

medborgerlig förankring samt individens möjligheter till inflytande stipulerades. 

Medborgardialog är därmed ett samarbete med regeringen där SKL ansvarar för att utveckla 

projektet med hjälp av verktyg och metoder som ska åstadkomma dessa mål. År 2011 

förnyade SKL:s kongress beslutet om fortsatt arbete med medborgardialog med motivationen 

att SKL ska ”stödja medlemmarna i arbetet med att utveckla dialogen med medborgarna och 

att integrera resultat i styrprocesser och verksamhetsutveckling.”  

Vad är syftet med Medborgardialog? Projektet Medborgardialog ska erbjuda kommuner 

metoder och utbildning för dialog på lokal nivå i syfte att skapa nya former för medborgarnas 

                                                             
37 Se bifogad bilaga (Bilaga I) för ett fullständigt utdrag av allmänna kommenterar gällande artikel 25, ICCPR 
38 Punkt 5-6, allmänna kommenterar art 25, ICCPR 
39 Punkt 8, allmänna kommenterar art 25, ICCPR 
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delaktighet och att integrera dialogen med medborgarna i styrprocess och 

verksamhetsutveckling. Syftet är ökat användar- och medborgarinflytande för en stärkt 

demokrati eftersom medborgarens rätt att delta i beslut som rör det samhälle denne lever i är 

en central kärna i MR-perspektivet.
40

 

Metoder och syfte 

SKL har formulerat en styrkarta för ett effektivt arbete med medborgardialog där den första 

delen av styrkartan, principer för medborgardialog (och även en kort sträcka i 

styrningsprocessen), är de delarna jag avser att undersöka. Se bild nedan. Principer för 

medborgardialog utgör det ramverk som kommunen ska hålla sig till när medborgardialog 

genomförs.
41

 

 

Enligt SKL:s styrkarta för medborgardialog betonas vikten av att kommuner ska ha tagit fram 

principer för medborgardialog som svarar på ett antal frågor om förhållningssätt samt 

tillvägagångssätt men även olika former av principer.  

1. Varför har vi medborgardialog? 

2. Vilka utgångspunkter skall råda? 

3. Vad vill vi uppnå? 

4. Vilka grupper kommer inte tals i vanliga fall, vad beror det på? Vilka hinder finns det 

för dem att delta? Hur arbetas det med att inkludera de svaga grupperna?  

5. Hur har man tagit fram dessa principer? Internt eller i dialog med medborgarna? 

6. Hur kartlägger kommuner sina målgrupper? 

Dessa frågeställningar är av intresse för min studie och jag avser lyfta fram dem i min analys. 

                                                             
40 SKL, ”11 tankar om medborgardialog i styrning”,  
41 SKL, ”Medborgardialog som del i styrprocessen”, s.8 

Bild styrkarta: SKL:s styrkarta över 

Medborgardialog. 
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SKL har även tagit fram en modell som kallas delaktighetstrappan.
42

 Syftet är att den ska 

hjälpa kommuner ta ställning till vilken metod av medborgardialog kommunerna kan 

tillämpa. 

  

Med hjälp av delaktighetstrappan och med förutsättning att kommunerna har utgått från den 

kan jag undersöka vilken/vilka metoder kommunerna har valt att arbeta med. Utifrån detta 

kan jag ta reda på i vilken utsträckning kommunerna möjliggör deltagande och inflytande i 

medborgardialoger. 

2.4 MEDBORGARDIALOGENS ROLL I DEN KOMMUNALA SJÄLVSTYRELSEN 
 

Den kommunala självstyrelsen utgör en central del av Sveriges konstitutionella system där 

den rättsliga grunden för den kommunala självstyrelsen stipuleras i regeringsformen och 

kommunallagen. Den lokala självstyrelsens idé innebär att kommuner, landsting och regioner, 

inom vissa bestämda ramar, självständigt kan sköta sina lokala och regionala 

angelägenheter.
43

 Då grundtanken med kommunal självstyrelse är att medborgarna ska kunna 

få styra sig själva så mycket som möjligt så utgör medborgardialog en viktig roll i detta. En av 

de huvudprinciper som ligger till grund för kommunernas befogenheter är 

likställighetsprincipen som går ut på att kommunen ska behandla sina medlemmar eller 

grupper av medlemmar lika.
44

 Den centrala kärnan i medborgardialog är just denna aspekt. 

  

                                                             
42 SKL, ”Medborgardialog som del i styrprocessen”, s.16 
43 SKL, Kommunal självstyrelse; http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demokrati/kommunal-sjalvstyrelse, 2013-10-01 
44 Gustafsson 1999, s.95-100 

Bild delaktighetstrappan:  

1. Information 

2. Konsultation 

3. Dialog 

4. Inflytande 

5. Medbeslutande 

 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demokrati/kommunal-sjalvstyrelse


 
22 

KAP 3. TEORETISKT RAMVERK 

 
För att kunna besvara studiens frågeställningar så vill jag i detta avsnitt presentera de begrepp 

och analysfrågor som utgör ramen för analys av det insamlade materialet. Det teoretiska 

ramverket är tänkt att förklara vilka teorier jag avser tillämpa för att lösa studiens 

problemställning. 

Fokus för studiens teoretiska ramverk är begreppet politisk delaktighet. Ramverket innefattar 

således analysfrågor samt inkluderings- och exkluderingsmekanismer, vilka jag avser 

applicera på det material jag samlat in. Identifiering av centrala begrepp sker genom att 

systematisera in det i inkluderings- och exkluderingsmekanismer. Dessa mekanismer utvinns 

genom att kombinera Iris Marion Youngs och Nancy Frasers teorier om demokratiska 

principer för rättvisa.
45

 Utifrån dessa mekanismer kan jag därmed organisera och bearbeta 

mitt material. Med hjälp av Youngs och Frasers teoretiska analyser kommer jag kunna 

utvinna mitt analysinstrument i form av analysfrågor som ställs mot materialet. Med hjälp av 

inkluderings- och exkluderingsmekanismer samt de analysfrågor jag ställer mot det insamlade 

materialet ska jag kunna besvara studiens syfte och frågeställningar.  

Analysfrågorna redovisas mot slutet av detta kapitel. 

3.1 VAL AV TEORIER 

 
Det är i huvudsak teorier om deltagande (även inkludering), grupprepresentation och politisk 

jämlikhet som står i fokus för denna studie. Jag har valt dessa teorier eftersom deltagande 

samt politisk jämlikhet är centrala MR-principer och grupprepresentation är en viktig aspekt 

då min studie berör gruppen utrikes födda kvinnor. Genom tillämpning av teoretikerna Iris 

Marion Youngs och Nancy Frasers demokratiteorier på rättvisa finner jag dem komplettera 

varandra i diskussionen om politisk delaktighet. Detta eftersom den ena utgår ifrån en liberal 

politisk teori om rättvisa och den andra utgår ifrån en vänster politiskteori om rättvisa vilka 

implicit innefattar både det individualistiska samt det kollektiva perspektivet. Medan Young 

har sin utgångspunkt i deliberativ demokrati för att främja politisk rättvisa så har Fraser sin 

utgångspunkt i att demokratisk rättvisa är ekvivalent med jämlikt deltagande. 

 

                                                             
45 Mer om teoretikerna och deras böcker under litteraturgenomgång 
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Inkludering eller jämlikt deltagande? 

Iris Marion Youngs definition på inkludering grundar sig på att: 

 ”It (inclusion) means explicitly acknowledging social differentiations and divisions and 

encouraging differently situated groups to give voice to their needs, interests, and perspectives 

on the society in ways that meet conditions of reasonableness and publicity. ”
46

 

Med avstamp från en deliberativ demokratiteori presenterar Young sambandet mellan den 

deliberativa modellen och global rättvisa. Den deliberativa demokratiska modellen bidrar till 

rättvisa med förutsättningen att fyra normativa ideal stipuleras i en sådan modell. Dessa ideal 

väljer Young att sätta till: inkludering (eng. inclusion)
47

, politisk jämlikhet (eng. equality), 

rimlighet (eng. reasonableness) och offentlighet (eng. publicity). Young betonar inkludering 

och politisk jämlikhet som viktiga förutsättningar eftersom de tillsammans mynnar ut till 

interaktion (mellan människor) och dialog vilket i sin tur bidrar till mer rättvist 

beslutsfattande. Därav sambandet mellan deliberativ demokrati och rättvisa med inkludering 

och jämlikhet
48

 som viktiga inkluderingsmekanismer till min studie. 

Vad menas med inkludering? Enligt Young så är ett demokratiskt beslut legitimt enbart när 

alla som är berörda eller påverkas (av beslutet) är delaktiga och inkluderade på jämlik basis i 

diskussions- och beslutsprocessen.
49

 Young syftar på att varje beslut eller policy som avsevärt 

påverkar en persons möjligheter till handling omfattar den gruppen som är drabbade. När den 

gruppen inkluderas och får möjlighet att uttrycka sina intressen, åsikter och perspektiv så 

leder det till å ena sidan beslut som tar hänsyn till allas behov. Å andra sidan främjar detta 

politisk jämlikhet och bidrar därmed till att mer rättvisa beslut fattas.   

De förutsättningar som är nödvändiga för inkludering är yttrande- och föreningsfrihet samt 

grupprepresentation där det senare utgör en viktig del i min studie. 

Genom principen om jämlikt deltagande så tangerar Fraser Youngs definition av inkludering. 

Jämlikt deltagande är utgångspunkten för Nancy Frasers rättviseteori där hennes definition 

grundar sig på när människor (vuxna medlemmar i samhället) får möjligheten att interagera 

med varandra på jämlik fot och har tillgång till fullständigt deltagande.
50

 Jämlikt deltagande 

kan därmed främjas genom regler för politiskt beslutsfattande som möjliggör lika talan i den 

                                                             
46 Young (2000), s.119 
47 Den engelska benämning Young använder är ”inclusion” och som jag valt att översätta till inkludering. 
48 Young (2000), s.17 
49 Ibid, s.52 
50 Fraser (2011), s.80 
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offentliga debatten och det demokratiska beslutsfattandet. Även Fraser pekar på politisk 

jämlikhet och rättvis representation som viktiga förutsättning till jämlikt deltagande.
51

 Både 

Young och Fraser framhäver därmed ett egalitärt ideal för olika former av deltagande. 

Young och exkludering 

“My subject in this book is political exclusion and marginalization in particular, and I aim to 

theorize principles and ideals of political inclusion based on common critical reactions to such 

political exclusions.”
52

  

I samband med detta belyser Young två former av exkludering, i detta sammanhang politisk 

utanförskap, vilka hon benämner som ”external exclusion” samt ”internal exclusion.”
53

 

Externt utanförskap är när medborgarna inte kommer in till beslutsrummen eller hålls utanför 

diskussions- samt beslutsprocesserna. Det kan även röra sig om att kommittéer eller 

dagordning och riktlinjer tillsätts utan att involvera dem som påverkas av diskussionen. 

Young kallar detta för ”back-door brokering.”
54

 Jag tar med detta eftersom jag avser 

undersöka externt utanförskap som utgör en av exkluderingsmekanismerna i min studie. Jag 

väljer den externa formen och inte den interna eftersom jag kommer att undersöka 

styrdokument för medborgardialog och inte den faktiska processen. Jag undersöker då 

exkludering i form av processbegrepp och regler samt marginalisering. 

Young och grupprepresentation 

”A democratic public ought to be fully inclusive of all social groups because the plurality of 

perspectives they offer to the public helps to disclose the reality and objectivity of the world 

[…]”.
55

  

Detta citat tar jag med eftersom Young belyser en viktig aspekt i diskussionen om 

grupprepresentation. Utifrån principen om jämlikhet är det av vikt att inkludera samtliga 

perspektiv för att erhålla ett objektivt synsätt. Genom att identifiera ett antal ideal för en 

effektiv grupprepresentation visar Young på hur det kan bidra till att främja politisk 

delaktighet och demokratisk legitimitet. En viktig dimension som är relevant för min studie är 

inkludering av redan underrepresenterade eller marginaliserade grupper i samhället. Young 

pekar på de politiska institutionernas men även föreningsnätverkens roll i att inneha en 

                                                             
51 Ibid. 
52 Young (2000), s.13 
53 ibid, s.55 
54 ibid, s.54 
55 ibid, s.112 
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funktion enbart avsedd för att bredda representationen från grupper som sällan får komma till 

tals eller vars perspektiv exkluderas i de politiska diskussionerna.
56

 

Youngs teori förespråkar således en inkludering av skilda sociala gruppers multipla perspektiv 

för att komplettera varandra med sina olika intressen och åsikter. Detta främjar en hållbar 

diskussion och som kan leda till rättvist beslutsfattande. Detta eftersom perspektiv innefattar 

frågeställningar, antagande och erfarenhet snarare än slutsatser vilket innebär att fler 

perspektiv således kan forma ett helhetsperspektiv i en viss fråga. Young gör därmed en 

distinktion mellan att representera en grupps intressen och att representera en grupps 

perspektiv vilket är en aspekt som tas med i denna studie i form av analysfråga till materialet. 

Fraser och grupprepresentation 

Genom att Fraser ställer frågan: 

 ”Är gemenskapens regler för politiskt beslutsfattande utformade på ett sådant sätt att samtliga 

medlemmar får lika röst i offentliga överläggningar och blir rättvist representerade i det 

offentliga beslutsfattandet?”
57

 så kompletterar hon Youngs teori om grupprepresentation där 

Frasers teori för en demokratisk representation grundar sig på ett fullständigt deltagande. Ett 

sådant deltagande grundar sig på att medborgarna erhåller lika talan i den offentliga debatten 

och det demokratiska beslutsfattandet samt möjligheten till demokratiskt ansvarsutkrävande.
58

 

Politisk ojämlikhet bottnar således i vad Fraser kallar ”skev representation”
59

 där hon menar 

att ”en viss avgränsad politisk gemenskap förvägras jämlikt deltagande i de politiska 

institutionerna.”
60

 Skev representation kan även innefattas av orättvisa gränser och regler 

enligt Fraser. Jag tar med denna aspekt eftersom även det utgör exkluderingsmekanismerna 

processregler och begrepp. 

Young och politisk jämlikhet  

Youngs definition för politisk jämlikhet är rättvisa förhållanden såsom fria och jämlika 

möjligheter till att uttrycka sig, ifrågasätta varandras argument samt till att besvara och 

kritisera varandras förslag och argument. Implicit innefattas detta av att institutionella 

förhållanden är utformade så att det möjliggör öppna diskussioner som är helt fria från 

dominans. Även frihet från tvång eller hot till att acceptera ett visst beslut är en viktig 

                                                             
56 Young (2000), s.141-148 
57 Fraser (2011) s.24 
58 Ibid, s.104 
59 Ibid, s.25 
60 Fraser (2011), s.121 
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förutsättning. I samband med detta avvisar Young principen om det gemensammas bästa då 

hon betraktar det som ett hinder för politisk jämlikhet. Målet ska vara rättvisa, och inte 

gemensamma bästa, vilket möjliggör politisk inkludering och socioekonomisk jämlikhet. 

Jämlikhet har därmed två funktioner. Å ena sidan handlar det om jämlik tillgång vilket 

innebär att de demokratiska kanalerna är öppna för alla invånare. Å andra sidan handlar 

jämlikhet möjlighet till medverkan i politiska beslutsprocesser.  

Fraser å andra sidan pekar på uteslutning (politisk i form av permanent och konsekvent 

uteslutande från den politiska arenan) som ett hinder för politisk jämlikhet. Det hon syftar på 

är politiskt utanförskap. 

Båda teoretikerna visar på att politisk marginalisering och utanförskap är den politiska 

ojämlikhetens kyrkogård. 

3.2 ANALYSFRÅGOR 
 

Deltagande (inkludering): 

1. Young och Fraser presenterar sina definitioner på inkludering resp. deltagande. Hur 

definieras deltagande enligt respektive kommuns Medborgardialoger? 

2. Både Young och Fraser stipulerar normativa ideal för deltagande i offentlig 

demokratipolitik. Vilka villkor/principer fastställs för en effektiv Medborgardialog och 

för att uppnå goda resultat? Finns det särskilda villkor/principer för att exempelvis 

inkludera kvinnor med utländsk bakgrund?  

3. Går det att se tendenser på exkludering i form av processbegrepp och regler i 

styrdokumenten för Medborgardialog? 

 

Grupprepresentation 

1. Jag undersöker representationsförhållandena i medborgardialogens styrdokument. 

Därav analysfrågorna ” vilka bjuds in till medborgardialog och vad efterfrågas (är det 

perspektiv, intressen, värderingar eller åsikter som efterfrågas)?”  

2. Vilka initiativ tillämpas för att inkludera flera olika grupprepresentationer? Läggs det 

någon särskild vikt vid att inkludera utrikes födda kvinnor? 
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Politisk jämliket 

1. Jämlikhet handlar om jämlika möjligheter och tillgång till den politiska institutionen. 

Vilka åtgärder för jämlika möjligheter går det att identifiera?  

2. Vilka hinder (institutionella sådana) finns det? 
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KAP 4. LITTERATURGENOMGÅNG OCH TIDIGARE FORSKNING 

 
I följande avsnitt presenteras den huvudsakliga litteraturen och forskningen som min studie 

utgår ifrån. 

Inclusion and Democracy 

Iris Marion Young, professor i statsvetenskap vid University of Chicago och liberal feminist 

har skrivit ett flertal böcker om demokrati och rättviseteorier. Jag har valt att använda mig av 

boken “Inclusion and Democracy” eftersom Young lyfter fram en normativ analys för att 

definiera de principer som krävs för en mer inkluderande demokrati (eng. inclusive 

democracy). Young visar på förhållandet mellan demokrati och rättvisa för att sedan utforska 

nya och bredare normer och villkor för politisk delaktighet. Genom att analysera olika 

normativa koncept för den deliberativa demokratimodellen såsom politisk jämlikhet, 

grupprepresentation och självbestämmande anser jag denna teori som tillämplig i de svenska 

medborgardialogerna. Detta eftersom Young visar på vissa specifika demokratiska villkor 

som nödvändiga medel för att främja rättvisa och stävja orättvisa. Mitt val av Youngs teori är 

på grund av hennes utveckling av den deliberativa modellen där jämlikhetsperspektivet 

omfattas av inkludering, grupprepresentation och ansvarsutkrävande. Svagheten i den 

deliberativa modellen är dock att det saknas en diskussion om hur de ideal Young åberopar 

ska omvandlas till konkreta deltagarformer. Detta blir därmed min största utmaning i denna 

studie. 

 

Rättvisans mått 

Nancy Fraser, politisk filosof och kritisk teoretiker är verksam vid New School i New York. 

Fraser representerar vad som kan kallas en slags västerradikal nyweberianism och feminism. I 

hennes bok ”Rättvisans mått”, som jag valt att tillämpa i det teoretiska ramverket, redogör 

Fraser för sin rättviseteori om omfördelning, erkännande och representation. Frasers strategier 

för rättviseprinciper, där representation och möjligheterna till jämlikt deltagande utgör viktiga 

principer för att rättvisa beslut fattas, tas med i denna studie. 
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Tidigare forskning 

Jag har även använt mig av demokratiutredningens betänkande, Framtidskommissionens 

senaste rapport och SKL:s kunskapsrapport
61

 för att få en djupare inblick i den problematik 

som uppstår när deltagande och delaktighet diskuteras. Jag anser dessa rapporter komplettera 

varandra i denna aspekt eftersom samtliga tre utgår från en deliberativ demokratimodell som 

grund för debatten om hur offentliga politiska forum kan utvecklas. Dessa rapporter kommer 

att fungera som underlag i förståelsen av hur kommunernas arbete med Medborgardialog tar 

form, vad som ligger i fokus, varför och på vilka sätt. 

 

 

  

                                                             
61 SKLs kunskapsrapport om ”Politisk delaktighet, demokrati och mänskliga rättigheter i kommuner”, 
Framtidskommissionens rapport; ”Svenska framtidsutmaningar – Slutrapport från regeringens framtidskommission 
(Ds 2013:19)” och demokratiutredningens betänkande ”SOU 2000:1 – En uthållig demokrati! – Politik för folkstyrelse 
på 2000-talet” 
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KAP 5. METOD OCH MATERIAL 

 
Vilken metod har jag tillämpat för att uppnå studiens syfte och frågeställningar? I detta avsnitt 

kommer jag att redogöra för hur jag har arbetat med att samla in, organisera, bearbeta, tolka 

och analysera mitt material. 

Med hjälp av de analysfrågor jag presenterat i teoridelen så blir de avgörande för hur studien 

genomförs. Hur kommer jag arbeta med analysfrågorna och på vilket sätt avser jag få svar på 

frågorna som bidrar till att lösa studiens problemställning? För att uppnå studiens syfte så 

måste materialet möta teorier som kan lyfta fram innebörden av delaktighet och dess 

dimensioner. För detta krävs teoretiska ingångar som i min studie utgörs av inkluderings- och 

exkluderingsmekanismer. 

5.1 UNDERSÖKNINGSMETODIK 
 

Inkluderings- och exkluderingsmekanismer 

Inkluderings- och exkluderingsmekanismer är en uppsättning fördefinierade värden som jag 

avser använda i min studie för att organisera och bearbeta det insamlade materialet från 

kommunernas medborgardialoger. Identifiering, beskrivning och presentation av 

mekanismerna har utformats med hjälp av Youngs samt Frasers rättviseteorier men även med 

hjälp av andra forskare och teoretiker. Genom att fördefiniera inkluderingsmekanismer kan 

jag även ta jag reda på vilka förutsättningar som är nödvändiga för politisk delaktighet så att 

de uppfyller villkoret politisk jämlikhet. 

Då syftet med studien är att undersöka om medborgardialog, initierade av kommuner, bidrar 

till främjandet av politisk delaktighet och inkludering för utrikes födda kvinnor så har det 

påverkat mitt val av vissa av inkluderingsmekanismer. Utifrån studiens frågeställningar och 

genom att ha tagit hänsyn till den svenska kontexten så har det färgat vilka mekanismer jag 

anser vara av relevans för att lösa studiens problemställning. Inkluderingsmekanismen 

representation svarar på frågan ”vem/vilka”, jämlikhet svarar på frågan ”vad” och 

deltagande/inkludering svarar på frågan ”hur”.  
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Analys och bearbetning av det insamlade materialet 

De analysfrågor jag presenterat i min teoridel har jag extraherat från Youngs och Frasers teori 

och vilka jag avser applicera på det insamlade materialet i syfte att kunna tolka och analysera 

kvalitativt. Analysarbetet är en pågående process vilket inneburit att jag tagit kontakt med 

kommunerna igen med förfrågan om ytterligare material för analys. 

Jag har valt att använda mig av den textanalytiska metoden i min studie framför den 

kvantitativa analysen. Detta eftersom min textanalys börjar med övergripande 

problemställning som jag sedan konkretiserar till ett antal preciserade frågor som kommer att 

ställas till textmaterialet (i detta fall kommunernas styrdokument och riktlinjer för 

medborgardialoger).
62

  

Metodpraktikan urskiljer två huvudtyper av textanalytiska frågeställningar: att systematisera 

innehållet eller att kritiskt granska innehållet i materialet där jag utgår från systematisering 

med hjälp av de fördefinierade inkluderings- samt exkluderingsmekanismerna. Mitt syfte är 

att, med hjälp av inkluderings- och exkluderingsmekanismer samt analysfrågor, klargöra 

kommunernas innehåll i medborgardialog för att diskutera om hur den politiska 

delaktighetens skulle kunna förbättras. 

Urvalskriterier 

Varför har jag valt att undersöka medborgardialoger? Varför har jag valt att studera just 

kommunerna Botkyrka, Haparanda och Södertälje? Att jag valt just medborgardialoger är av 

den anledningen till att det är ett relativt nytt projekt i Sverige samt ett forum som omfattar 

flera funktioner i ett. Medborgardialoger kan utgöra en informerande, rådgivande, 

medbeslutande, deliberativ men även en direktdemokratisk funktion vilket skapar ett 

intressant underlag för undersökning om politisk delaktighet. Då min utgångspunkt för denna 

studie är utrikes födda kvinnor eller kvinnor med utländsk bakgrund så har jag med hjälp av 

statistiska centralbyrån och dess verktyg kunnat ta fram statistik över de tre kommuner som 

har högst andel utrikes födda kvinnor. Utifrån statistiken som underlag har jag därefter tagit 

kontakt med de tjänstemän som är ansvariga för medborgardialoger i respektive kommun. 

Genom att undersöka ett deskriptivt forum såsom medborgardialoger (i form av 

verksamhetsplaner och andra styrdokument) och sammanfläta det med det normativa 

perspektivet från rättviseteorier är min ambition att föra en mer konkret och möjligen en 

generell diskussion kring den politiska delaktigheten i Sverige.  

                                                             
62 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängenerud (2010), s.243 



 
32 

Jag hade kunnat i min studie lägga fokus på enbart utrikes födda personer utan att avgränsa 

det till kvinnor. Men på grund av mina studier i MR och ett intresse för kvinnors rättigheter 

samt även de rapporter som belyser problematiken med utanförskap och marginalisering 

bland utrikes födda kvinnor har detta legat till grund för mitt val. Att området är relativt nytt 

och outforskat har initierat min nyfikenhet till att göra denna studie. Jag har dock förhållit mig 

saklig samt strävat efter att förhålla mig objektiv i min studie. Med hjälp av SKL och annan 

litteratur har jag kunnat få tag på information som är av relevans för min studie. 

Den deliberativa demokratimodellen 

Utifrån en deliberativ demokratisk modell, mer specifikt Youngs teori om den deliberativa 

demokratin, så analyserar jag vilka inkluderingsmekanismer som är nödvändiga för att bredda 

utrikes födda kvinnors delaktighet i den offentliga politiken. Varför har jag valt att utgå ifrån 

den deliberativa modellen? Då jag studerat olika demokratiteorier så anser jag denna modell
63

 

som mest tillämpbar i svensk kontext och för att bredda möjligheterna för inkludering av 

utrikes födda kvinnor i beslutsfattande. 

Temat för denna studie är således politisk delaktighet och genom att bearbeta begreppen 

inkludering, politisk jämlikhet, inflytandet och deltagande vill jag lyfta fram förhållandet 

mellan dessa begrepp och mänskliga rättigheter i min diskussion och slutsats. Med hjälp av 

Youngs och Frasers rättviseteorier samt inkluderings- och exkluderingsmekanismer ställer jag 

analysfrågor mot det insamlade materialet från kommunerna som rör medborgardialog. De 

analysfrågor jag ställer blir avgörande för att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

5.2 MATERIAL 

 
Vilket material avser jag att analysera? Eventuella problem med materialinsamling? 

För att besvara studiens frågeställningar använder jag mig av material som jag samlat in för 

att göra en konstruktiv analys över hur den politiska delaktigheten kan breddas. Genom att 

undersöka de styrdokument som kommunerna har tagit fram för arbetet med Medborgardialog 

kan jag göra en sådan analys. Det insamlade materialet består av styrdokument i form av 

handlingsplaner, verksamhetsutveckling, budget- och strategiplan, konkreta riktlinjer samt 

även rapporter och protokoll för medborgardialog. Min ambition har även varit att titta på 

processerna för medborgardialog samt vilka beslut de resulterat i men på grund av tidsbrist så 

                                                             
63 Jag utgår från Youngs teori på deliberativ demokrati eftersom hon utvecklat den deliberativa modellen genom att 
inkludera den direkta påverkan över processer och beslut. 
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var detta dessvärre inte möjligt. En sådan undersökning som spänner sig över styrdokument, 

process och beslut skulle kunna ge mig en större helhetsbild och möjligtvis en mer generell 

analys. 

En nackdel med att min studie enbart baseras på undersökning av material utan intervjuer 

innebär att jag har begränsad räckvidd att röra mig inom och att studien kan dömas som icke-

representativ och att den inte är generaliserbar.
64

 

Källkritik 

Då medborgadialog är ett relativt nytt projekt så är information och styrdokument kring det 

väldigt varierat och begränsad. Detta eftersom olika kommuner har kommit olika långt. Jag 

har letat på kommunernas hemsidor och tagit kontaktat med tjänstemännen för respektive 

kommun vid flera omgångar för att få fram mer material med mer information. Men i och 

med att projektet fortfarande är under utveckling så har riktlinjerna inte riktigt landat där de 

ska vara eller möjligtvis hamnat på den nedre delen av prioriteringslistan. 
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KAP 6. ANALYS OCH RESULTAT 

 
I detta kapitel kommer jag att presentera svaren på analysfrågorna jag ställt i teoridelen. Jag 

redogör resultatet med hjälp av de fördefinierade inkluderings- och exkluderingsmekanismer 

eftersom materialet är systematiserat utifrån dessa mekanismer. Med hjälp av resultatet från 

min analys kan jag därmed diskutera studiens problemställning och besvara dess syfte samt 

frågeställningar i nästa kapitel.  

Inledningsvis vill jag kort presentera några av SKL:s praktiska metoder för Medborgadialog
65

 

för att sedan presentera respektive kommuns arbete med medborgardialog, vilken metod som 

tillämpas samt dess syfte och funktion. Detta eftersom jag under skrivandets gång kommit till 

insikt om att det finns olika metoder och tolkningar på medborgardialog. För dig som läsare 

blir det därför enklare att följa analysen och vad jag avser att lyfta fram. 

Mitt ingenjörsmässiga tänk gör att jag presenterar materialet i den ordning som inkluderings- 

och mekanismerna definierats. Detta för att underlätta för dig som läsare att följa analysens 

utveckling. 

6.1 SKL:S METODER FÖR MEDBORGARDIALOG 

 
Medborgarförslag är en metod som främjar förslagsrätten och grundar sig på att invånarna 

kan lämna synpunkter, åsikter och förslag. Fördelar med denna metod är att den skapar 

intresse för den lokala demokratin samt utökar kanalerna för deltagande. En kritik däremot 

pekar på att den vänder sig till de resursstarka grupperna och de som redan har det lätt för att 

göra sin röst hörd.
66

  

Dialogforum är den metod som tar sig upp för nästan hela den s.k. delaktighetstrappan. 

Fördelar med denna metod är medborgarna ges möjlighet att möta andra för att föra dialog om 

olika frågor som rör samhällets utveckling (dialog), att delta under en längre tid och är med i 

en utvecklingsprocess (inflytande – delaktighet) samt möjligheten att fatta beslut 

(medbeslutande).
67

 

                                                             
65 SKL, Praktiska metoder och verktyg för Medborgardialog, 
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demokrati/medborgardialog/medborgardialogverktyg, 2013-10-01 
66 SKL, Faktablad nr3, april 2007, Medborgarförslag 
67 SKL, Praktiska metoder och verktyg för Medborgardialog; 
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demokrati/medborgardialog/medborgardialogverktyg, 2013-10-01 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demokrati/medborgardialog/medborgardialogverktyg
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demokrati/medborgardialog/medborgardialogverktyg
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Brukarråd är regelbundna samtal med brukare av kommunens verksamhet. Det kan röra sig 

om föräldraråd, elevråd, pensionärsråd m.fl. Utifrån delaktighetstrappan tar man sig hela 

vägen upp till inflytande. Fördelar med brukarråd är att det utgör ett lokalt inflytandeforum 

inom ett specifikt område. Nackdelar med denna är att endast kommunens verksamhet 

diskuteras och inte andra aspekter inom kommunen såsom jämställdhet eller 

rättighetsperspektiv. 

Medborgarpanel är en grupp kommuninvånare som bjuds in till ett samråd för att tillsammans 

med politiker och tjänstemän diskutera den kommunala verksamheten. Tanken är att panelen 

ska vara en grupp som kommunen kontinuerligt kan vända sig till. Medborgarpanel kan vara 

både fysisk och digital. Fördelar med denna metod är att medborgaren får möjlighet att välja 

hur delaktig man vill vara i panelen. Man kan välja en panel avsedd för att enbart svara på 

frågor. Det kan också vara en panel där man deltar i ett rådslag för att diskutera en viss fråga. 

Den tredje formen är möjligheten att delta i en arbetsgrupp under en längre period med en viss 

specifik fråga.
68

 Fördelar med en sådan form är att det främjar medborgarnas engagemang och 

delaktighet. Nackdelar är kontinuiteten och att det finns risk för att de resursstarka grupperna 

tar mer plats. 

6.2 PRESENTATION AV RESPEKTIVE KOMMUNS ARBETE MED MEDBORGARDIALOG 

 
Av det material jag fått ta del av så utgörs Medborgardialog av flera verktyg och metoder. 

Efter sållning av materialet går det enligt min mening att konstatera vad som kan platsas som 

medborgardialog mot bakgrund av SKL:s definition på medborgardialog och det som 

presenterades i kapitel 2, bakgrund.  

Botkyrka kommuns Medborgardialog 

I kölvattnet av en medborgarundersökning år 2011 där det redogjordes för hur en mycket låg 

andel som ansåg sig kunna påverka kommunala frågor, så konstaterades det i Botkyrka 

kommun ett behov av att öka delaktigheten bland sina invånare i den lokala demokratin. En 

flerårsplan för Botkyrkaborna har tagits fram där ett av målområdena är ”medborgarnas 

Botkyrka” med uppsatta mål såsom: 

- Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen 

- Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter 

                                                             
68 SKL, Faktablad nr6, augusti 2009, Om Medborgarpanel 
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- Botkyrkaborna är friskare och mår bättre
69

 

Jag har valt att ta med denna aspekt eftersom de mål som Botkyrka kommun satt upp är 

avsedda att genomsyra hela kommunens verksamhet där bland annat arbetet med 

Medborgardialog. Botkyrka kommun har initierat vad de valt att kalla för Botkyrkadialog som 

omfattas av bland annat medborgardialog (digitala och fysiska), permanenta 

medborgarpaneler och brukarråd. Jag kommer att kolla på medborgardialog mot bakgrund av 

de riktlinjer som har fastställts för dialogforum generellt. Botkyrka kommuns 

medborgardialog bygger på att inkludera de individer och grupper som i vanliga fall inte 

brukar komma till tals. Medborgardialogen har en deliberativ funktion, det vill säga en dialog 

som är öppen för alla i ett specifikt område.
70

 Syftet är att fånga upp invånarnas önskemål där 

de kan bidra med synpunkter och opinion samt även möjligheten att väcka nya frågor med 

anknytning till ett specifikt område genom dialog med de förtroendevalda
 
.
71

 Dialogforum ska 

därmed bidra till ökad delaktighet genom att främja deltagande med inflytande eftersom målet 

är att ge invånarna en reell möjlighet att påverka.
72

 

 

Haparanda Stads (även Haparanda kommun) Medborgardialog 

Haparanda stads arbete med medborgardialog är en del av kommunens strategi för 

demokratiutveckling och där flera aktiviteter har initierats för att stödja utvecklingen. 

Exempel är medborgarförslag och eFörslag samt råd. Haparanda deltar även i SKL:s 

utvecklingsprojekt för medborgardialog och utvecklar successivt formerna för arbetet. Målet 

är att medborgardialog ska utgöra en självklar del i kommunens verksamhetsidé
 
.
73

 Av ren 

nyfikenhet har jag även tagit del av Haparanda stads medborgarundersökning från år 2012 

som visar på medborgarnas möjlighet till påverkan och inflytande får väldigt låga siffror.
74

 

Därför har kommunen valt att prioritera påverkansmöjligheter och jag tolkar det som att 

arbetet med medborgardialog är en sådan prioritering. Jag väljer att undersöka den strategi 

kommunen har planerat för medborgardialog som utgör paraplybegrepp för samtliga 

aktiviteter. Jag tittar även på medborgarförslag och dess avsedda funktion. 

                                                             
69 Botkyrka kommun, Botkyrkas politiska mål 2012-2015, 
http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik/politikochnamnder/politiskamal, 2013-10-01 
70 Botkyrka kommunen har inrättat sex stycken fysiska dialogforum i kommundelarna Alby, Fittja, Grödinge, 
Hallunda-Norsborg, Tullinge och Tumba sedan år 2007. 
71 Botkyrka kommun, Botkyrka kommuns handbok i dialog, s.42 
72 Botkyrka kommun, KS 2011/71, Reviderade riktlinjer för dialogforums verksamhet 2012, s.1 
73 Haparanda Stad, KommunKompassen, Analys av Haparanda kommun 2012, s.7 
74 Haparanda Stad, Medborgarundersökning 2012, 
http://www.haparanda.se/download/18.393fd0dd137b751866519d7/1340807452565/Medborgarunders%C3%B6
kning+2012+Haparanda+kommun.pdf, 2013-10-01 

http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik/politikochnamnder/politiskamal
http://www.haparanda.se/download/18.393fd0dd137b751866519d7/1340807452565/Medborgarunders%C3%B6kning+2012+Haparanda+kommun.pdf
http://www.haparanda.se/download/18.393fd0dd137b751866519d7/1340807452565/Medborgarunders%C3%B6kning+2012+Haparanda+kommun.pdf


 
37 

Medborgarförslag 

Samtliga medborgare som är folkbokförda i Haparanda kommun men även ungdomar och 

personer med utländsk bakgrund som inte fått kommunal rösträtt har rätten att lämna 

medborgarförslag till kommunen. Förslagen besvaras sedan av politikerna i 

kommunfullmäktige. Medborgaren får besked om när ärendet kommer behandlas och därefter 

en inbjudan till att delta och yttra sig vid mötet kring ärendet. Inlämnade medborgarförslag 

blir offentlig handling.
75

 

Övergripande strategi för medborgardialog 

Genom att öka inflytande och delaktighet samt prioritera områden såsom minoritetsfrågor, 

ungdomar och tillgänglighet är syftet med medborgardialog att placera medborgaren i 

centrum. Ambitionen är ökad kommunikation, dialog och inflytande mellan valen. Målet är 

att å ena sidan förankra frågorna hos medborgare och å andra sidan så är avsikten att skapa ett 

bredare beslutsunderlag för förtroendevalda. Medborgardialog är en funktion som ska bidra 

till demokratiutveckling samt öka effektiviteten i kommunens verksamheter.
76

  

Södertälje kommuns Medborgardialog 

Medborgardialogen i Södertälje kommun initierades efter ett antal SCB-undersökningar där 

medborgarna gav lågt betyg på möjligheten till inflytande i kommunen. Undersökningen 

visade ett missnöje med möjligheten till att påverka kommunala beslut och i vilken 

utsträckning deras åsikter är representerade.
77

  Syftet med medborgardialog i Södertälje 

kommun är att å ena sidan öka medborgarnas delaktighet och fånga in deras åsikter. Å andra 

sidan utgör dialogen ett stöd till det representativa systemet genom ” att skapa transparens, 

öka kunskapen om systemet och utveckla ett samspel mellan förtroendevalda, tjänstemän och 

medborgare.”
78

 

Medborgardialogens ska vara systematiskt d.v.s. återkommande där kommunen har utvecklat 

flera olika aktiviteter i syfte till att stärka demokratin och förtroende för den kommunala 

verksamheten. Med hjälp av medborgarnas kunskaper och värderingar men även genom att 

sprida kunskap till medborgarna om kommunens ansvar, styrning och verksamhet är 

ambitionen att omvandla medborgarnas engagemang till något mer än ”protestmedborgare.”
79

 

                                                             
75 Haparanda stad, Medborgarförslag; 
http://www.haparanda.se/haparandastad/kommunochpolitik/sakandupaverka/medborgarforslag.4.2878092e1318
7d87223800011618.html, 2013-01-01 
76 Haparanda Stad, Haparanda stads kvalitetssatsning, s.2 
77 Södertälje kommun, KS 10/61 Riktlinjer för medborgardialog, s.8 
78 ibid, s.4 
79 Ibid. 

http://www.haparanda.se/haparandastad/kommunochpolitik/sakandupaverka/medborgarforslag.4.2878092e13187d87223800011618.html
http://www.haparanda.se/haparandastad/kommunochpolitik/sakandupaverka/medborgarforslag.4.2878092e13187d87223800011618.html
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Medborgaren ska få möjlighet till en reell påverkan genom deltagande med delvis inflytande. 

Därför pekar riktlinjerna på att resultaten av medborgardialog ska vara av rådgivande 

karaktär.
80

 Utifrån SKL:s mall på delaktighetstrappa
81

 så har Södertälje kommun inrättat flera 

aktiviteter under medborgardialog som möjliggör ett brett spektrum för medborgarna att bli 

delaktiga. Exempel på aktiviteter är samråd, dialoggrupper och dialogseminarium, 

arbetsgrupp, medborgarförslag m.fl. Till min analys kommer jag titta på riktlinjer för 

medborgardialog på övergripande plan. 

6.3 INKLUDERINGSFÖRSÖK MED HJÄLP AV DELTAGANDE 

 
Deltagande i Botkyrka kommun 

Mot bakgrund av Botkyrka kommuns strategi för demokrati och delaktighet grundar sig 

deltagande på att ”stärka medborgarnas direkta inflytande i beslutsprocessen och därigenom 

stärka förtroendet för politiken.”
82

 Deltagande innefattar att väcka medborgarnas intresse och 

förtroende för politiken samt möjligheten att kunna bidra och påverka beslut genom sina 

synpunkter. Deltagande betraktas som viktig hörnsten i arbetet med att uppnå en hållbar 

utveckling i samhället där jämställdhet och antidiskriminering utgör vikta aspekter i 

deltagande.
83

 Enligt riktlinjerna för dialogforum ska deltagande bottna i ett engagemang och 

delvis inflytande över beslut där det pekar på att dialogforums ambition är ”att ge invånarna 

reell möjlighet att påverka samt göra det möjligt för de förtroendevalda att ta politiska 

initiativ.”
84

 

Enligt SKL så ska varje kommun ta fram principer, värderingar eller utgångspunkter för 

medborgardialog och detta i samråd med invånarna. Botkyrka kommuns medborgardialog 

grundar sig på de riktlinjer som beslutats i kommunfullmäktige. Det som presenteras i 

styrdokumenten är den organisatoriska styrkartan men jag saknar konkreta principer för 

medborgardialog och vem/vilka som har tagit fram dessa. Jag kommer därför göra en tolkning 

av Botkyrka kommuns utgångspunkter utifrån det material jag har.  

Botkyrka kommuns handbok i dialog belyser vikten av yttrandefrihet och åsiktsfrihet som 

viktig aspekt i dialog. Tydlig information om vad som är avsikten med dialog och vilken grad 

av inflytande samt möjligheter för påverkan invånarna kan utöva fastställs. Det handlar 

                                                             
80 Södertälje kommun, KS 10/61 Riktlinjer för medborgardialog, s.2 
81 SKL, Praktiska metoder och verktyg för Medborgardialog, 
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demokrati/medborgardialog/medborgardialogverktyg, 2013-10-01 
82 Botkyrka kommun, Strategi för demokrati och delaktighet, s.8 
83 Botkyrka kommun, Strategi för demokrati och delaktighet, s.12-13 
84 Botkyrka kommun, KS 2011/71 Reviderade riktlinjer för dialogforums verksamhet 2012 

http://www.skl.se/vi_arbetar_med/demokrati/medborgardialog/medborgardialogverktyg
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således om transparens och offentlighet
85

. Principen om att ”förutsättningslöst få diskutera 

och reflektera över olika frågor”
86

 och att se över samt maximera det representativa urvalet 

indikerar en inkluderande aspekt. Ambitionen med att dialogen ska resultera i att engagera de 

invånare eller grupper som i vanliga fall inte brukar engagera sig i politiska frågor eller den 

demokratiska processen visar på en grundläggande jämlikhetsprincip i arbetet.
87

 Kommunen 

har dock inga särskilda riktlinjer för att inkludera utrikes födda kvinnor. Med hänvisning till 

många av kommunens styrdokument som konstaterar problematiken med underrepresentation 

av kvinnor tycker jag att det är märkligt att det inte har upprättats något sådant. Vidare 

konstateras det i utvärderingen att ”Man når inte tillräckligt folk med utländsk bakgrund i 

vissa områden [---]”
88

 och att” dialogforum har haft svårt att nå vissa grupper såsom 

ungdomar, yngre vuxna i åldern 25–40 och kommuninvånare med utländsk bakgrund. Det är 

också färre kvinnor än män som deltagit på dialogforum.”
89

 

Deltagande i Haparanda stad 

Då arbetet med medborgardialog är under utveckling så har Haparanda stad ingen konkret 

definition för deltagande. Deltagande får ett vagt uttryck i termerna av att” Demokrati 

förpliktigar också kommunen att arbeta för att bjuda in medborgarna till dialog, diskussion 

och delaktighet.”
90

 

Haparanda stad presenterar inte heller något konkret styrdokument eller någon handlingsplan 

med specifika principer för medborgardialog. Däremot så fastställs det explicit i kommunens 

gemensamma verksamhetsidé att alla arbeten som bedrivs inom kommunen ska utgå från 

värdegrunderna jämställdhet, hälsa och medborgarperspektiv.
91

 Kommunens budget- och 

strategiplan presenterar ambitioner på att ”stärka möjligheter för olika medborgargrupper att 

komma till tals, få inflytande och delaktighet.”
92

 Detta genom partnerskap med näringslivet, 

de olika råden samt projektgrupper såsom minoritetsspråk. En sådan ambition kan implicit 

tolkas som inkluderings- och jämlikhetsprinciper för medborgardialog enligt min mening. Det 

ges dock ingen särskild uppmärksamhet till hur kommunen ska inkludera utrikes födda 

kvinnor, fastän Haparanda Stad har den största andelen utrikes födda kvinnor. 

                                                             
85 Botkyrka kommun, Botkyrka kommuns handbok i dialog, s.12 
86 Botkyrka kommun, KS 2011/71 Reviderade riktlinjer för dialogforums verksamhet, s.1 
87 Ibid. 
88 Botkyrka kommun, KS 2008:445 Protokollutdrag ”En utvärdering av dialogforums verksamhet”, s.37 
89 ibid, s.18 
90 Haparanda Stad, Budget- och strategiplan 2013-2015, s.21 
91 ibid, s.22 
92 ibid, s.21 
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Deltagande i Södertälje kommun 

Deltagande definieras i termer av att medborgaren, på sina villkor, kan vara med och delta i 

samhällsutvecklingen. Att medborgaren har möjlighet för reell påverkan genom att bidra med 

sina värderingar.
93

  

Södertälje kommuns principer för medborgardialog är många där vissa är mer konkreta i sitt 

innehåll än andra. Dialogerna ska bygga på kommunens värdegrunder såsom att sätta 

medborgaren i främsta rummet, respekt, erkännandet av och ta hänsyn till olikheter.
94

 Vidare 

gör jag en tolkning av att principerna stipulerar att dialogen ska vara informativ, engagerande 

och inkluderande i den bemärkelsen att kommunen vill skapa fler möjligheter för medborgare 

att delta. Jag extraherar jämlikhet som en ytterligare princip eftersom det fastställs att ”varje 

medborgardialog ska hänsyn tas till den aktuella målgruppens utgångspunkter såsom ålder, 

språk, eventuella funktionsnedsättningar .”
95

 Det har även tillkommit kompletterande 

riktlinjer för medborgardialog 2013-09-09 där kommunen avser utöka dialogen till att även 

omfatta större frågor såsom lokalförändringar. Detta skapar nya förutsättningar för 

medborgardialog och främjar även nya möjligheter för påverkan enligt min mening.
96

 

 

Det ges dock ingen särskild uppmärksamhet till hur kommunen ska inkludera utrikes födda 

kvinnor. Däremot har det kommunala handikapprådet och pensionärsrådet i sitt godkännande 

av riktlinjer för medborgardialog 2010-05-20 bifogat ett yttrande på detta avseende förslag till 

riktlinjer för medborgardialog. Här yrkar man på att utöka principerna till att ge särskild vikt 

till att bredda möjligheter för äldre personer samt personer med funktionsnedsättning att delta 

i dialogen.
97

 Kanske bör ett liknande förslag även omfatta utrikes födda kvinnor. 

6.4 EXKLUDERING PÅ GRUND AV PROCESSBEGREPP OCH REGLER 

 
En faktisk exkludering blir svår att avgöra eftersom jag inte undersöka processer men genom 

att undersöka styrdokumenten kan jag ändå urskilja tendenser på exkludering i form av 

processbegrepp och regler för Medborgardialog. 

 

                                                             
93 Södertälje kommun, Medborgardialog – riktlinjer för medborgardialog (utan bilaga), s.2 
94 Södertälje kommun, Verksamhetsplan KS 2013, s.5 
95 Södertälje kommun, Medborgardialog – riktlinjer för medborgardialog (utan bilaga), s.4 
96 Södertälje kommun, KS 13/227 Riktlinjer för större lokalförändringar 
97 Södertälje kommun, KS 10/61 Medborgardialog – riktlinjer för medborgardialog (med bilaga), s.37-39 
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Botkyrka kommun 

Botkyrka kommuns arbete är mer av inkluderande karaktär än exkluderande eftersom 

kommunen har utvecklat olika metoder för medborgardialog, både fysiska och digitala vilket 

visar på en ambition att vara öppen med de processer och regler som utvecklats. Det 

möjliggör dessutom för fler invånare att engagera sig inom den ramen som passar en och 

påverka processerna. Utvärderingen från år 2008 visar dock på höga siffror på ledamöternas 

frånvaro i dialogerna vilket bidrar till att återkopplingsfunktionen brister.
98

 Detta är några 

skepnader av exkluderingsmekanismen enligt min mening. 

Haparanda Stad 

Då arbetet är i början av sin fas så blir det svårt att konstatera rena exkluderingsmekanismer i 

form av processregler och begrepp. Visserligen nämns inte demokratiutvecklingen i 

Haparanda och Tornios gemensamma vision för år 2020
99

 vilket visar på den hierarkiska 

strukturen att det är kommunen som skapar demokrati. Enligt min mening så är det ett 

ömsesidigt ansvarstagande som både kommunen och dess invånare bör sträva mot. Å andra 

sidan visar Haparanda på en stark ambition till att utveckla medborgarperspektivet och därför 

är det möjligt att konstatera att inkluderingsmekanismerna överväger 

exkluderingsmekanismerna. Haparanda tar dessutom med ett intressant utvecklingsområde, 

som de övriga kommunerna inte har med, i hur korruption kan motverkas genom kopplingen 

mellan medborgardialog respektive medborgarundersökningar och demokratiutvecklingen.
100

 

Jag lyfter fram detta för att belysa på sambandet mellan transparens och demokratiutveckling 

för att motarbeta exkludering i form av processregler och begrepp. 

Södertälje kommun 

Invånarna i Södertälje kommun har endast en rådgivande roll vilket innebär att de kan påverka 

dock utan möjlighet att ta beslut. Endast politiker tar besluten efter att gjort en prioritering och 

bedömning i frågan som diskuterats. Vidare är det kommunen som avgör om och när en 

medborgardialog ska äga rum. Det anges inget om att medborgaren kan initiera en 

medborgardialog.101 Utifrån Youngs definition på externt utanförskap kan man konstatera att 

detta är en form av exkludering eftersom det rör sig om hierarki och processregler där 

kommunen bestämmer vilken ordning och utformar reglerna.  

 

                                                             
98 Botkyrka kommun, KS 2008:445 Protokollutdrag ”En utvärdering av dialogforums verksamhet”, s.17-18 
99 Haparanda Stad, Budget och Strategiplan 2013-2015, s.4 
100 ibid, s.8 
101 Södertälje kommun, KS 10/61 Medborgardialog – riktlinjer för medborgardialog (med bilaga) 
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6.5 INKLUDERINGSFÖRSÖK MED HJÄLP AV GRUPPREPRESENTATION 

 
Jag undersöker representationsförhållandena i medborgardialogens styrdokument. För att 

kunna bilda en uppfattning om det utifrån styrdokumenten för medborgardialog arbetas aktivt 

med att inkludera flera grupper så undersöker jag vilka som bjuds in och vad som efterfrågas. 

Utifrån detta kan jag sedan analysera vilka initiativ som tillämpas för att inkludera flera olika 

grupprepresentationer och om det läggs det någon särskild vikt vid att inkludera utrikes födda 

kvinnor. Vad som efterfrågas till dialogerna har jag sammanställt i tabellen 6.5.1.  

 
Intressen Åsikter Perspektiv Annat 

Analysenhet: 
   Haparanda 

 
Värderingar 

  

Botkyrka 
 

Värderingar, 
åsikter och 
organiserade 
opinioner 

 

Önskemål 
och 
initiativ 

Södertälje 
 

Värderingar, 
prioriteringar 
och åsikter 

 
Respekt 

 

Tabell 6.5.1: Vad efterfrågas till medborgardialogerna? Är det perspektiv, intressen, värderingar eller åsikter 

som efterfrågas? 

 

Botkyrka kommun och grupprepresentation 

Botkyrka kommuns dialogforum innefattas av flera nivåer. När det kommer till 

medborgardialog så kan alla kommunens invånare delta och bidra. Dialogen är öppen för 

individen och politiker såväl som för organisationer, föreningar och företag. 

Medborgardialogen sätter inget krav på att deltagaren måste vara svensk medborgare. Därför 

används begreppet invånare och inte medborgare, vilket är en intressant aspekt att ta med. 

Botkyrka kommuns handbok i dialog belyser vikten av att bjuda in samtliga berörda och att 

bredda representationen oavsett vilken dialogmetod som tillämpas. Botkyrka kommun har 

därför tagit fram olika verktyg för att inkludera flera grupprepresentationer. Handboken i 

dialog avsedd för både politiker, tjänstemän och kommunens invånare är ett sådant. 

Handboken belyser vikten av en bred grupprepresentation utifrån två aspekter. Å ena sidan 

handlar det om att maximera medborgarrepresentationen för att fånga in alla åsikter i syfte att 

utveckla idéer. Å andra sidan betonas vikten av en bred kommunal representativitet för att 
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kunna ta bra beslut.
102

 Handboken lyfter fram uppsökande verksamhet som ett ytterligare 

verktyg för att nå ut till nya grupper som i vanliga fall inte brukar delta eller som inte får 

möjlighet att komma till tals i dialogerna. Ett ytterligare initiativ för breddad 

grupprepresentation är möjligheten för kommuninvånarna att representera sig själva eller att 

deras deltagande representerar i en större grupp såsom organisation, förening eller andra 

grupper av invånare. 
103

 Utifrån Youngs inkluderingsprincip så skulle detta kunna öppna upp 

fler möjligheter för utrikes födda kvinnor att engagera sig och att aktivt delta i politiska 

forum.    

Ett annat initiativ för nya verktyg är genom kommunens utvärdering av dialogforum där det 

har konstaterats att grupprepresentation tillhör ett av de primära utvecklingsområdena. Det 

föreslås tillämpning av nya kommunikationskanaler samt nya arenor och mötesplats såsom 

skolor och föreningar för att kunna fler grupper som exempelvis personer med olika etniska 

bakgrund.
104

 Ytterligare förslag som utvärderingen föreslår är dialog kring ämnen och frågor 

som är aktuella frågor och som väcker engagemang. Men inget av dessa förslag eller åtgärder 

åberopas i de reviderade riktlinjerna för dialogforum.
105

 

Haparanda Stad och grupprepresentation 

Haparanda visar en vilja på att bredda grupprepresentationen i all arbete eftersom en av 

värdegrunderna, i verksamhetsplanens idé, grundar sig på medborgarperspektivet. Haparanda 

stad är en av de kommuner som omfattas av officiella minoritetsspråk och har den största 

andelen utrikes födda kvinnor. Detta har färgat kommunens arbete med olika grupper där 

arbetet med medborgarperspektiv är under fortsatt utveckling. I och med lagen om nationella 

minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft 2010
106

 så har Haparanda kunnat tillämpa detta i 

den bemärkelsen att invånarna i Haparanda Stad har rätt och möjlighet att bland annat 

använda finska och meänkieli i sina skriftliga och muntliga kontakter med kommunen, 

landstinget och myndigheter.
107

 Utifrån Youngs inkluderingsprincip så utgör språket en viktig 

och central del. 

                                                             
102 Botkyrka kommun, Botkyrka kommuns handbok i dialog, s.15 
103 ibid, s.13-23 
104 Botkyrka kommun, KS 2007:352 Protokollutdrag ”En utvärdering av dialogforums verksamhet, s.7 
105 Botkyrka kommun, KS/2011:71 Reviderade riktlinjer för dialogforums verksamhet 2012 
106 Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
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Kommunen har även initierat olika råd såsom ungdomsråd, byaråd, pensionärsråd, 

kommunala rådet för personer med funktionshinder och minoritetsdelegation vilka kommunen 

har samråd med. Kommunens nämndmål för år 2012 redogör vikten av att placera 

medborgaren i centrum och i synnerhet med fokus på minoritetsfrågor och ungdomar. I 

arbetet med medborgarförslag kan samtliga medborgare som är folkbokförda i Haparanda 

kommun lämna medborgarförslag till kommunen. Detta innefattar även ungdomar och 

personer med utländsk bakgrund som ännu inte fått kommunal rösträtt.
108

 Medborgarförslag 

är således öppet för individen men inte för föreningar, organisationer eller andra 

”sammanslutningar.”
109

 Dessa initiativ tillsammans med tillämpning av IT-tekniken tyder på 

en explicit ambition att inkludera flera grupprepresentationer. 

Södertälje kommun och grupprepresentation 

Enligt riktlinjerna för medborgardialog så ska alla invånare - individer, grupper med 

gemensamma intressen, föreningar, organisationer eller företag och vilka som berörs av 

frågan eller har ansvar och inflytande över den att bjudas in.
110

 

Kommunens medborgardialog ska grunda sig på kommunens värdegrunder. En av dessa 

värdegrunder betonar vikten av att använda olikheter i bland annat medborgardialog, vilket 

indikerar en ambition att bredda representationen från samhällets alla hörn. 
111

 Därför 

uppmuntras det till att flera olika grupper deltar i medborgardialoger såsom organisationer 

som samverkar med kommunen men även invånarna som representerar sig själva, sitt område 

eller föreningar. Initiativ till en sådan inkludering sker genom de riktlinjer som föreskrivs för 

vilka som bör/ska delta i dialogerna. Förslag på uppsökande verksamhet för att nå fler grupper 

är ett ytterligare initiativ på att inkludera fler grupprepresentationer enligt min mening.
112

 

Riktlinjer för medborgardialog stipulerar även att varje medborgardialog ska ta hänsyn till 

”den aktuella målgruppens utgångspunkter såsom ålder, språk, eventuella 

funktionsnedsättningar.”
113

 I den reviderade versionen av riktlinjer för dialogforum ska 

medborgardialog numera även omfattas av större lokalförändringar där det kan röra sig om 

exempelvis nedlagd skola. Detta initiativ är av stort intresse eftersom det å ena sidan 
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möjliggör inkludering av bredare deltagande och även i medborgardialog.
114

 Å andra sidan 

visar Södertälje kommun konkret på ett samband mellan aktuella frågor och inkludering av 

flera grupprepresentationer. 

6.6 INKLUDERINGSFÖRSÖK MED HJÄLP AV POLITISK JÄMLIKHET 

 
Botkyrka kommun 

Med hjälp av medborgardialog bland mycket annat visar Botkyrka kommun på en genuin 

ambition att främja och öka den medborgerliga delaktigheten vilka är viktiga förutsättningar 

för att uppnå jämlikhet enligt min mening. Ytterligare åtgärder för att främja jämlika 

möjligheter är att arbetet med dialog är transparent och öppen för alla där kommunen har valt 

att offentliggöra samtliga dokument, riktlinjer och handbok på kommunens hemsida. 

Framtagning av handbok indikerar en vilja att ge invånarna verktyg som ska bidra till 

självförverkligande och självbestämmande. Kommunens riktlinjer för dialog som åberopas i 

handboken fastställer att medborgardialog ska bidra till mer kunskap och att dialogen ska 

”vara en arena med en mångfald av mötesplatser både i verkligheten och på nätet. Där ska 

medborgare, politiker och tjänstemän genom att bli tydliga i sina roller kunna mötas på så 

jämlika villkor som möjligt.”
115

 Medborgarförslag är ett verktyg som kan främja jämlika 

möjligheter då alla grupper, även de som redan är underrepresenterade eller marginaliserade i 

olika aspekter, har en möjlighet till att lägga fram förslag på problem och lösningar både 

digitalt och pappersvis. Hur kommunen sedan väljer att hantera och prioritera dessa förslag 

kan dock locka fram en diskussion om jämlikhetens bakgård. 

Haparanda Stad 

Det redogörs inte något uttryckligen i medborgarförslag om kommunens avsikt att stärka den 

politiska jämlikheten. Däremot så indikerar de tre värdegrunderna i kommunens budget- och 

strategiplan ett arbete som grundar sig jämlikhetsperspektiv. Jämställdhet är en dimension av 

jämlikhetsprincipen enligt min mening eftersom den finns en strävan att skapa lika 

möjligheter för både män och kvinnor. Även ambitionen att främja god hälsa för kommunens 

invånare kan även det betraktas som en förutsättning för jämlikhet eftersom både Young och 

Fraser konstaterar ett påtagligt och ömsesidigt förhållande mellan socioekonomisk och 

politisk jämlikhet. Metoden Medborgarförslag möjliggör jämlika möjligheter för individen i 

Haparanda Stad att skicka och bidra med förslag där invånarna kan göra det via internet eller 
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pappersvis. Genom att ha antagit programmet för minoritetsspråk så öppnar det även upp för 

fler och jämlika möjligheter samt tillgångar för minoriteter i Haparanda genom exempelvis 

informations- och kunskapsspridning.
116

 

Södertälje kommun 

Det uttrycks inte explicit i kommunens riktlinjer för medborgardialog hur den politiska 

jämlikheten ska främjas. Däremot så arbetas det aktivt och medvetet med 

informationsspridning i termerna av man vill ge ”medborgarna kunskaper om kommunens 

ansvar, styrning och verksamhet”.
117

 Vidare pekar riktlinjerna på viktiga faktorer såsom 

bredare representation inom dialogerna samt delegering av större ansvarstagande till 

medborgare för att utveckla medborgardialogen.
 118

 Att kunskapsutveckla sina invånare är en 

viktig del av jämlikhetsdimensionen eftersom det möjliggör jämlika möjligheter till politisk 

inkludering enligt Young. Detta innebär att de demokratiska tillgångarna är öppna för 

samtliga medborgare. I principer för dialog fastställs att varje medborgardialog ska ta hänsyn 

till den aktuella målgruppens utgångspunkter såsom ålder, språk och eventuella 

funktionsnedsättningar.
119

 Med hänvisning till Youngs definition på jämlikhet så anser jag att 

en sådan hänsyn tar aktivt avstånd från makt och dominans, vilket främjar jämlika möjligheter 

för den enskilde individen att föra sin talan. Att det dessutom tas hänsyn till den ekonomiska 

aspekten och betoning på att öka en viss grupps delaktighet indikerar kommunens vilja på att 

dela på makten. Detta är likaså en mycket viktig aspekt i syfte att främja politisk jämlikhet 

enligt min mening. 

6.7 EXKLUDERING PÅ GRUND AV MARGINALISERING 

 
Politisk marginalisering bottnar i institutionella uteslutningsmekanismer vilket innebär färre 

möjligheter till deltagande i den bemärkelsen att kunna påverka processer eller beslut. 

Botkyrka kommun 

Botkyrka kommun tillämpar både återkopplings- och utvärderingsmekanismer vilket tyder på 

ett medvetet arbete med transparens i kommunens verksamhet. Genom att 
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nämnden/kommunstyrelsen ska återrapportera till dialogforumet och genom 

utvärderingsfunktioner så får kommuninvånarna nya möjligheter för påverkan.
120

 

Botkyrka kommun belyser de utmaningar som den lokala demokratin står inför med 

underrepresentation av kvinnor i beslutsfattande organ där kommunen pekar på 

uteslutningsmekanismer, diskriminering och marginalisering som käppen i hjulet. Vidare 

lyser ungas frånvaro av delaktighet i den lokala demokratin.
121

 En sådan identifiering är en 

viktig del för att stävja institutionella hinder för att främja jämlikhet enligt min mening. 

Haparanda Stad 

Eftersom arbetet med Medborgardialog är under utveckling så blir det svårt att peka ut 

konkreta institutionella hinder eller uteslutningsmekanismer. Däremot så tyder samtliga 

dokument på en stark medvetenhet kring mångfalden inom kommunen. En sådan 

medvetenhet är ett explicit förhållningssätt att främja demokratiska och jämlika institutioner 

enligt min mening. Haparanda Stad visar på en tydlig återkopplingsmekanism i 

Medborgarförslag då medborgaren får information när ärendet ska behandlas samt en 

inbjudan till att delta för att yttra sig innan beslut tas. I övrigt så saknas tydliga riktlinjer för 

konkreta återkopplings- och utvärderingsmekanismer för just medborgarförslag. Däremot så 

har det upprättats en styrmodell med utvärderings-, uppföljnings- och återkopplingsprocesser 

på övergripande plan inom allt arbete i kommunen syfte att motarbeta korruption och främja 

offentlighet samt transparens. 
122

 

Södertälje kommun 

Södertälje kommun fastställer att både återkoppling och utvärdering måste inrättas till 

medborgardialogerna oavsett metod.
123

 Genom att lyfta fram mångfaldspolicyn i riktlinjer för 

medborgardialog och genom att belysa vikten av dess styrka och kompetens visar Södertälje 

på hur kommunen jobbar aktivt med att undanröja institutionella hinder för politisk 

jämlikhet.
124

 Kommunen lyfter fram en ytterligare aspekt som jag anser av stort intresse, 

nämligen principen om ärligt uppsåt från politiker och tjänstemän.
125
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Transparens och ärlighet är viktiga förutsättningar för att skapa förtroende och tillit vilket 

främjar jämlikhet. Detta i sin tur blir en viktig utgångspunkt till människors deltagande enligt 

min mening. 
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KAP 7. REFLEKTIONER KRING ANALYS OCH RESULTAT 

 
I detta kapitel sammanfattar jag och reflekterar kring de analyser som har gjorts i föregående 

kapitel. Detta kapitel tar sitt avstamp i studiens syfte och frågeställningar med utgångspunkt i 

det teoretiska ramverket. 

Vilka inkluderingsmekanismer finns det i medborgardialoger idag för att inkludera utrikes 

födda kvinnor? 

Kommunernas Medborgardialoger visar på att det finns en stor potential i att inkludera utrikes 

födda kvinnor även om det inte uttrycks explicit i kommunernas styrdokument. 

Utifrån tabellen nedan och den kartläggning jag gjort i analysen går det att konstatera att 

samtliga kommuner har tagit fram ett medvetet val av principer för medborgardialog där vissa 

har mer en implicit karaktär än andra.  

 

Princip 1 Princip 2 Princip 3 

Analysenhet: 

  Haparanda Jämställdhet Hälsa Medborgarperspektiv 

Botkyrka Deliberation Inkludering Deltagande med inflytande 

Södertälje Information Inkludering Respekt 

 

Både Young och Fraser visar ett starkt samband mellan normer (med dess villkor) och 

värderingar (med dess uttryck) som ett underlag för deras ideal. Denna aspekt har 

kommunerna fångat in delvis, men skulle kunna vidareutvecklas. 

Deltagande är en inkluderingsmekanism som samtliga kommuner betonar, lyfter fram och 

belyser. En viktig förutsättning för inkludering är att medborgare har jämlika möjligheter till 

att delta och påverka beslut.
126

 Genom att jämföra kommunernas definition på deltagande med 

Youngs och Frasers definitioner så är det möjligt att få en uppfattning om innebördens 

spektrum och relevans. Uppfattningen om deltagandets dimensioner är flytande enligt min 

mening men att det finns stark medvetenhet kring detta. Den reella påverkan är den indikatorn 

som lyfts fram och eftersträvas vilket öppnar nya ingångar för politisk jämlikhet. Å andra 

sidan har jag dock noterat att man blandar ihop begreppen deltagande och delaktighet där det 

senare begreppet är en mer av inflytelserik karaktär i deltagandets omfång.  
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En reflektion är att definiera begreppen ytterligare och mer explicit, kanske mer uttömmande, 

vilket jag tror kan bidra till att arbetet med medborgardialog får en annan utgångspunkt. 

Genom att konkretisera om medborgardialog avser stärka deltagande, inflytande eller 

delaktighet går det därmed att dra ett samband med hur man skulle kunna gå tillväga för att 

inkludera utrikes födda kvinnor. 

En central dimension i det politiska deltagandet är möjligheten att debattera och föra en dialog 

om politiska frågor, att bilda opinion och att kritisera maktförhållande. Samtliga kommuner 

har en ambition att vara transparenta och öppna i sitt arbete som möjliggör för invånarna att få 

ta del och påverka kommunernas processer. Dock så finns det spår av 

exkluderingsmekanismer; hierarkin går inte att undvika vilket tyder på en avgränsning när det 

kommer till processer och regler för medborgardialog, en exkluderingsform enligt min 

tolkning av Young. På övergripande plan så är det alltså kommunerna som tillsätter 

kommittéer och bestämmer dagordning och riktlinjer. Hur skulle arbetet med 

medborgardialogen se ut om invånarna fick dela på makten i den bemärkelsen att de kan vara 

med och tillsätta kommittéer och dagordning eller bestämma vilka riktlinjer som ska gälla? 

Enligt min mening så skulle det stärka den politiska delaktigheten och inkludera fler utrikes 

födda kvinnors deltagande. 

En annan inkluderingsmekanism som kommunerna implicit använder sig av är 

grupprepresentation. Samtliga kommuner konstaterar behovet av att bredda och inkludera fler 

grupprepresentationer men det framgår dock inte i styrdokumenten om tillvägagångssätt för 

identifiering eller att det bör utgöra en av principerna i medborgardialog. Det råder inga tvivel 

om det har diskuterats om hur kommunen ska arbeta för att inkludera underrepresenterade- 

eller (politiskt) marginaliserade grupper. Däremot så framgår det inte tydliga riktlinjer om hur 

det ska analyseras om vilka grupper som redan är aktiva och engagerade samt vilka grupper 

som inte är det. SKL lyfter fram denna aspekt i där det menas på att kommunerna bör 

analysera vilka hinder som finns för de resurssvaga grupperna att delta och vilka metoder som 

krävs för att ge fler möjlighet till att delta.
127

  

Det finns en framsida och baksida i debatten om grupprepresentation. Framsidan är att de 

redan underrepresenterade grupperna får möjligheten att delta men även att ställa krav på 

likabehandling. De kan därmed bidra med sina perspektiv vilket skapar en reell möjlighet till 

att påverka diskussionerna till mer rättvis beslutsfattande. Baksidan för en 
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grupprepresentation är risken för att den kan bli för skev eller att den homogeniseras genom 

ett antagande om att en viss grupp delar gemensamma attribut samt intressen. Young 

problematiserar samt utvecklar denna aspekt genom inkludering av skilda sociala gruppers 

multipla perspektiv för att komplettera varandra med sina olika intressen och åsikter. Genom 

att Young förespråkar perspektiv framför intressen och åsikter så visar hon på påtagligheten i 

förhållandet mellan sociala perspektiv och identifiering av nya grupprepresentationer. Detta 

kan således bidra till att uppnå politisk jämlikhet och rättvisa beslut enligt Young.
128

 

Den tredje inkluderingsmekanismen som kommunerna tillämpar, även det implicit, som jag 

vill lyfta fram är jämlikhet. Politisk jämlikhet kan uppfattas från två vinklar i synergi med 

varandra; Rätten till lika möjligheter att påverka resultaten i beslutsprocesser förutsätter 

jämlika tillgångar. Med tillgångar menas att de demokratiska tillgångarna är öppna för alla 

invånare. Konkret exempel på detta är att öka en viss grupps delaktighet och kunskaps- eller 

informationsspridning. Offentlighet och ansvarsutkrävande samt möjligheten för 

underrepresenterade grupper att lägga fram förslag på lösningar är indikatorer som spänner 

sig över hela jämlikhetsspektrumet enligt Young och Fraser. Även Youngs principer om 

värderingar såsom självbestämmande och självförverkligande utgör en central del i 

jämlikhetsdimensionen.  

Eftersom Medborgardialog i de samtliga tre kommuner har till den största delen en deliberativ 

funktion så betyder det att den är öppen för alla. En sådan dialog vars syfte att främja 

diskussioner om invånarnas önskemål kan å ena sidan bidra till att fler väljer att delta. Å andra 

sidan kan det slå om till det motsatta när invånaren inser att möjligheterna till att komma nära 

beslutsfattande är liten. Det är endast vid rådslagen som invånarna har en möjlighet för reell 

påverkan. Utifrån Youngs och Frasers jämlikhetsprincip så kan en sådan policy skapa en viss 

obalans i främjandet av politisk jämlikhet. Denna modell av medborgardialog har nämligen 

kommunfullmäktige beslutat om. Det framgår således inte om invånarna har varit med och 

formulerat riktlinjer för medborgardialog. En del av självbestämmande är att vara med och 

forma något som man sedan själv ska delta i framöver enligt min mening. 

Frånvaron av inkludering, att man inte identifierar rådande ojämlikheter eller väljer att inte 

lägger någon fokus på mångfalden är typiska inslag av politisk marginalisering enligt Young 

och Fraser. En sådan exkludering kan även utövas genom begränsad makt som i dessa 

kommuner där det inte framgår om det finns någon reell möjlighet för invånare att initiera 
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medborgardialog i syfte att diskutera problematik och lösningar. Jämlikhet handlar om 

jämlika möjligheter och tillgång till den politiska institutionen. Detta kräver alltså 

institutionella åtgärder genom en ökad öppenhet, transparens och möjlighet för 

ansvarsutkrävande. En sådan ingång breddar inkludering av utrikes födda kvinnor och främjar 

politisk delaktighet enligt min mening. 

Är medborgardialog ett effektivt instrument för politisk delaktighet? 

Det finns alltid två sidor av samma mynt. Det går att konstatera att samtliga kommuners syfte 

med medborgardialog är tvåsidig. Å ena sidan är syftet att bistå förtroendevalda med bättre 

förutsättningar och bredare underlag för att fatta bra beslut. Detta med hjälp av medborgarnas 

förslag på lösningar i kombination med att tjänstemännen breddar sina kunskaper om 

medborgarnas värderingar. Å andra sidan finns det en vilja att dela på makten och främja ett 

politiskt innanförskap med hänvisning till de medborgarundersökningar som utförts och som 

visar på att medborgaren upplever en viss politisk marginalisering. 

 

Framtagning av principer eller villkor för medborgardialog visar på vilka resultat man vill 

åstadkomma och vad medborgardialog ska leda till. Youngs och Frasers normativa ideal för 

politisk inkludering och deltagande i den offentliga demokratipolitiken ska resultera i rättvisa 

beslut, politisk, men även kulturell och socioekonomisk rättvisa, sammanflätad med en 

politisk innanförskap där objektivitet, dialog och interaktion mellan invånarna är explicit. 

Kommunernas normativa ideal för politisk inkludering och deltagande är att dialogen ska 

mynna ut till ett underlag som möjliggör för beslutsfattarna att ta bra beslut
129

 men även att 

invånarna får en inblick och förståelse för det politiska rummet. Genom Medborgardialog ska 

förtroendekapitalet mellan politiker och kommunernas invånare spänna sig över ett brett 

spektrum av deltagande och engagemang. 

 

Utifrån Frasers rättviseteoretiska strategier för hur det är möjligt att utveckla en strukturell 

normal rättvisa så handlar det alltså om hur underrepresenterade grupper kan inkluderas, hur 

intressen och åsikter kan omvandlas till perspektiv samt hur skev representation kan undvikas. 

Detta gör Medborgardialog till ett effektivt instrument för politisk delaktighet eftersom dessa 

tre kommuners Medborgardialoger lägger mycket fokus på ”hur”. Genom kommunernas 

arbete med framtagning av riktlinjer för dialogforum, utvärderingar och kartläggning över 

                                                             
129 Det hänvisas till att dialogen ska bidra till ”bra” eller ”goda” men inte till ”rättvisa” vilket jag ser som problematiskt 
eftersom det utesluter rättighetsperspektivet som ska vara den egentliga utgångspunkten för all beslut som tas i en 
demokrati. 
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möjligheter för hur Medborgardialog kan bredda deltagarnas representation så visar detta på 

att det arbetas aktivt och medvetet med en strategi för ”hur” den politiska delaktigheten kan 

främjas. 

Riskerna med Medborgardialog är att det kan slå om när det kommer till 

grupprepresentationer. För att undvika vad Fraser benämner ”skev representation” så 

förespråkar både Fraser och Young olika funktioner samt åtgärder som de politiska 

institutionerna kan vidta i syfte att bredda grupprepresentationen från marginaliserade 

grupper. Ett tillvägagångssätt är att den politiska institutionen underhåller och faciliterar 

representationsprocessen samt tillämpar återkopplings- och utvärderingsmekanism med 

ansvarsutkrävande funktion. Young menar på att institutionens roll är att möjliggöra 

mobilisering av gruppen i syfte att utse en representant som beviljas befogenhet till att föra 

deras talan samt ta beslut. Institutionen ska även kunna ge gruppen verktyg till att kunna ställa 

personer till ansvar genom utvärdering, klagomålsfunktion eller hearing. Å andra sidan ska 

institutionen se till att det finns en långsiktighet i arbetet, att arbetet och sammanhållningen 

fortgår utan några som helst avbrott i kontakten mellan representant och gruppen. 

Inget av kommunernas arbete med medborgardialog idag har denna funktion. Med stora 

penseldrag vill jag hävda att medborgardialogen skulle bli mer effektiva om det infördes en 

sådan funktion. Det skulle möjliggöra nominering och valet av representanter för att sedan 

bevilja dem en särskild befogenhet och ansvarsroll med utvärderingsmekanismer. 
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KAP 8. SLUTSATSER 

 
Min avsikt med denna studie var att undersöka om medborgardialog, initierade av kommuner, 

bidrar till främjandet av politisk delaktighet och inkludering av utrikes födda kvinnor. På ett 

övergripande plan skulle studien ta reda på hur kommunerna tillämpar medborgardialog och i 

vilken utsträckning kvinnor med utländsk bakgrund blir inkluderade respektive exkluderade.  

Slutsatserna som jag drar av min studie är att medborgardialog kan främja politisk delaktighet 

och inkludera utrikes födda kvinnor. Detta dock med förutsättningen att kommunernas 

riktlinjer för Medborgardialog utvecklas ytterligare. 

En viktig förutsättning för väl fungerande demokrati är ett öppet forum för offentlig dialog 

där medborgarna får komma till tals och uttrycka sina behov. Medborgardialog kan utgöra ett 

sådant forum med förutsättningen att invånarna bör vara delaktiga i framtagandet av 

handlingsplaner och mål. Beroende på hur ramverket fastställs så påverkar det även utfallet, 

d.v.s. resultatet. Exempelvis är det en fråga om nedläggning av skola som ska diskuteras så 

bör Medborgardialog utformas så att den inkluderar alla berörda i fråga för ett bästa och 

rättvist resultat. 

För ökad deltagande och stärkt inflytande så implicerar det en fortsatt utveckling av 

transparens. Genom ökad politiskt deltagande bidrar till jämlika möjligheter för reell 

delaktighet så anser jag att jämlikhetsdimensionen i medborgardialogerna behöver utvecklas 

ytterligare. Genom att integrerar en mer explicit jämlikhetsaspekt i Medborgardialog så vill 

jag påstå att det minimerar även riskerna för skev representation i form av homogenisering, 

stereotypisering eller att resursstarka grupper tar ännu mer plats. 

Under arbetets gång har jag funderat över vad Medborgardialog har resulterat i och vilka 

beslut som har tagit med hjälp av Medborgardialog? Flera svenska forskare har uttryckt en 

brist av forskning inom detta område. I synnerhet saknas koppling mellan studier av normativ 

demokratiteori och empiriska studier av deltagarnas perspektiv. Ett förslag till tidigare 

forskning är att göra en studie som spänner sig över hela processen för Medborgardialog med 

intervjuer. Detta möjliggör en mer generell bild på hur utrikes födda kvinnor kan inkluderas 

och även hur Medborgardialog kan tillämpas för att stärka den politiska delaktigheten i en 

svensk kontext. 
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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 opinion, national or social origin, property, birth or 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/d0b7f023e8d6d9898025651e004bc0eb#1%2F%20Adopted%20by
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/d0b7f023e8d6d9898025651e004bc0eb#2%2F%20The%20number
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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. 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 
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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 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 
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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 

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 
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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 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.  
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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.  
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