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Abstract  

Denna uppsats studerar närmre på hur implementeringen av medborgardialoger på lokal nivå ser 

ut. Syftet med denna studie är att medverka till fördjupade kunskaper kring ett systematiskt arbete 

för dialoger med medborgarna. Klippans kommun är den valda kommunen att belysa olika 

perspektiv vid implementering av policyn. Empirin analyseras utifrån Lennart Lundquist (1992) 

tre villkor för god implementering: förstå, kunna och vilja.  

För att svara på syftet har det empiriska materialet utgjorts framför allt av olika offentliga 

handlingar och av intervjuer med politiker och tjänstemän i Klippans kommun. Detta i anslutning 

till den valda forskningsdesignen kvalitativ analys.  

Studien visar på att olika planeringsideal och underliggande motiv har stor påverkan på resultatet 

av implementeringen i arbetet med medborgardialoger. Således behöver Klippans kommun arbeta 

för en gemensam syn på mål och syfte med konceptet medborgardialog.  

En slutsats är att analysen av Klippans kommun visar på att en verklighetsförankring kan 

förefinnas i viljan att utveckla arbetet med medborgardialoger, men att egentligen vägen dit inte 

alltid speglar den förståelse och kunnande som kommunen är försedd med.  

Nyckelord: Medborgardialog, implementering, Klippans kommun, förstå, kunna och vilja.  
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1 Inledning och bakgrund 

1.1  Inledning  

 

I dagens representativa demokratier resoneras det ofta om hur demokratin kan förstärkas, 

framförallt när engagemanget i de politiska partierna försvagats och när det är fyra år mellan 

valen (SOU 2016: 19f). Medborgarnas engagemang i samhället utöver att rösta är en utveckling 

som alstrats fram redan på 1970-talet i Sverige. I samband med utvecklingen av 

demokratiförnyelse och medborgardeltagande i Sverige, hävdar Montin & Granberg att 

förväntningarna på medborgardeltagande hade nu ökat. (Montin & Granberg 2014:135ff). 

Medborgardialogen används likaså för att fånga upp kunskap om sådant som inte dyker upp i 

beslutsprocessen, och att engagera individer i policyprocesser (Montin & Granberg 2014). 

Författarna Montin & Granberg (2014) skriver att demokratisträvandet sker på medborgarnas 

politiska initiativ och effekten av kollektiva beslut sker på medborgarnas egna initiativ. 

 

Demokratiteorier som fokuserar på ökad medborgardemokrati som exempelvis direkt deltagande, 

deliberativ och deltagardemokrati lyfts allt oftare fram som en möjlig åtgärd för dialoger, och 

som ett komplement till den representativa demokratin. (Gilljam & Hermansson 2003:12ff, 

Vedung & Dahlberg 2013:32ff). Medborgardialog som en del i styrprocessen innebär inte att den 

ersätter det representativa systemet. Syftet är snarare att stödja det genom att skapa transparens, 

öka kunskapen om kommande beslut och utveckla ett samspel mellan de som styr och de som blir 

styrda (SKL. Projekt Medborgardialog 2015). 

      

Det framstår ur ett statsvetenskapligt perspektiv betydelsefullt att med denna kvalitativa studie 

medverka till fördjupade kunskaper kring ett systematiskt arbete för dialoger med medborgarna 

på lokal nivå. Klippans kommun har valts ut för att se hur arbetet med medborgardialoger i 

kommunen kan se ut. Vid utformningen av studien har syftet varit att ta reda på hur politiker och 

tjänstemän i Klippans kommun förstår sitt uppdrag med medborgardialoger och om de kan och 

vill arbeta med det. Den huvudsakliga teori som utgör den tänkta analysverktyg är formulerad av 

Lennart Lundquist (1992) i boken Förvaltning, stat och samhälle. Lundquist (1992:75ff) lyfter 

fram tre villkor för att det ska vara möjligt att implementera en policy: förstå, kunna och vilja.  
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1.2  Problemformulering 

 

Demokratin är något som utvecklas fram underifrån där kommunen ses som en grundpelare och 

medborgarna lär sig att vara demokratiska genom de lokala samfälligheterna (Montin & 

Granberg 2014). Konsekvenser kan dock växa fram om det uppstår brister i medborgardialogen. 

Det kan leda till misstro hos invånarna för sin hemkommun men demokratin kan också bli 

svagare. Bakgrunden till det ökade intresset för medborgardialog handlar om att genom olika 

initiativ försöka främja ett medborgerligt deltagande mellan valen. I stort sett har varje kommun 

har för närvarande någon form av demokratiprogram som avser att öka medborgarnas inflytande 

och deltagande även mellan valen (SOU 2016:5). De senaste åren har Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) i projektet Medborgardialog arbetat med att stödja kommuner och landsting i 

utvecklingen av dialogen med medborgarna. De prövningar som vårt demokratiska samhälle står 

inför med till exempel ett minskat antal medlemmar i de politiska partierna kan ses som en 

bakomliggande orsak till processen (SKL 2015: 7).  

 

I samband med sammanträden hos SKL kunde det vidare fastslås att Klippans kommun i Skåne 

har uttryckt ett behov av att utveckla och stärka demokratin i kommunen och reformera en 

gällande Demokratiberedning (KF 2012: Lundgren Motion, Klippan 2012: KF § 65). År 2012 

tillsattes i kommunen en Demokratiberedning. Arbetet kring medborgardialoger kom igång men 

har inte utvecklats i den takt som det var önskat. I nuläget är processen åter verksam då behovet 

finns kvar, och ett tydligare system för medborgardialog som del i styrprocessen är efterfrågat 

(Klippan 2015: KSAU § 36).  

 

Ett annat problem som kan lyftas fram är i detta fall politikers och tjänstemännens olika 

påverkande faktorer vid utvecklandet av arbetet med medborgardialoger. Lennart Lundquist 

(1992) lyfter fram att handlingsutrymmet i verksamheten kan komma att påverka 

implementeringens resultat av medborgardialoger. Detta tydliggör egentligen hur avgörande 

förståelsen, kunnandet och viljan att kunna påverka olika resultat kan tillföra med skapandet av 

implementeringsproblemet (Lundquist 1992, Hill 2007). Att förstå handlar om att de som 

implementerar en policy ska förstå budskapet i det som ska implementeras, i detta fall beslutande 

politiker i Klippans kommun. För att kunna genomföra innehållet i en policy måste de som 
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implementerar förstå vad som förväntas av dem och kunna tolka de regler som styr deras arbete, i 

detta avseende tjänstemännen (Lundquist 1992:76). Att kunna handlar om förmågan att 

genomföra beslut. Förmågan utvecklas genom resurser så som utbildning, personal, tid och 

pengar (Lundquist 1992:76). Att vilja handlar om i fall den som implementerar faktiskt vill 

genomföra policyn (Lundquist 1992:76).   

 

1.3 Klippans kommun 

 

Klippan i Nord Västra Skåne, är en tätort och dessutom en centralort i Klippans kommun och har 

cirka 17 000 invånare. Den 28 augusti 2012 slog kommunfullmäktige i Klippans kommun fast att 

införa en demokratiberedning (Klippan KF 2012: § 65). Detta med anledning av de resultat som 

framkommit vid träffar hos SKL i Stockholm, att Klippans kommun är i behov att utveckla 

arbetet med medborgadialoger (Klippan, Motion 2012: Lundgren & Persson).  

 

Målet med införandet av Demokratiberedningen var att:   

 “(...) utveckla tillgänglighet och bemötande. Ett av kommunens fokusområden är 

 Dialog och det finns mål för utökad medborgardialog” (2013, bilaga 2 till 

 Demokratiberedningen).  

Dessutom var målet dels att:     

 ”(...) uppnå̊ ökat medborgarinflytande och förbättrad dialog mellan medborgare och

 förtroendevalda.” (Klippan KF 2013: §55).  

Likaså leda till att:  

 ”(...) organisatoriska förändringar av den politiska organisationen som bidrar till 

 bättre funktionalitet.” (Klippan KF 2013: §55).  

             

I dag finns det principer som syftar till att göra medborgarna delaktiga, men dessa principer 

behöver utvecklas och bli bättre (Politiker 2: 2017).  Det har i det undersökta materialet av 

intervjuerna visat sig att Klippans kommun påbörjat flera olika arbeten med att engagera 

invånarna i samhället (Politiker 1–2, Tjänsteman 1–2: 2017). Med utgångspunkt i politiska mål 

och ekonomiska resurser skall Klippans kommun skapa bästa möjliga resultat för medborgare, 

brukare och kunder (Klippan KF 2016: Bilaga A § 69: 9). 
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1.4 Syfte och frågeställning      

 

Med utgångspunkt i problembilden som beskrivits ovan är syftet med denna uppsats att medverka 

till fördjupade kunskaper kring ett systematiskt arbete för dialoger med medborgarna på lokal 

nivå. Klippans kommun är den valda kommunen att belysa olika perspektiv vid implementering 

av policyn. Detta genom att förstå̊̊ om det finns brister inom arbetet med implementeringen av 

medborgardialoger.       

   

Frågeställningarna utgår ifrån Lennart Lundquists (1992) teoretiska ramverk "förstå̊, kunna och 

vilja" och berör tre olika dimensioner av villkor för Klippan kommuns demokratiarbete med 

perspektivet av medborgardialoger. 

        

•   Förstå: Har de som implementerar en policy förstått innebörden i det som ska 

implementeras?      

•   Kunna: Finns förmågan att genomföra ett beslut av de som ska implementera beslutet?  

•   Vilja: Finns viljan i genomförandet hos de som ska implementera vidare ett beslut?  

 

1.5 Disposition 

 

I det första kapitlet introduceras studiens bakgrund och problem, liksom att en närmare 

redogörelse för Klippans kommun och dess relation till medborgardialoger ges. Studiens syfte 

och de övergripande frågorna presenteras även i det första kapitlet. Nästa kapitel innehåller ett 

urval av tidigare forskning som finns på området. I det tredje kapitlet beskrivs det teoretiska 

underlag studien utgått ifrån. I kapitel fyra redogörs för studiens metod och tillhörande 

motiveringar. I femte kapitlet ges en analys och resultatpresentation. I det sista kapitlet ges en 

sammanfattande redogörelse för studiens slutsatser.  
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2   Tidigare forskning 

 

Den tidigare forskningen som presenteras i detta kapitel används som en utgångspunkt i denna 

studie och är en viktig jämförelsepunkt i studiens diskussionsavsnitt. Likaså klargör den tidigare 

forskning som presenteras vilket perspektiv och teoretisk utgångspunkt som ligger till grund för 

denna studie. Många forskare är engagerade med att på olika sätt undersöka det svenska 

demokratiska systemet och olika sätt att involvera medborgare i beslutsprocesser mellan valen, 

såsom medborgardialoger. Kapitlet introduceras med övergripande forskning om resurskrävande 

processer i samband med medborgardialoger. Vidare belyses resonemang om 

medborgardialogsprocesserna kan fördjupa och stabilisera demokratin. Dessutom lyfts fram 

medborgardialoger som syftar till att stärka den representativa demokratin genom att låta fler 

invånare inkluderas i politiska sammanhang. Studien går sedan vidare in på forskning som 

belyser kriterier som fordras för en lyckad implementering. Slutligen beskrivs olika problem som 

kan uppstå i samband med implementeringsprocessen när utförandet inte sker som styrningen 

planerat.  

 

Nazem Tahvilzadeh (2014) gör definitionen att:  

 

 “En medborgardialog är ett möte mellan medborgare och politiker eller 

 tjänstepersoner med ansvarspositioner i offentliga organisationer”  

     (Tahvilzadeh 2014: 6). 

 

Vidare anser Tahvilzadeh (2014) att dialoger i verkligheten är resurskrävande processer och i 

vissa fall kan de vara skadliga för både medborgarna och demokratin (SOU 2015: 510ff).  

Medborgardialogen omfattar även möjligheten till inflytande för medborgarna, utöver de 

representativa institutionerna partimedlemskap och allmänna val (Karlsson 2011: 117ff). 

Enligt Tahvilzadeh innehåller medborgardialog det han kallar för praktisk orientering, deltagande 

“nerifrån-och-upp” och deliberativ problemlösning som resulterar i att medborgare blir medvetna 

om sina styrkor och uppmuntras att engagera sig och delta i utformandet av en politik som skapar 

social förändring i samband med deras intressen (2014: 27f). Dessutom lyfter han fram att 
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medborgardialogsprocesserna kan fördjupa och stabilisera demokratin, om de designas utifrån 

följande kriterier:  

 

-Delegering av makt till de möten där dialogen leder till gemensamma beslut.  

-Utveckla central samordning och handledning till stöd för de olika lokala initiativen.   

-Skapa förståelse hos medborgarna om att den offentliga makten inte är deras fiende 

(Tahvilzadeh 2014: 29).   

 

Om man går ned på individnivå så handlar mycket om hur den representativa demokratin kan 

vitaliseras. I den riktningen arbetar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), med 

medborgardialoger som syftar till att stärka den representativa demokratin genom att låta fler 

invånare inkluderas i politiska sammanhang (SKL 2009). Därför anses det att är vanligt med 

deliberativa- och deltagardemokratiska inslag i representativa politiska system (Gilljam & 

Hermansson 2003). På teoretisk nivå finns en konflikt mellan dessa demokratiformer då 

representativ demokrati innebär att det är folkvalda politiker som för talan, medan deliberativ- 

och deltagardemokrati lägger större vikt på medborgaren. Ett motargument är att de sistnämnda 

demokratiformerna kräver större engagemang från medborgare, vilket kan komma i konflikt med 

de som blivit delegerade makten (Gilljam & Hermansson 2003: 206ff). Utifrån samma tema 

skiljer Lindholm et al. (2015) på en dialog i form av ett samtal i syfte att dela information, tankar 

och idéer och en dialog där deltagarna får en chans till inflytande. Lindholm et al. (2015) anser att 

mellan dessa skilda mål för en medborgardialog, att det är av stor vikt att vara tydlig för de som 

deltar i vad som är målet med dialogen och hur stor chans till inflytande det finns utrymme till. 

Dialog kan användas på många olika sätt, med många verktyg och i olika instanser i en process. 

Lindholm et al. (2015) argumenterar vidare för att det är av stor vikt att vara transparant med vad 

resultatet av dialogen ska användas till och hur mycket inflytande som ges till de som deltar. På 

samma sätt som dialog med medborgarna kan ta olika former, kan det även finnas olika mål med 

en dialog. 

 

Men det är inte bara medborgarinflytande som är viktigt, allas inflytande ska vara lika stort. 

Lundquist (1992) beskriver implementeringsprocessen bland aktörer och strukturer, där han tagit 

fram en modell med kriterier som fordras för en lyckad implementering. Kriterierna används i 
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implementeringsforskning och är huvudsakliga när syftet är att uppmärksamma 

implementeringsproblematik inom ett visst område. Därtill tar studien i analysen hjälp av dessa 

kriterier. Kriterierna förstå̊, kunna och vilja bör uppfyllas för att implementeringen ska lyckas, 

villkoren beskrivs det närmare om i teoridelen. 

En kritik som lyfts fram är att olika problem kan uppstå i samband med 

implementeringsprocessen när utförandet inte sker som styrningen planerat. De beslut som tas av 

politiker verkställs inte på det sätt som politikerna tänkt sig. Om denna problematik är den 

huvudsakliga så förutsätts det att politiker tar de rätta besluten (Sannerstedt 2001: 18ff). Dock 

behöver fallet inte vara sådant då en aspekt av problematiken även kan vara att politiken 

exempelvis brister i att tillhandahålla de medel som behövs. Lundquist (1992) tre kriterier förstå, 

kunna och vilja är faktorer som påverkar aktörerna och hur de implementerar beslut (Lundquist 

1992: 68ff). Denna kritik kan även grunda sig på vikten av struktur och rutiner för hur arbetet 

med medborgardialoger ska gå till och att någon måste ha ansvaret för att driva arbetet 

kontinuerligt. Vissa egenskaper hos det politiska beslutet kan även i sig framkalla 

implementeringsproblem. Det kan vara vaga och motstridiga beslut, eller som i denna uppsats 

fall, beslut som syftar till att utveckla arbetet med medborgardialoger (Sannerstedt 2001: 28ff). 

För att måluppfyllelse ska uppnås i dessa fall behövs det att ett korrekt politiskt beslut som 

antagits, att politikernas idéer om orsakssambanden mellan åtgärder och effekter är riktiga, och 

att de bygger på en korrekt kausal teori (Sannerstedt 2001: 32ff, Hill 1997: 97ff). 

 

Med utgångspunkt i ovanstående kan denna uppsats tänkas fylla ett visst tomrum i den aktuella 

forskningen. Detta genom att den inriktar sig på det breda perspektivet för att säga någonting om 

hur kommunernas demokratiutvecklingsarbete ser ut generellt och hur medborgarna förväntas 

delta.  
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3   Teoretiskt ramverk 

 
I denna del av uppsatsen presenteras studiens teoretiska utgångspunkt, först ges en övergripande 

redogörelse för Lennart Lundquists (1992) teoretiska ramverk av implementeringsprocessen. 

Beståendes av tre olika ramar förstå, kunna och vilja, vilka senare även ligger till grund för 

studiens operationalisering. Därefter ges en närmare redogörelse för kopplingen av 

policyprocessen som ett stöd i att analysera empirin för att öka förståelsen för beslutsprocesser i 

den offentliga förvaltningen. Policyprocessen täcks dock inte av uppsatsen och 

medborgardialoger finns med till för att belysa olika strategier och metoder vid 

medborgardeltagande.  

3.1  Lundquists implementeringsteori 

 
Lundquist (1992) implementeringsteori avser den process där politiska beslut, som i detta fall är 

tagna på nationell nivå, ska implementeras av tjänstemän, i denna studie på kommunal nivå. För 

denna process finns en idealbild av hur relationen mellan beslut och utfall bör se ut. Enligt 

Lundquist ska besluten implementeras i en obruten linje där det slutliga resultatet blir som 

beslutsfattarna ämnade när beslutet togs (Lundquist 1992: 72). De avvikelser som sker från denna 

idealbild har Lundquist (1992: 73) i sin forskning identifierat tre orsaker:  

1.   oklarhet så att aktören inte förstår exakt vad som önskas, dels  

2.   att aktörer inte kan eller  

3.   vill följa styrningen.  

En viktig del i implementeringsprocessen är den så kallade förvaltningsstyrningen. Vilket innebär 

att politiker överför sina beslut på förvaltningen, och sedan förutsätter att den utgår från dessa i 

implementeringen (Lundquist 1992: 75ff).  

Det finns två stadier av policyprocessen inom styrande förvaltning, den första är 

beredningsprocessen och den andra är implementeringsprocessen. Beredningsprocessen, kommer 

inte att beröras i denna studie, är den del där politiker ger direktiv om vad som bör utredas och 

styras eller hur processen bör planeras. Fokus ligger istället på implementeringsprocessen. 

Implementering är ett resultat i det som leder fram till samhällsstyrning, och de beslut som 

politiker fattar och ska genomföras av olika aktörer. Oftast är det så att politiker kungör direktiv 
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och anvisningar för de lägre nivåerna (Lundquist 1992: 97ff). Denna teori nödvändig för att förstå 

vad studien syftar till.  

Sammanfattningsvis tar Lundquists implementeringsteori således avstamp i förvaltningens 

egenskap att förstå, att kunna och att vilja implementera politiska beslut. Detta kan även 

beskrivas som att idealbilden nås när förvaltningen både förstår, kan och vill följa styrningen, 

samt att avvikelser sker när brister finns i en eller flera av dessa egenskaper. Nedan beskrivs 

dessa tre egenskaper närmare var för sig.  

3.2  Förstå  

 

Det första villkoret som Lundquist lyfter fram är förstå och innebär att den direkta styrningen ska 

vara entydig. Den som ska implementera beslutet ska inte kunna missförstå beslutsfattarens 

intentioner. Att tillämparen förstått syftet med förändringen är en viktig process för 

genomförandet (Lundquist 1992: 70ff).  

Det är av stor vikt för förvaltningens förutsättningar att kunna implementera en policy. Även ha 

en förståelse för implementeringen och dels en förståelse för vad som antas av förvaltningen samt 

vilka medel som är nödvändiga. Därutöver kan förvaltningen behöva stöd i form av information 

och utbildning för att förebygga att, och åtgärda om det finns brister i förståelsen (Lundquist 

1992: 75ff).  

Utifrån Lundquists ramar kan det förstås som att dessa relationer påverkar aktörers förmåga att 

förstå, vad som förväntas av dem, hur dialogen ska utvecklas och var gränsdragningarna mellan 

de olika aktörerna finns. Är förståelsen för varandras ansvarsområden och åtaganden måttliga 

underlättar detta aktörers arbete, medan om förståelsen är låg skapar det både formella och 

informella hinder.  

Frågor som blir relevanta att ställa sig utifrån egenskapen att förstå ett beslut blir följaktligen:  

 
     Figur 1, Belma Rosarv 2017 

 

Är	  den	  direkta	  styrningen	  entydig	  i	  
utvecklandet	  av	  arbetet	  med	  

medborgardialoger?	  

Har	  implementeraren	  förstått	  
beslutfattarens	  intentioner?	  
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3.3  Kunna 

 

Det andra villkoret Lundquist (1992) presenterar är kunna, innebär att de som ska tillämpa en 

policy har de resurser som krävs för att kunna genomföra ett beslut. För att kunna utföra ett 

arbete är det viktigt att omgivningen inte hindrar tillämparens styrningsuppföljning. Kunna 

referera också till tillämparens möjlighet att fatta beslut och påverka. Kunna kan även innefatta 

om att ha tillgång till lokaler, personal, pengar och tid (Lundquist 1992: 73f). Det kan likväl 

handla om att det förekommer brist på förmågan bland personalen att genomföra ett beslutet.  

Egenskapen att kunna innebär att förvaltningen har den förmåga som är nödvändig för att kunna 

verkställa beslut, såsom inflytande, kunskap och handlingsförmåga (Lundquist 1992: 76ff). När 

den kommunala förvaltningen står inför en situation där den inte kan verkställa ett beslut kan 

kommunledningen tillföra resurser för att möjliggöra verkställandet. Resurser kan i detta fall vara 

materiella såväl som legitimerande resurser eller information (ibid).  

En typ av förvaltningsstyrning som Lundquist tar upp är så kallad anslagsstyrning. Detta är en 

indirekt styrningsform i vilken kommunledningen tilldelar förvaltningen de anslag som den 

behövs för att kunna implementera den direkta styrningen. Anslagsstyrningen kan vara specifik 

eller generell (Lundquist 1992: 80). Då förvaltningens möjligheter att verkställa ett beslut inte 

sällan är avhängande av vilka resurser den har till sitt förfogande så kan anslagsstyrningen spela 

en viktig roll. Det betonas att all implementering är resurskrävande och att förvaltningens 

resurser är avgörande för huruvida politiska beslut kan verkställas eller inte. 

Relevanta frågeställningar rörandes förvaltningens förmåga att kunna verkställa beslut blir 

således frågor rörandes resurser:  

 

 

     Figur 2, Belma Rosarv 2017 

Räcker	  kommunens	  tilldelade	  
resurser	  till	  för	  att	  genomföra	  en	  

medborgardialog?	  

Vilka	  resurser	  behövs	  och	  vilka	  
resurser	  saknas?	  
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3.4  Vilja 

 

Om tillämparen förstår beslutet och intentionerna bakom en implementering och dessutom 

disponerar resurserna rätt så kommer beslutet att genomföras som det var avsett i början. Detta 

såvida det tredje villkoret, vill, är uppfyllt och att omgivningen inte förhindrar tillämparens 

styrningsuppföljning (Lundquist 1992: 78ff). Vilja är kopplat till tillämparens medvetna och 

uttalade preferenser (ibid). Det kan också ha göra med tillämparens och uppfattningar och 

professionella kompetens.  

Slutligen påverkas implementeringsprocessen av förvaltningens egenskap att vilja verkställa ett 

beslut, vilket är den egenskap som är mest problematisk om den brister. Vid brister i 

förvaltningens egenskaper att förstå och att kunna är problemen lättare att identifiera och det 

finns åtgärder som beslutsfattarna kan vidta, som att upplysa och bidra med resurser. Vid brister i 

vilja kan åtgärder dock innebära motsatt effekt. I det fallet måste beslutsfattaren utöva sin 

auktoritet mot förvaltningen, vars ovilja kan ha oklara och olika motiv, genom att ändra den 

generella styrningen. Det kan i sin tur påverka de som faktiskt har viljan att verkställa beslutet i 

en negativ riktning och skapa tvivel även hos dessa (Lundquist 1992: 73ff).  

Relevanta frågor om viljan att implementera berör främst inställningen till medborgardialoger:  

 

 
     Figur 3, Belma Rosarv 2017 

 

3.5 Policyprocessen  

 

Policyprocessen är en del av implementeringen, den ökar förståelsen för hur beslutprocesser i den 

offentliga förvaltningen sker (Hill 2007). Dess syfte är att förstå de offentliga handlingsplanerna 

och programmen, genom att dela upp dem och sedan betrakta delarna för att foga dem till en 

förbättrad helhet (ibid). Förvaltningen har huvudansvaret för att politiska beslut faktiskt 

Finns	  viljan	  i	  att	  utveckla	  arbetet	  
med	  medborgardialoger?	  

Hur	  kan	  inställningen	  till	  arbetet	  
med	  medborgardialoger	  stärkas?	  
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genomförs. Syftet med att studera genomförandet, s.k. implementeringsforskning är att försöka 

förstå och beskriva hur offentliga handlingslinjer genomförs.  

 

Den policystudie som upplevs falla rätt i samband med studiens empiriska behandling är 

beredning och implementering. Under beredningsfasen samlas det material som erfordras som 

beslutsunderlag in, utvärderas och sammanställs. Det gäller information om mål, medel och alla 

typer av resurser. Slutprodukten av beredningen är ett förslag till beslut. Sedan följer 

beslutsfattandet som är själva valet av åtgärder. Aktörerna ska minst kunna välja mellan att vidta 

eller inte vidta den föreslagna åtgärden. Vid implementeringen realiseras beslutet, dvs det förs ut 

i verkligheten och blir riktiga åtgärder, exempelvis handlingar eller information (Hill 1997: 23, 

Lundquist 1992:12).  

För att öka förståelsen för beslutsprocesser i den offentliga förvaltningen har modeller för 

policystadier eller policycykler utvecklats, så som initiering och beredning (Hill 2007). Genom 

att tänka i olika stadier eller system kan politiska fenomen, som ofta är invecklade, klargöras 

(Hill 2007:13ff). Initieringen består bland annat av probleminitiering och sättandet av en agenda, 

medan beredning innebär implementering och efterkontroll (Hill 2007). Förvaltningen spelar en 

viktig roll i framförallt beredning och implementering. Initiering till förändring av verksamheten 

kommer i vanliga fall från politikerna men ibland från tjänstemän inom förvaltningen. Detta är i 

sig inget märkligt då denna yrkesgrupp besitter den främsta expertisen i respektive sakfrågor 

(Lundquist 1992: 96f).  

3.6 Medborgardialoger 
 

Det finns en komplexitet i att definiera och klassificera olika demokratiformer. En vanlig 

uppdelning är den som görs i boken Demokratins mekanismer av Gilljam & Hermansson (2003), 

där man talar om tre demokratiideal: valdemokrati, deltagardemokrati och samtalsdemokrati. 

Denna uppdelning bygger på att medborgarna på tre olika sätt skall acceptera beslut som går 

emot den egna viljan.  

I valdemokratin innebär det att medborgarna har valt politikerna och kan välja andra i 

nästkommande val, i det deltagardemokratiska idealet ska medborgarna acceptera beslut eftersom 

de själva haft chansen att påverka. Slutligen i samtalsdemokratin grundas denna acceptans på att 
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beslutet är byggt på dialogprocess av goda argument (Gilljam & Hermansson 2003: 15). Utan att 

fördjupa mig för mycket i dessa begreppsskillnader kommer det i denna uppsats med 

medborgardialoger att avse det som Gilljam & Hermansson (2003) väljer att beteckna som 

deltagardemokrati. Med detta åsyftas medborgares kontakt med politiker vid sidan av de 

allmänna valen (Gilljam & Hermansson 2003: 19). Enligt Gilljam & Hermansson (2003) 

innehåller deltagardemokratin två typer av deltagande. Dessa är påverkansförsök då medborgaren 

aktivt för fram sina synpunkter till beslutsfattarna som både kan vara politiker och andra 

medborgare, och deltagande då medborgaren är med och fattar politiska beslut i en 

direktdemokratisk process. Deltagardemokrati i denna uppsats handlar inte om att gå ifrån den 

representativa demokratin till någon form av direktdemokratiskt medborgarstyre, utan om en 

komplettering av den representativa demokratin genom en ökning av medborgarnas inflytande 

mellan valtillfällena (Gilljam & Hermansson 2003).  

 

  
 

    Figur 4, SKL 2013, delaktighetstrappan  

 

När strategier och metoder för medborgardeltagande utformas tar man ofta hjälp av grafiska 

modeller. Vanligt förekommande är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 2009; 2011) 

delaktighetstrappa, se figur 4. Denna modell, och liknande varianter, används i många svenska 

kommuner som en idébild för att sortera olika former av deltagande och sätta in dem i ett 

sammanhang, beståendes av information, konsultation, dialog, inflytande och medbeslutande. 

Stegen konstrueras enhetligt med normen att ju högre upp på stegen medborgarna kommer, desto 

mer inflytande har de i processen.  
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Det första steget för medborgarna att bli delaktiga handlar om att få information. Som avser att 

tillhandahålla information för att medborgarna ska kunna ta till sig och ha förståelse för 

problemet. Nästa steg på trappan syftar på att medborgarnas åsikter och synpunkter om problemet 

att bli lyssnade på. Steget två benämns som konsultation i avseende med särskild hänsyn till 

medborgarnas respons. Däremot ökar det mellersta steget i trappan möjligheten att inte bara 

framföra sina egna synpunkter utan att vid tillfällen också kunna föra en dialog med andra kring 

problemet. Det resulterar i att deltagarna även får möjligheten att bemöta andras synpunkter och 

argumentera för sin sak. I nästa steg ökar delaktigheten och möjligheten att även påverka 

lösningen av problemet. Medborgarna får nu vara med under en längre period och har dessutom 

inflytande över de beslut som de förtroendevalda fattar. På det översta trappsteget i SKL’s 

deltagartrappa, se figur 1, är det medborgarna själva som fattar besluten de är medbeslutande.  

Det är på det steget medborgarna har den högsta nivån av inflytande. De förtroendevalda 

delegerar här sin beslutandemakt i frågan till medborgarna genom exempelvis folkomröstningar 

(SKL, Medborgardialog som del i styrprocessen 2013).  

3.7 Summering av teoretiskt ramverk 
 

För att få en mer fördjupad bild av hur implementering av just en policy kan se ut i kommunal 

förvaltning har Lundquist (1992) tre villkor förstå, kunna och vilja presenterats. Teorin används i 

studien som stöd för att förstå vilka brister som finns inom arbetet med implementeringen av 

medborgardialoger.  

Valet av teori är motiverat utifrån dess generella form och etablerade roll inom 

implementeringsforskning, den är väl beprövad på liknande studier och kan därmed anses 

legitim, samt är relevant utifrån studiens syfte och ger därmed goda förutsättningar för analys. 

Den är omfattande i form av att den lämpar sig såväl för relevanta definitioner som för analys ur 

flera perspektiv. Studien ska därmed utarbeta en teori i frågan att bidra med fördjupad kunskap 

kring ett rationellt arbete för dialoger med medborgarna i Klippans kommun. Policyprocessen 

tillämpas i egenskap av analysverktyg kring behandlingen av empirin. Varför medborgardialoger 

behövs visualiseras med anledning av i relation till stärkandet av demokratin. I enlighet med 

delaktighetstrappan och med utgångspunkt i empirin är syftet att erfara olika perspektiv gentemot 

graden av deltagande i Klippans kommun.  
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4 Metod  

 

I denna del följer en beskrivning av den valda forskningsdesignen kvalitativ analys, därtill vilka 

metoder som har tillämpats i denna kvalitativa studie. Materialet som i studiens analys används 

presenteras därefter, liksom de olika insamlingskällorna. Därefter motiveras vald analysenhet och 

olika kritiska överväganden som gjorts.  

 

4.1 Metodval  

 

Med bakgrund av studiens ambition givet syftet, faller en kvalitativ metod som den mest lämpade 

metoden för att uppnå studiens syfte och besvara de givna frågeställningarna. Det främsta 

argumentet till detta metodval är att det kan medföra en djupare förståelse för processens gång 

med medborgardialoger i Klippans kommun (Bryman 2011: 340f, Esiasson 2004: 234).  

Kvalitativ forskning karaktäriseras främst av dess fokus på ord och språk snarare än siffror och 

statistik. Detta till skillnad från kvantitativ forskning där data är numerisk och fokus ligger på 

kvantifiering av data. I kvalitativ forskning vill forskaren förstå hur informanterna upplever och 

tolkar sin omvärld, den sociala verkligheten. En stor del i analysarbetet handlar om att tolka data 

för att hitta djup, nyanser och variationer. Fokus ligger på att förstå individen i sin kontext och 

försöka skapa sig en helhetsbild. I kvalitativ forskningsmetod eftersträvas att se den studerade 

företeelsen ur informanternas perspektiv. Denna beskrivning stämmer väl överens med min 

önskan att studera hur Klippans kommun resonerar kring arbetet med medborgardialoger 

(Bryman 2011: 340ff).  

För att kunna ta an materialet för undersökningen kommer en kvalitativ textanalys ligga till 

grund. Dessutom kommer materialet att systematiseras då tanken är att beskriva innehållet 

snarare än att kritiskt granska det (Esaiasson et al. 2012: 210). I sammanhanget framstår därför en 

en beskrivande idéanalys som en användbar analysmetod. Däremot är det viktigt att framhäva, att 

i likhet med Ludvig Beckman (2005), menar att en beskrivning av verkligheten i viss mån också 

kan bidra till en förklaring av den (Beckman 2005: 48ff).  
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Analysmetoden skulle ytterligare kunna preciseras till det som kallas för kvalitativ fallstudie där 

fallet “medborgardialoger” undersöks utifrån vald analysenhet nämligen Klippans kommun (Yin 

2007: 41ff, 63ff). I denna studie är analysmetoden mer tänkt att användas för att studera olika 

idéer i relation till utnämnda idealtyper grundade på vilja, kunna och förstå, hämtade från Lennart 

Lundquist (1992). Det är dock i sammanhanget viktigt att lyfta att idealtyperna används i studien 

som ett analysverktyg (Esaiasson et al. 2012: 139ff).  

Kvalitativ forskning antar ofta en induktiv ansats. I induktiv forskning utgår forskaren från 

empirin i sin strävan att utforska det valda forskningsområdet. I det insamlade materialet försöker 

forskaren, med hjälp av teorier och teoretiska begrepp, att hitta förståelse, förklaringar och 

samband. Forskaren är öppen för vad informanten betonar och lägger vikt vid, och är på så sätt 

mottaglig för vändningar som forskningen kan komma att ta. Den induktiva ansatsen skiljer sig 

från en deduktiv ansats där utgångspunkten istället är en eller ett par teorier eller hypoteser som 

forskaren med hjälp av sin empiri, försöker att verifiera eller falsifiera (Bryman 2011:26 ff).  

Resultatet kommer vidare att systematiseras genom att utfallet förs in under passande kategori. 

Det innebär att operationaliseringen helt grundar sig på den teoretiska utgångspunkten (Esaiasson 

et al. 2012:53ff). Dessutom grundar sig studien i en konstruktiv teoretisk analys, som syftar till 

att svara på frågan om hur något kan vara och hur detta uppnås. I motsats till den normativ- och 

empirisk teoretiska analysen som istället syftar till att svara på frågan om hur något bör vara och 

hur något är.  

4.2 Förförståelse  

 

Kvalitativ induktiv forskning handlar, som tidigare nämnts, om att utforska ett område utan att 

utgå från teorier och hypoteser om vad resultatet kan komma att bli. Genom att låta empirin tala 

är forskaren öppen för de riktningar studien kan ta. Men att gå in i forskningen helt blank utan 

förförståelse är i praktiken omöjligt, varför jag här kommer att redogöra för min förförståelse på 

området. Sedan några år tillbaka har jag på ett eller annat sätt arbetat i offentlig verksamhet. Jag 

har arbetat i olika verksamheter där jag stött på varierade möjligheter till utvecklandet av 

medborgardialoger. Under studiens gång har ämnet demokrati och medborgardialoger varit ett 

ständigt återkommande ämne. Och det blev en självklarhet att avsluta mina studier med 

fördjupade kunskaper kring arbetet med medborgardialoger. Min bakgrund i den offentliga 
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förvaltningen gav mig ytterligare förståelse för hur lagar och riktlinjer styr beslut om insatser 

samt verksamheter. Att jag genom min arbetslivserfarenhet redan har kunskaper om dels 

demokrati som fenomen, dels medborgardialoger att jag redan från början har en del kunskaper 

som jag inte behöver ägna tid från uppsatsarbetet åt att tillägna mig. En risk, viktig att vara 

medveten om, är att forskaren genom sin förförståelse ofta har en föreställning om vilken empiri 

som kommer att samlas in och blir därmed mindre öppen för att resultatet kan komma att bli 

någonting helt annat (Bryman 2011: 43ff).  

4.3 Motivering av vald analysenhet  

 

Valet av analysenheten har i första hand styrts av de utmaningar som kommunerna ställs inför till 

följd av den demografiska utvecklingen och den snabba urbaniseringstakten. För att kommunerna 

på lång sikt ska kunna möta samhällsutvecklingen krävs att de har en kapacitet som står i 

proportion till deras uppgifter. Inom den valda analysenheten består aktören av Klippans 

kommun som är kopplad till meso nivå, det vill säga lokal organisation. Efter att ha kommit i 

kontakt med Klippans kommun framgick det att kommunen bland annat jobbar för en utökad 

demokrati i anslutning till medborgardialoger.  

4.4 Material  

 

Materialet som är tänkt att användas är bland annat olika offentliga handlingar från Klippans 

kommun, som framstår som det främsta underlaget där ett behov kring utvecklandet och 

stärkandet av medborgardialoger förekommer (Klippan 2012). Detta underlag kommer även att 

kompletteras av kvalitativa intervjuer. De aktörer som är tänkta att intervjuas är olika berörda 

parter i Klippans kommun så som: Kommunalråd (S), Oppositionsråd (M), Kanslichef och 

Utvecklingsstrateg. För att uppnå det bästa resultatet i denna studie tillämpas kvalitativ metod i 

form av semistrukturerade intervjuer (Bryman 2011). Vid användandet av intervjuer finns den 

möjligheten att kunna anpassa sina frågor efter den aktuella situationen och förklara otydliga 

frågor. Möjligheter finns också att ställa följdfrågor om det visar sig att vissa detaljer är 

avgörande för en specifik användares synvinkel. Empirin har sedan kompletterats med en 

ickedeltagande observation i anknytning till utvecklandet och stärkandet av demokratin i 

Klippans kommun (Bryman 2011:266, Klippan 2017). Detta med avseende till att kunna komma 
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närmare det insamlade materialet och få möjlighet med att vara delaktig när ett helt nytt 

ungdomsråd startades upp. Dessutom är meningen att empirin och intervjuerna ska analyseras 

utifrån ett konstruerat verktyg som relateras till Lennart Lundquists (1993) teoretiska ramverk 

vilja, kunna och förstå.  

Dessa villkor kommer även finnas till grund vid införandet av intervjuerna. Att ha förståelse för 

vad som bör göras kan möjliggöra att de som skall implementera besluten kan genomföras det 

som förväntas, men även tillgången till materiella och ekonomiska resurser är avgörande för att 

genomföra implementerandet (Lundquist 1992:76). Det mest problematiska inom 

implementeringsprocessen är dock inte om ämbetsmännen som ska implementera beslutet förstår 

eller kan genomföra det, utan om de vill genomföra det (ibid).  

4.4.1 Semistrukturerade intervjuer  

 

Semistrukturerade intervjuer tillämpades då metoden är mer flexibel än vad strukturerade 

intervjuer är. Under strukturerade intervjuer har forskaren en mycket stark kontroll över frågorna 

men också över svarens utformning (Bryman 2011: 414ff). Vid de semistrukturerade intervjuerna 

finns en färdig lista med ämnen eller frågor som ska diskuteras och besvaras men intervjuaren är 

flexibel när det gäller ordningsföljden på ämnena. Därför kan den som blir intervjuad också 

utveckla sina idéer och tala mer utförligt om de ämnen som tas upp. Fokus ligger här på den 

intervjuade som får möjlighet att utveckla sina synpunkter (Bryman 2011). Vid de ostrukturerade 

intervjuerna går flexibiliteten ännu längre. Det är den intervjuades tankar som är viktiga och 

forskarens roll är att ingripa så lite som möjligt. Den intervjuade utvecklar själv sina idéer och 

fullföljer sina tankegångar (Bryman 2011). Varken strukturerade eller ostrukturerade intervjuer 

ansågs vara aktuella då frågorna var planerad att vara specifika, samtidigt som de intervjuade fick 

möjligheten att själva utveckla sina svar och tala utförligt om de frågor som ställdes. Intervjuerna 

ljudinspelades med godkännande av informanterna och har sedan transkriberats. Det är viktigt att 

transkribera för att undvika att det uppkommer brister i resultatet på grund av minnesluckor om 

vad som sagts under samtalet (Yin, 2007:112). Intervjumallen som användes vid intervjuerna 

finns även som bilaga. En nackdel som kan upplevas med intervjuer är bland annat att det kan 

uppkomma en skevhet som beror på dåligt formulerade frågor. Det gäller att frågorna formuleras 

så att de är öppna och inte väcker motstånd hos informanten samtidigt som målet med de svar 
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som denne tror att intervjuaren vill ha istället för det den egentligen vill säga (Yin, 2007: 

112,117). I följande studie var det angeläget att noggrant se över frågorna, undvika styrande 

frågor och formulera dem så öppna som möjligt utan att vara för öppna. Detta för att få veta hur 

de intervjuade resonerar och ge dem möjlighet att utveckla sina svar.  

Metoden intervju har använts för att kunna besvara delar av undersökningens frågeställningar och 

utifrån politikers och tjänstemännens egna ord kunna dra slutsatser som rör arbetet med 

medborgardialoger i den valda kommunen.  

4.4.2 Observation 

 

Observationen som utfördes var tänkt som en ostrukturerad observation och hade en icke - 

deltagande karaktär (Bryman 2011: 266). Under observationen var det dock fokus kring själva 

utförandet av dialogen. Med syfte att få en närmare inblick i den utvecklingsgång som dialogen 

hade. Dialogen utvecklades till ett Ungdomsråd, vilken kommer att representera ungdomarna i 

Klippans kommun.  

Nu i efterhand skulle observationen troligtvis genomföras som strukturerad observation med 

utgångspunkt i Lennart Lundquist teorier kring vilja, kunna och förstå. Efter utförd observation 

framstår den strukturerade observationen som ett mer passande alternativ. Detta med bakgrund av 

studiens syfte som grundar sig på att medverka med fördjupat förslag på metoder kring 

medborgardialoger. Det kan sägas att observationen bidrog till ett större helhetsgrepp över 

processen vid genomförandet av dialog. Den information som erhållits under observationen utgör 

dock endast ett stöd för analysen som grundar sig på ovan presenterade material, vilket också var 

syftet från början.  
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4.5 Validitet och reliabilitet  

 

Validiteten i denna kvalitativa studie avser utförbarheten för undersökningen och att ge svar på 

de frågor som ställs i studien. Det handlar också om svaren kan fås fram genom den metod som 

används (Bryman 2011: 352ff).  

För att avgöra om det som avses mäts i studien måste begreppsvaliditeten och reliabiliteten vara 

god. För en god begreppsvaliditet finns en överensstämmelse mellan den teoretiska 

föreställningen och de valda indikatorerna eller kriterierna (Esaiasson et al 2007: 68). I denna 

studie kan kriterierna förstå, kunna och vilja alla tyda om implementeringen är god eller inte och 

de kan därför på ett tillfredställande sätt besvara frågan om huruvida det är implementeringen 

som brister i arbetet med medborgardialoger i Klippans kommun.  

Reliabilitet står för frånvaro av systematiska fel och innebär i kvalitativ analys att vara noggrann 

genomgående i undersökningen, och vara grundlig i tolkningen samt försöka rensa bort felaktiga 

källor. Tolkningsaspekten är här en stor del och handlar om studiens föreställningsram (Bryman 

2011: 65, 160ff, 351). Eftersom den kvalitativa metoden som används inte räknar eller 

systematiskt letar ord så kan reliabiliteten försvagas något, det är tolkningen av materialet som 

utgör resultatet och därför kan detta variera beroende på tolkare. En styrka är att empirin tydligt 

redovisat samt hur tolkningen gjorts och hur materialet systematiserats i kategorier vilket gör 

studien lättare att bemöta. Då tolkningen är redovisad så tydligt förbättrar det möjligheten om god 

intersubjektivitet och därmed god reliabilitet (Bryman 2011: 355).  

4.7 Kritiska reflektioner 

 

Denna studie begränsas till att studera medborgardialoger utifrån professionella aktörers 

perspektiv och har därför medvetet valt bort medborgarnas perspektiv i den empiriska studien. 

Det har noga gjorts ett urval när det gäller vilken typ av material som analyserats och i val av 

analysenheter, vilket innebär att materialet aktivt valts utifrån studien frågeställningar (Bryman, 

2011:350f). Valet av ämnet har styrts av både inomvetenskapliga och utomvetenskaplig hänsyn 

(Esaiasson, P. m. fl.: 56ff). Den inomvetenskapliga relevansen är starkt förknippad till studiens 

förfarande avseende arbetet med medborgardialoger (Ibid). Utomvetenskapligt sett är 
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undersökningen relevant i det syfte att studien kommer bidra med fördjupad kunskap kring ett 

systematiskt arbete med medborgardialoger i förhållande till teorin (Ibid: 60ff).  

Vidare kommer studien att bidra med mer kunskap kring huruvida medborgardialoger kan 

komplettera den representativa demokratin i den lokala kommunen. Studien kommer att bidra till 

teoriernas relevans, samtidigt som teorierna bidrar till studiens relevans. Utanför akademin bidrar 

studien med ytterligare information kring i vilken utsträckning Klippans kommun kan bruka 

medborgardialoger. I föreliggande studie förändrades frågeställningarna delvis under arbetets 

gång, baserat på den riktning studien tog. Samtidigt var målet att hela tiden utgå från studien 

syfte och preliminära frågeställningar. Det fanns till viss del även teoretiska begrepp i 

bakhuvudet när materialet samlades in, därav kan studien ses som induktiv med deduktiva inslag 

(Bryman 2011: 26ff).  

Det är möjligt att valet av analysenhet och eller valet av ett annorlunda arbetssätt kommer att 

ifrågasättas. Den kvalitativa analysen i denna studie kan ställas inför en prövning då studien 

bidrar med att öka kunskapen inom området istället för att resultatet ska kunna tillämpas inom 

nya forskning. Istället bedrivs studiens utvecklingsarbete som ett systematiskt och metodiskt 

sökande efter ny kunskap. Svårigheter med studien kan vara vilka implikationer analysen har i 

koppling till syftet.  

Avslutningsvis är det viktigt att uppmärksamma läsaren på att denna studien inte är en 

litteraturstudie utan en undersökning med källkritik och intervjuer. 
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5 Resultat och analys  

 

I denna del analyseras materialet och resultatet presenteras. Den empiri som ligger till grund för 

analysen består av offentliga handlingar från Klippans kommun och intervjuer med politiker och 

tjänstemän. Som huvudsakligt teoretiskt redskap för att analysera hur beredskap för 

implementeringen av medborgardialoger ser ut används Lundquist (1992) tre villkor förstå, 

kunna och vilja. Dessa villkor ses som nödvändiga för att tillämparen ska kunna genomföra ett 

beslut. Utföraren ska enligt dessa villkor: förstå beslutet som innebär att den direkta styrningen 

ska vara entydig, kunna genomföra beslutet, vilken innebär att det finns resurser att genomföra 

beslutet och att vilja genomföra beslutet. Dessa villkor berör Klippan kommuns demokratiarbete 

med perspektivet av medborgardialoger. De aktörer som intervjuats är olika berörda parter i 

Klippans kommun: Politiker 1 avser Kommunalråd (S), Politiker 2 avser Oppositionsråd (M), 

Tjänsteman 1 avser Utvecklingsstrateg och Tjänsteman 2 avser Kanslichef.  

5.1 Förstå  

 

Det första villkoret förstå innebär att den direkta styrningen ska vara entydig. Den som ska 

implementera beslutet ska inte kunna missförstå beslutsfattarens intentioner. Att tillämparen 

förstått syftet med förändringen är central för genomförandet (Lundquist 1992: 71). Enligt denna 

studie kan de tre olika villkoren ibland gå in i varandra, någon som kommer att ses i den vidare 

framställningen. Vid händelse av detta kommer det att påpekas och motiveras.  

Frågorna som besvaras härvid är:  

Är den direkta styrningen entydig i utvecklandet av arbetet med medborgardialoger? 

Har implementeraren förstått beslutfattarens intentioner? 

Resultatet visar på att Klippans kommun sedan 2003 har arbetat med utvecklandet av 

medborgardialoger och att 2008 blev frågan åter aktuell. Från början hade tjänstemännen i 

uppgift att utveckla olika projekt kring en utökad demokrati som skulle pågå med stöd av 

politiken. Då det inte fanns tydliga mål kring ett fortsatt arbete, föll processen kring en utökad 



	   26	  

demokrati. Vilken idag fortfarande upplevs vara i behov av en utveckling med tydliga strukturer 

och principer (Tjänsteman 1: 2017).  

I protokollet från Kommunfullmäktige 2014 framgår det att de förtroendevalda har ansvaret för 

att tillämpa resultatet av medborgardialogen som en del av underlaget. Samtidigt medför 

politikerrollen vid medborgardialoger att vara en upplyst, lyssnande, nåbar och synlig 

representant för Klippans kommun (KF 2014: §10). Initiativet till en medborgardialog tas oftast 

från respektive nämnd eller förvaltning i samråd med utvecklings strategerna (Tjänsteman 2: 

2017). Dessutom får kommunikationsavdelningen idag en viktig roll i arbetet kring utvecklandet 

av dialoger (Tjänsteman 1: 2017). 

Av intervjun framgår det att utvecklingen kring delaktighet i kommunen på många olika fronter 

stagnerat. Dels för att flera anställda hade suttit på samma position under många år, å ena sidan 

för att:      

 “(...) man vågar inte satsa” (Politiker 1).  

Kommunen upplever att det idag tämligen är angeläget att fler blir delaktiga. Särskild enligt den 

missnöje och misstro som idag förekommer beträffande politiker. Samtidigt behövs en 

balansgång mellan de folkvalda och medborgarna. De folkvalda politikerna får ett ökat ansvar, 

vilket kräver att politikerna behöver sätta sig mer in i problematiken, mer än vad gemene man ska 

behöva göra det. Syftet är inte att politikerna ska bli experter, den rollen har tjänstemännen i 

kommunen men målet är att 

 “(...) bli snäppet vassare” (Politiker 1).  

Det blir tydligt i protokollet från Kommunfullmäktige 2015 att tjänstepersoners uppdrag vid 

medborgardialoger är att stå för den praktiska planeringen, anordna och för genomförandet av 

dialogen. Vidare i protokollet nämns att förvaltningarna ska även vid behov backa upp med 

sakkunskap och fakta i de ärenden som dialogen avser (KF 2015: §48). Det är inte meningen att 

dialogerna ska vara att någon tar över den rollen och att den politiska rollen blir överflödig, utan 

tvärtom, den ska stärkas. Och det är den balansgången som är det svåraste, att få medborgarna 

och se vilket sammanhang och vad som är syftet med dialogen (Politiker 1).  
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Det framgår att medborgardialogen är under utveckling och dessutom är kommunen långt ifrån 

framme. En anledning till detta ses vara att både i politiken och tjänstemannasidan har varit 

ovana att föra dialog. När en dialog sedan utförs så visar det sig att även medborgarna är ovana 

vid att föra dialog, och på grund av detta har vissa dialoger upplevts hamna i obalans (Politiker 1: 

2017). Det finns i kommunen en gemensam syn kring mål och vision men dock finns där ingen 

särskild struktur eller resurser för medborgardialoger. (Politiker 2: 2017). Därtill har de kommit 

olika långt i olika delar i organisationen, således blir resultaten så olika med medborgardialogen 

(Politiker 2: 2017). En betoning som framförs i intervjun är att det ibland kan upplevas som 

“overkilled“. Med detta avses att man drar igång ett landsbygdsråd, även om det finns en 

förståelse till att initiera rådet, men samtidigt kan detta tyckas att man framtvingar ett nätverk 

som inte finns. Istället skulle man kunna lyssna av och känna av dem nätverk som redan finns 

(Politiker 2: 2017).  

Medborgardeltagande kan innebära olika former och metoder av inflytande. Det viktiga är inte att 

kommunen alltid får bestämma, likaledes är det av högt värde att kunna erbjuda olika alternativ 

till medborgarna i samhället (Tjänsteman 1). Det är inte alltid kommunen kunnat erbjuda olika 

alternativ till medinflytande i samhället. En anledning kan vara att det förekommit en viss 

osäkerhet kring att släppa in medborgarna (Tjänsteman 1: 2017). Vidare framkommer det att 

principer som syftar till att öka deltagandet i kommunen inte utvecklats i den takt kommunen 

önskar (Tjänsteman 1: 2017). Fortsättningsvis framgår det i den ena intervjun med (Tjänsteman 

2: 2017) att en ideal medborgardialog skulle kunna vara att man får information om allmänhetens 

synpunkter på ett snabbare sätt och i ett tidigare stadium (Tjänsteman 2: 2017). Man kan ha koll 

på de olika uppfattningarna från allmänheten genom att de inkomna frågorna och synpunkterna 

som kommer in till tex Facebook sorteras upp snabbt. En bra dialog skulle kunna se ut genom att 

man sorterar upp alla inkomna synpunkter och för fram de på ett bra sätt (Tjänsteman 2: 2017). 

Något som blev tydligt ur olika offentliga handlingar från Klippans kommun och av intervjuerna 

som genomförts, att medborgardialoger bör innefatta ökad delaktighet och att de förtroendevalda 

har ett ansvar i att tillämpa resultatet av medborgardialogen som en del av underlaget. Likaså ska 

en utvald styrgrupp utses vid genomförandet av medborgardialoger och innefatta en budget. 

Olika teman kan tillämpas till att utveckla en relation med medborgarna. Men det är också 

angeläget att ta ställning till vilka frågor som är lämpliga.  
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5.2 Kunna  

 

Det andra villkoret kunna innebär att tillämparen har de resurser som krävs för att kunna 

genomföra beslutet och dessutom att omgivningen inte hindrar tillämparens styrningsuppföj- 

ning. Kunna referera också till tillämparens möjlighet att fatta beslut och påverka (Lundquist 

1992: 75). Kunna kan handla om att ha tillgång till lokaler, personal, pengar, tid etcetera. Det kan 

också handla om en sådan sak som brist på förmåga bland personalen att genomföra beslutet. Det 

som främst handlar om att kunna för kommunernas del har att göra med vilka ekonomiska 

förutsättningar de får. Det handlar också om vilka möjligheter man får för att fatta beslut och 

kunna påverka.  

Frågorna som besvaras härvid är:  

Räcker kommunens tilldelade resurser till för att genomföra en medborgardialog? 

Vilka resurser behövs och vilka saknas? 

I intervjun med (Politiker 1: 2017) blir det klart att avdramatisera dialogformer och göra det till 

en självklarhet är en bra dialog. Det är framförallt viktigt med en framförhållning för att få 

medborgarna att engagera sig. Dessutom finns där en vilja i kommunen i att människor kommer 

till möten, lyssnar av, ställer sina frågor och kommer med tankar och synpunkter (Politiker 1: 

2017). Att medborgardialoger blir en naturlig process (Politiker 1:2017). Däremot finns där en 

hel del frågor som inte lämpar sig för medborgardialog. Där är många frågor som är av 

karaktären politisk fråga. Det är inte meningen att ha dialog i var och varannan fråga, politikerna 

ska trots allt företräda medborgarna (Politiker 1: 2017). För övrigt krävs det tid och resurser att ha 

dialoger. Beträffande att lyckas med en bra verksamhet är en förutsättning att ha en budget som 

fungerar, vilket kommunen inte idag har fullt ut. Under intervjun framgår det att endast en 

politiker som är heltidsarvoderade anställd, dvs kommunalråd och oppositionsrådet som är 

halvtids arvoderat. Den andra ordföranden har ett visst arvode och i övrigt är det fritidspolitiker 

(Politiker 1: 2017).  
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I den ena intervjun lyfts det fram att ett annat sätt att nå ut till alla i samhället är att kommunen 

har börjat ta fram en modell för samverkan med civilsamhället inom Familjen Helsingborg. Det 

är viktigt att det skapas en dialog med medborgarna inte enbart på individnivå utan även på 

organisationsnivå (Tjänsteman 1: 2017). Det framgår att arbetet med demokrati och dialoger 

innan 2012 var ett tjänstemans projekt med ett politiskt stöd. Men processen kring arbetet var 

otydlig och därav blev det ingen större utveckling i frågorna demokrati och dialog (Tjänsteman 1: 

2017) Efter detta tillsattes en Demokratiberedning 2012, som det nämns om i texten ovan. I 

samband med detta utarbetades en strategi kring medborgardialoger. Emellertid tynar strategin 

bort, med den anledning att det inte togs något beslut i fullmäktige, utan skickades tillbaka till 

kommunstyrelsen. Närmast därefter skickades strategin åter till förvaltningen för att utveckla 

arbetet med medborgardialoger. En förankring att jobba vidare med medborgardialoger finns men 

det finns inget politiskt beslut som är tydliga. (Tjänsteman 1: 2017).  

I bilagan från Kommunstyrelsen noteras det för att uppnå en bredd och djup dialog med 

medborgarna kring ett tema behövs olika dialogtjänster i egenskap av information, konsultation, 

dialog, inflytande och medbeslutande (KS 2013: Bilaga 1). Dialogtjänster syftar till att utveckla 

en relation med invånaren med i huvudsak två syften:    

 “Att öka medborgarnas delaktighet och utveckla det demokratiska inflytandet”  

 Så följer därav: 

 “Att ge kommunen kunskaper som kan utgöra beslutsunderlag och utveckla 

 verksamheterna” (Klippans kommun 2013: KS, Bilaga 1).  

Ansvaret ligger på kommunen att jobba aktivt, att jobba med kommunikation och information på 

ett sätt som man idag inte gör. Förutom kommundirektören har man utökat tjänsterna med en 

kommunikationschef och kundtjänst har gått samman med kommunikationsavdelningen 

(Tjänsteman 2: 2017). Tanken är att det ska jobbas mer, kommunen ska ligga tidigare och vara 

snabbare med information. En bra medborgardialog är kommunikation, att vara ute tidigt och 

informera i ett tidigt skede samt att sortera ut viktiga frågor. På så sätt blir det lättare att veta hur 

man ska utforma medborgardialogen och var man ska ha medborgardialoger (Tjänsteman 2: 

2017).  Ur dokument från Kommunstyrelsens arbetsutskott framgår det att det finns olika kanaler 

att tillgå avseende medborgardialoger, såsom kommunens Kundtjänst, web, sociala medier och 
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massmedier (KSAU 2015: §36, Tjänsteman 2: 2017). Det framstår utifrån den ena intervjun att 

processen med medborgardialoger i Klippans kommun är under utveckling (Politiker 1–2, 

Tjänsteman 1–2: 2017). Detta med anledning av att det bland både politiker och på 

tjänstemannasidan förekommer en viss ovana vid att föra dialog (Politiker 1: 2017).  

Det har i det undersökta materialet av intervjuerna visat sig att Klippans kommun påbörjat flera 

olika arbeten med att engagera invånarna i samhället (Politiker 1–2, Tjänsteman 1–2: 2017). I 

intervjuerna har det dessutom framgått att kommunen har utvecklat ett fungerande nätverk med 

näringsutvecklare, företagarna i Klippan, företagarna i Ljungbyhed, olika ideella föreningar och 

olika intressegrupper (politiker 1 och 2: 2017). Därtill har olika nya råd införts, några nya att 

nämna är ungdomsråd och landsbygdsråd. Dessutom har två nya forum startats vilket är Forum 

Klippan och Forum Ljungbyhed (Politiker 1: 2017). 

En aspekt som framstår vara angelägen att lyfta fram i sammanhanget är att kommunen på kort 

tid har förändrats på radikala sätt. Detta med anledning av att kommunen bytt ut de flesta 

chefstjänstemännen och ny kommunalråd har tillkommit (Politiker 1: 2017). Dessutom 

framkommer att inga särskilda resurser finns avsatta för arbetet med dialoger:  

“utan det ingår ju (...) det är en ständigt pågående arbete (...) det ska vara en naturlig del 

av verksamheten” (Politiker 1: 2017).       

 

Som tidigare nämnts handlar kunna om olika resurser i kommunen kommer att möjliggöra arbetet 

med medborgardialoger att implementeras. De svarande i kommunen var eniga om att värdet av 

tillämparens kunskap är en mycket viktig resurs. De kan dock förekomma en viss brist i de 

verktyg och kunskaper som behövs när medborgardialoger ska implementeras. För att kunna 

tillämpa en god implementering behövs även resurser till för att avsätta personella resurser inom 

befintlig budget. För en lyckad implementering behövs dessutom resurser till för att öka 

kunskapen i arbetet med medborgardialoger.  
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5.3 Vilja  

Det tredje villkoret Lundquist ställer upp är det om vilja (Lundquist 1992: 73). Tanken är att om 

tillämparen förstår beslutet och intentionerna och också har nog med resurser så kommer beslutet 

att genomföras som avsett, förutsatt att tillämparen också vill göra det, vilket är det tredje 

villkoret Lundquist ställer upp för en lyckad implementering (ibid: 77). Vilja är kopplat till 

utförarens mer eller mindre medvetna och uttalade preferenser (Lundquist 1992: 74). Om det 

finns bister i viljan hur kan då inställningen till arbetet med medborgardialoger i så fall stärkas.  

Frågorna som besvaras härvid är:  

Finns viljan i att utveckla arbetet med medborgardialoger? 

Hur kan inställningen till arbetet med medborgardialoger stärkas? 

Av intervjuerna framgår det att kommunen ska vara angeläget för alla. Även om man inte kan nå 

alla så är det viktigt att så många som möjligt känner att det berör dem. Det är viktigt att man kan 

framföra sina åsikter, inte bara kritisera, utan även vara involverad i beslut (Politiker 1:2017). En 

kombination av att ta reda på fakta och lyssna av människor är viktigt. Politik är i grund och 

botten en förening, vilket man själv har valt att engagera sig i (Politiker 1:2017). Att hålla på med 

politik innebär ett jobb med samhällsengagemang och därmed krävs det en egen vilja och att man 

tycker att det är roligt. Om man kan få fler människor att engagera sig i och till och med bli 

aktiva i politiken inom den förening man finner närmast, så kan man få en mer dynamisk 

organisation och även en bättre kommun (Politiker 1:2017). 

Kommunens arbete i anknytning till medborgardialoger är i en uppstartsperiod, men det uppges 

att kommunen är på god väg (Politiker 2). I intervjun betonas det också om att med all välmening 

har kommunen startat upp väldigt många grupper. Det saknas politiskt ledarskap där man låter 

tjänstemännen ta för stort ansvar och demokratin kommer i kläm. Ledning av den demokratiska 

processen bör ske i dessa steg: 

“(...) hämta in information, bilda arbetsgrupper och sedan föra diskussioner med varandra” 

(Politiker 2:2017).  
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Vad gäller organisationen har det framgått i från intervjuerna att det behövs tydligare strukturer 

kring behandlingen av frågor redan i tidigt skede såväl som att förvaltning och nämnd ska vara 

överens om syftet med dialogen (Politiker 2, Tjänsteman 1: 2017). En tendens upplevs vara att 

det råder en otydlig relation till beslutsfattandet och att dialogens resultat sällan återkopplas till 

deltagarna (Politiker 2, Tjänsteman 1: 2017). I led med detta gör det sig även nödvändigt att 

gemensamma riktlinjer kring hanteringen av dialoger konstrueras. Det förekommer förslag, 

Medborgardialog i Klippan, beträffande arbetet för att utveckla tillgänglighet och bemötande i 

kommunen (KS 2014, Medborgardialog i Klippan), (KF 2017 se budget, Politiker 1–2: 2017) (jfr 

diskussion).  

Det råder dessutom en viss försiktighet kring att mottaga medborgarnas synpunkter vid olika 

sammanhang. Detta med anledning av att vissa åsikter anses vara svårartade och vaga 

(Tjänsteman 1: 2017). Medborgardialoger ska vara öppna för alla frågor och inte styras av 

kommunen (Tjänsteman 1: 2017). Öppna frågor utesluter inte för de förtroendevalda att kunna 

göra prioriteringar när beslut ska fattas (Tjänsteman 2: 2017). Detta kan närmare förklaras med 

att: 

“(...) ibland kanske kan medborgarna göra det lika bra som någon annan och det är där politikerna 

ska kunna läsa av medborgarna” (Tjänsteman 2: 2017). 

Vidare behöver det klargöras vilka olika tillvägagångssätt medborgarna har möjlighet till, vid 

medinflytande i politiken (Tjänsteman 1: 2017). Begreppet demokrati används vid upprepade 

gånger i förhållande till medborgardialoger (Politiker 2: 2017). I den mening att värna om 

demokratin (Politiker 2: 2017).  

I ena intervjun framgår att det har varit ett ganska lågt valdeltagande i kommunen, så det är 

viktigt med ett allmänt engagemang som gör att fler kanske går och röstar. En del av detta är 

också att ta ansvar för samhället. Tanken kring att göra medborgarna mer delaktiga i det lokala 

samhällets utveckling handlar om att skapa tillit. Dessutom att medborgarna skall ha större 

förtroende för kommunen och den demokratiska processen, därav är det viktigt med tillit inom 

själva verksamheten. Inom Klippans kommun är en önskan att ha lokalt medborgarskap, att 

medborgarna känner att de har medborgarskap och rättigheter i sin kommun men även 

skyldigheter. Det gäller att bygga ihop det politiska systemet med det vanliga samhället, vilket 
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det idag är rätt så skilt. Det är politiken som bestämmer saker och folket är utanför och bara tittar 

på (Tjänsteman 1:2017).  

Sammantaget har det framgått att kommunen har i syfte att vara angelägen för alla. Detta kan 

tolkas som att det finns en vilja i att utveckla arbetet med medborgardialoger. Genom att 

involvera fler i politiken kan en mer dynamisk organisation stärkas. Det betonas att kommunen är 

på god väg i sin utveckling med dialoger men att det inte alltid fungerar som det var tänkt från 

början. Vidare lyfts det fram att kommunen i all välmening har startat upp väldigt många grupper. 

Överlag tycker de intervjuade att viljan i implementeringen av medborgardialoger finns i målet 

att uppnå en utökad delaktighet och att väga in alla intressen. Oviljan kan bestå av det som lyfts 

fram i ovanstående del där det finns osäkerhet i arbetet med medborgardialoger. Flera olika 

frågor har lyfts fram exempelvis att förvaltning och nämnd ska vara överens om syftet med 

dialogen. En angelägenhet förekommer i att införa gemensamma riktlinjer kring hanteringen av 

dialoger i kommunen. Det råder en viss varsamhet i att ta emot medborgarnas synpunkter vid 

olika tillfällen.  
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6 Diskussion  

 

Studiens syfte är att medverka till fördjupade kunskaper kring ett systematiskt arbete för dialoger 

med medborgarna på lokal nivå. Klippans kommun är den valda kommunen att belysa olika 

perspektiv vid implementering av policyn. I detta hänseende medborgardialoger med 

utgångspunkt i Lennart Lundquist (1992) teoretiska egenskaper av begreppen förstå, kunna och 

vilja. Detta aktualiserar naturligtvis behovet av att lyckas med att implementera policyn på ett 

framgångsrikt sätt i den egna organisationen.  

Det som kan utläsas ur analysen är att de tre villkoren förstå, kunna och vilja är nödvändiga för 

att kunna genomföra en god implementering av medborgardialoger. Det framkommer i analysen 

att både politiker och tjänstemän är positiva till utökad medborgardialog i kommunen, men är 

försiktiga då tidigare arbeten i kommunen med dialoger inte alltid lyckats fullt ut. Utifrån de 

offentliga handlingar som analyserats och intervjuer med politiker och tjänstemän visar 

kommunen en positiv bild, och vilja, att utveckla arbetet med medborgardialoger.  

Att fullt ut lyckas med implementeringen av nya policyn i sin organisation har studien visat på att 

det är en större utmaning än väntat. Den tveklöst största utmaningen som studien stöter på vid 

implementeringen av medborgardialoger i Klippans kommun är att förstå och tillämpa policyn. 

Ett bristfälligt angreppssätt är att man försöker utveckla nya råd istället för att ta vara på dem som 

redan finns. Sådan utveckling löser endast en del av den utveckling vilket innebär att 

organisationen fokuserar så gott som enbart på utveckling av lösningar. Enligt författaren 

Lindholm 2015 är det av stor vikt att vara transparent med vad resultatet av dialogen ska 

användas till (Lindholm et al. 2015). Därtill belyser den tidigare forskningen att 

implementeringsprocessen bland aktörer och strukturer är viktig för en lyckad implementering 

(Lundquist 1992). Dock kan problem uppstå när utförandet inte sker som styrningen planerat 

(Sannerstedt 2001: 18ff). Det är viktigt att korrekta politiska beslut antas, där åtgärder och 

effekter är tydliga (Sannerstedt 2001: 32ff, Hill 1997: 97ff). Detta betonas också i Klippans 

kommun och måste förhålla sig i arbetet med medborgardialoger.  
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 I analysen tydliggjordes vikten av att utveckla riktlinjer och olika metoder som kan användas till 

stöd i planeringen och genomförandet av medborgardialoger. Likaså uttrycks en önskan om klara 

riktlinjer för återkoppling av dialogen. Följaktligen kan nämnas att en förståelse i arbetet med 

dialoger präglar hela organisationen likaså behovet av utvecklingen med medborgardialoger. I 

kommunen finns dessutom en förståelse att det inte enbart räcker att ha en god vilja. Processen 

med medborgardialogen ska också vara väl genomtänkt, tydlig och naturlig. Det uttrycks 

dessutom en förståelse i att en sammanhållen konstruktion är en förutsättning för en fungerande 

utvecklingsgång. Därtill framkom att kommunen idag aktivt behöver jobba mer med intern 

kommunikation och information för att lyckas uppnå en god medborgardialog. Att ha förståelse 

för vad som bör göras kan möjliggöra att de som ska implementera besluten kan genomföra det 

som förväntas. Tillgången till materiella, personella och ekonomiska resurser är också avgörande 

för att kunna genomföra ett beslut. De problem som lyfts fram kring implementeringen med 

medborgardialoger i Klippans kommun, handlar bland annat om att politiska beslut inte är i 

överenstämmelse med beslutfattarens avsikt. De befattningshavare, dvs. tjänstemän har en 

professionell kvalifikation och en betydande yrkeskunskap som politiker nödvändigtvis inte har i 

det specifika yrket. Det blir då olämpligt att politiker tar ställning i dessa frågor och utformar 

väldigt ingående olika preciseringar. Vilket kanske borde överlämnas till de som innehar den 

professionella kompetensen. Oväntade situationer som tjänstemän möter i sitt arbete kan politiker 

omöjligt ta ställning till när styrningen utformas. För att kunna hantera sådana situationer är det 

positivt med ett visst handlingsutrymme för tjänstemännen. I analysen framgår att all 

implementering är resurskrävande och förvaltningens resurser är oftast avgörande för huruvida 

arbetet med medborgardialoger kan verkställa politiska beslut eller inte. Vilket det även 

konstaterades i diskussionen om den tidigare forskningen att medborgardialoger kan vara 

resurskrävande och kan vara skadliga för medborgarna och demokratin (SOU 2015). Det blir en 

fråga gällande om en lyckad implementering kräver ett fullständigt uppfyllande av målen, eller är 

en lägre procentuell fullbordan av implementeringen tillräcklig.  

I teoriavsnittet redogjordes det att i verkligheten kan dialogprocessen ofta befinna sig på olika 

nivåer samtidigt. SKL:s Delaktighetstrappa kan användas som verktyg när medborgardialoger ska 

definieras, se figur 4. Under en dialogprocess är det naturligt att röra sig fram och tillbaka mellan 

de olika nivåerna, beroende på vilken fråga som behandlas. Detta samtidigt som studien pekat på 

att oavsett tillvägagångsätt så ligger politikers ansvar i att skapa möjligheter och förutsättningar. 
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Resultaten från Sveriges Kommuner - och Landsting och kommunens planer kring stärkandet av 

demokratin i anslutning till medborgarna i Klippans kommun, har på olika sätt speglat 

upprättandet av arbetet med medborgardialoger.  

Den tidigare forskningen visar på att medborgardialogen kan fördjupa och stabilisera demokratin 

där dialogen leder till gemensamma beslut. Samt att medborgarna skapar en förståelse att den 

offentliga makten kan användas som stöd till att få genom sina önskemål (Tahvilzadeh 2015: 

28ff). Flertalet forskare menar på att det kan uppstå en konflikt mellan medborgarna och de 

folkvalda politikerna om fler invånare inkluderas i politiska sammanhang (SKL: 11 tankar om 

medborgadialog i styrning, Gilljam & Hermansson 2003: 206ff). Vilket även flertalet påpekat i 

analysen av empirin. En rad aspekter har vid analysen av Klippans kommun identifierats som 

betydelsefulla vid implementeringen av medborgardialoger. Såsom att organisationen ska omfatta 

tydlig ledning och struktur i arbetet med medborgardialoger. Trots att inga svårigheter kring 

förståelsen framkom pekar analysen i alla fall på behovet av tydligare struktur. Det är viktigt att 

förståelsen av implementeringsprocessen omfattar hela organisationen. Aktörers inställning till en 

lyckad implementering bör byggas upp i samband med tillräckliga resurser men även avsätta tid 

och rätt teknik för att underlätta implementeringen. Detta är även väsentligt för att stärka 

personalens kunskaper och skapa ökad förtroende, stabil personalgrupp kan spegla förmåga och 

resurser. Ett behov beträffande arbetet med medborgardialoger i Klippans kommun bedöms vara 

tydlig struktur. För att skapa struktur i organisationen krävs det att kommunen avsätter resurser 

och tar hänsyn till tidsaspekten. En förutsättning är en fungerande kommunikation inom 

organisationen, vilket blir avgörande i arbetet med välfungerande kommunikationsvägar. Studien 

visar på att det oftast finns en teoretisk förståelse i arbetet med medborgardialoger men att kunna 

tillämpa detta i praktiken inte är i samma omfattning då viljan behöver stärkas. Dessutom visar 

studien på att arbetet med att utveckla demokrati genom medborgardialoger i Klippans kommun 

har varit verksamt under lång tid. Likaså framkommer det att en försiktighet kring arbetet med 

dialoger har präglat kommunen.  
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7 Slutsats  

 

Denna studie önskar att bidra med fördjupade kunskaper kring ett systematiskt arbete för dialoger 

med medborgarna på lokal nivå.  

Genom att analysera Klippan kommuns svar utifrån Lundquists tre villkor för en god 

implementering: förstå, kunna och vilja framkommer det att inget av dessa villkor i dagsläget är 

helt uppfyllda vilket kan tyda på ett framtida implementeringsproblem. Det som också går att 

tyda i analysen är att kommunen är på god väg i arbetet med medborgardialoger då det finns en 

insikt i att utveckla arbetet. Dessutom är både politiker och tjänstemän medvetna om att det finns 

ett behov av att skapa ökad tydlighet kring målen i arbetet med medborgardialoger. En 

medvetenhet och vilja genomsyrar kommunen i att prioritera medborgardialoger som ett verktyg 

för att utveckla demokratin.  

Resultatet visar hur en verklighetsförankring kan förefinnas i viljan att utveckla arbetet med 

medborgardialoger, men vägen dit inte speglar alltid den förståelse och kunnande som 

kommunen är försedd med. Att analysen av villkoret vilja lämnar något motstridiga svar kan ses 

som en ytterligare en indikation på att det är brister i uppfyllandet av att förstå och kunna som 

ligger till grund. Lundquist tre villkor förstå, kunna och vilja är inte helt uppfyllda. Det kan 

konstateras att en förståelse i arbetet med dialoger präglar hela organisationen likaså finns en 

samsyn i behovet av utvecklingen i arbetet med medborgardialoger.  

Härefter lämnas frågan vidare till framtida forskare för att göra ytterligare analys av vilka 

faktorer som har en inverkan och indirekt påverkan av implementeringen och dess effekt i 

verksamheten.  
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Oppositionsråd (M) (Politiker 2) 

Kanslichef (Tjänsteman 2) 
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9 Bilaga 1 

 

Intervjufrågor  

Vad vill Klippans kommun uppnå genom att göra medborgarna mer delaktiga i det lokala 

samhällets utveckling?  

Hur ser det ut idag, har ni principer eller liknande som syftar till att göra medborgarna delaktiga? 

Hur fungerar er medborgardialog idag?  

Hur förs dialogen idag mellan företagen, organisationer, starka intressegrupper? Finns det mer 

dialoger än den individuella invånaren? De individer som inte går in på hemsidan, hur får de 

motivation att gå in på hemsidan och lämna synpunkt? Hur når ni ut till alla grupper?  

Kring vilka frågor vill ni ha medborgardialog? Hur återkopplar ni era medborgardialoger idag? - 

Hur kan ni förbättra återkopplingen?  

Vad är viktigt för er inom Klippans kommun att uppnå i dialogen med medborgarna? Vad utlovar 

ni till medborgarna?  

Om kommunen bestämt sig för att föra in medborgardialog som en del i 

styrprocessen/ärendehanteringsprocessen så krävs det att det formas en organisation för att 

hantera detta. För detta bör ett arbete ske när det gäller: struktur, resurser och kultur.  

Hur ser er organisation ut för att hantera medborgardialog? - Hur ser kommunens styrprocess ut 

för att fatta beslut?   - Vilka resurser finns avsatta idag och behöver ni utveckla detta?   - Hur 

ser ni på nyttan med medborgardialog?    

- Finns medborgardialog med som en del i underlaget inför beslut?  Det har framkommit att 

Klippans kommun vill nå en utökad demokrati (utifrån olika dokumentet, hemsidan, sociala 

medier och även pressen har nämnt detta), vad är det kommunen önskar med utökad demokrati? 

Vilka är målen? Vad vill kommunen med mer demokrati?  Hur skulle en bra medborgardialog 

fungera? Och hur ser Du på idealet? Vad är en dialog för dig?  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