
Högskolan i Halmstad   Statsvetenskap 61-80 poäng 
Sektionen för Hälsa och Samhälle  Uppsats: 10 poäng 
    Vårterminen 2007 
    Handledare: Jörgen Johansson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekot av medborgarna! 
- en fallstudie av medborgarutskotten i Helsingborgs 

stad 

 
 
 
 
 
 
 
 

Författare: Sofia Gullberg, pers. nr.  830429 

 
 



Abstract 
 
 
Titel: Medborgarnas eko- en fallstudie av medborgarutskotten i Helsingborgs stad 
 
Författare: Sofia Gullberg 
 
Handledare: Jörgen Johansson 
 
Termin: Vårterminen 2007 
 
 
Medborgarna i en kommun spelar en viktig roll för hur den kommunala politiken skall se ut. 

Det finns många sätt att se på vad ett medborgarskap är för något och vilka skyldigheter och 

rättigheter man skall ha samt hur man som medborgare skall kunna utöva inflytande.  
 

Ambitionen med arbetet har varit att studera och beskriva medborgarutskottens uppgång och 

fall i Helsingborgs stad. Detta görs genom teoretiska utgångspunkterna politisk 

kommunikation och olika syner på medborgarskap och demokrati. Dessa använder jag för att 

få svar på hur man ser på medborgarna och demokrati och för att kunna förklara den politiska 

processen som skett under medborgarutskottens existens samt ge svar på mina 

frågeställningar. Materialet i uppsatsen är främst hämtat genom intervjuer med politiker från 

socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet i Helsingborgs stad samt tre handläggare 

från medborgarutskotten och är grunden till mitt empiriska material. Intervjuerna har sedan 

kompletterats av andra sekundära källor så som Helsingborgs stads hemsida och forskare som 

Stig Montin. 
 

Resultatet i min uppsats visar att medborgarutskotten hela tiden varit en omstridd fråga då 

socialdemokraterna valde att införa dem och de borgerliga att lägga ned dem. Motiven att 

lägga ned medborgarutskotten var att det var för dyrt och det var en onödig kanal för att nå 

politikerna enligt de borgerliga. Handläggarna och socialdemokraterna tror snarare att det var 

ideologiska skillnader varför man lade ner dem. I nuläget har man inte upprättat andra fasta 

kanaler för medborgardialog. Studien visar även på att det finns stora brister i 

kommunikationen när man skall föra information från medborgarutskotten till nämnder och 

styrelser. 

 
 
Nyckelord: Demokrati, Helsingborg, Medborgardialog, Medborgarutskott, Politisk 
kommunikation 
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Kapitel 1, Inledning 

 

 

 

 
1.1 Inledning 

I detta kapitel kommer jag att introducera mina utgångspunkter för min studie. Jag kommer att 

presentera mitt problem och syfte samt de frågeställningar, metoder och material jag använt. 

 

 

1.2 Problem 

Medborgarna i en kommun spelar en viktig roll för hur den kommunala politiken skall se ut. 

Det finns många sätt att se på vad ett medborgarskap är för något och vilka skyldigheter och 

rättigheter man skall ha samt hur man som medborgare skall kunna utöva inflytande.  

 

”en demokrati ger varje medborgare tillgång till den politiska styrelsen dvs. den gör henne 

delaktig i samhällsutvecklingen. Ju mindre medborgare erfar att hon har denna tillgång, att 

hon upplever sig delaktig, desto lägre är sannolikheten att hon ska vilja delta. Ju mer 

medborgaren erfar att hennes och andras deltagande ger inflytande, desto högre blir 

sannolikheten för att hon vill fortsätta delta” (SOU 2000: 1 sida 33).  

 

Man menar att de traditionella formerna för demokrati och deltagande måste utmanas för att 

medborgarna skall vilja delta och förstärka den svenska folkstyrelsen. 

 

Det har gjorts olika insatser i olika kommuner för att tillgodose medborgarnas behov och 

deras inflytande. I Lokala demokratiexperiment (1998) som är skriven av Stig Montin inom 

ramen för den så kallade demokratiutredningen som ges ut av statens offentliga utredningar 

ger man olika exempel på medborgerligt inflytande i tre städer i Sverige. Ett av exemplen är 



så kallade medborgarpaneler. Medborgarpaneler kan vara att man slumpmässigt väljer ut ett 

antal invånare ca 20-25 stycken som berörs i en aktuell fråga. Denna medborgarpanel pågår 

under några dagar där det även finns politiska företrädare, experter och företrädare för 

organiserade intressen närvarande, med uppgift att observera utan att deltaga. Meningen med 

medborgarpanelen är att beslutsfattarna ska få ett underlag i beslutsprocessen. I Upplands 

Väsby genomförde man under hösten 1997 två medborgarpaneler. Sammanlagt kom 81 av 

1000 tillfrågade till de två olika tillfällena (Montin 1998: 36ff). Upplands Väsby är bara ett 

exempel där man har försökt få medborgarna att delta mer för att politiker skall kunna 

använda medborgarnas åsikter som en grund till beslut även under valperioden.  

 

Den roll som medborgerligt inflytande spelar idag i samhället har gjort att jag valt att studera 

Helsingborgs stad. En orsak till att jag valde att studera Helsingborgs stad är att de har under 

tre år haft så kallade medborgarutskott men har valt att lägga ner dessa. Den andra orsaken till 

att jag valt Helsingborg är att Helsingborg är en stad som skiftar majoritet vart fjärde år då det 

är val. Innan valet hösten 2006, var det socialdemokraterna och vänsterpartiet som satt i 

majoritet. Efter valet 2006 skiftade majoriteten i Helsingborgs stad. Moderaterna och 

”femklövern” vann valet i Helsingborg hösten 2006. Allianspartierna (centerpartiet, 

folkpartiet, kristdemokraterna, moderaterna) tillsammans med SPI1 bildar femklövern som de 

kommande åren skall styra Helsingborg. När socialdemokraterna och vänsterpartiet var i 

majoritet beslutade man den 1 januari 2003 att införa medborgarutskott i Helsingborgs stad. 

Dess uppgift var:  

 

” att samverka med kommunens medborgare för att ge en helhetssyn om invånarnas behov 

inom ett visst geografiskt område. Detta gör man genom regelbunden kontakt med invånarna 

genom utskick, sammankomster och områdesvandringar, för att skapa en dialog mellan 

medborgarna och stadens styrelse. Medborgarutskotten driver även demokrati- och 

integrationsprojekt, samt områdesbundna utvecklingsprojekt inom till exempel stadsbyggnad” 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Medborgarutskott) 

 

Helsingborgs stad var indelat i fem medborgarutskott; centrum, syd, nord, öst och väst, Efter 

valet 2006 bestämde femklövern att man skulle lägga ner dessa utskott. Denna uppsats 

försöker med hjälp av empirin hämtad från Helsingborgs stad hantera ett forskningsproblem 
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om medborgarinflytande och politisk kommunikation i medborgarutskotten i Helsingborg. 

Påverkas medborgarna av det som medborgarutskotten gjort och vilken roll politisk 

kommunikation spelar i en organisationsförändring där man har valt att engagera 

medborgarna för att sedan lägga ned detta. Ett annat problem som finns är hur demokratin 

påverkas av att den politiska majoriteten skiftar vart fjärde år och medför då 

organisationsförändringar. 

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Stig Montin menar att den kommunala självstyrelsen kan ses som en normativ princip om 

relationen mellan staten och kommuner. Den kommunala självstyrelsen består av två 

övergripande värden. Den ena är demokrativärden. Tanken med demokrativärdena är att 

medborgarna i en kommun ”styr sig själva”. Det andra värdet är effektivitetsvärdena där 

tanken är att beslut bör fattas nära dem de rör och att kommunal förvaltning blir billigare och 

mer ändamålsenligt än om den hade skötts av staten (Montin 2004: 24f). Han konstaterar: 

 

” I den svenska kommunala demokratins ideal betonas både medborgarstyre och politisk 

handlingskraft, dvs. medborgarnas inflytande (framför allt vid partierna) förväntas vara högt, 

men samtidigt skall kommunens ”regering” utöva en stark styrning och ha kraft att fatta 

beslut som går emot olika intressen, även om dessa är starka” (Montin 2004: 94) 

 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera Helsingborgs stad och dess arbete med 

medborgarinflytande och medborgardialog. Detta görs genom att studera medborgarutskottens 

uppgång och fall under perioden 2003-2006. Jag har valt att koncentrera mig till följande 

specifika frågeställningar:  

• När och varför beslutade man sig att ha medborgarutskott? 

• Vad är medborgarutskott och vilken funktion har de haft? 

• Vilka motiv fanns det för att lägga ner dem? 

• Har man upprättat några andra kanaler för medborgerligt inflytande? 

 

Uppsatsen uppmärksammar hur man inom kommunalpolitiken försöker utveckla 

medborgarnas inflytande och ställningstagande i lokalpolitiken.  Min ambition och syfte är att 

studera medborgarutskotten uppgång och fall för att få en ökad förståelse hur man kan göra 



för att öka medborgerligt inflytande och vilka problem som finns. Detta görs utifrån en 

intervjuundersökning med politiker och tjänstemän i Helsingborgs stad för att få bilden av 

möjligheter och hinder i kommunen när det gäller medborgardialog. Tanken med uppsatsen är 

att genom en studie av medborgarutskottens framväxt och nedläggning belysa villkoren för 

medborgardemokrati utifrån teorier om politisk kommunikation. 

 

 

1.4 Tidigare forskning 

Forskning som gjorts på områden om medborgardeltagande är väldigt brett och stort. Sveriges 

offentliga utredningar har släppt olika betänkande som behandlar dessa frågor, nu senast inom 

ramen för den så kallade demokratiutredningen.  En av dessa är Lokala demokrati experiment 

som jag tidigare tog upp under problemdiskussionen som är skriven av Stig Montin (SOU 

1998: 155). I denna diskuteras det olika synsätt på demokratin men även hur kommuners 

organisation har förändrats till kommundelsnämnder för att man skulle ge medborgarna mer 

inflytande mellan valen. Man diskuterar olika sätt för medborgarna att påverka mellan 

kommunala folkomröstningar och folkinitiativ, medborgarpaneler, valfrihetsdemokrati och 

brukarinflytande. Som exempel har man olika städer runt om i Sverige för att visa hur det har 

gått. En annan är En uthållig demokrati som är demokratiutredningens slutbetänkande som 

ingår i en serie i statens offentliga utredningar och behandlar frågan om demokratins framtid 

(SOU 2000: 1).  

 

Stig Montin har även själv skrivit olika böcker som behandlar frågor om kommuner och 

medborgardeltagande och en av de böckerna är Moderna Kommuner från 2004. Moderna 

kommuner behandlar frågor som om kommunernas självständighet ökar eller minskar genom 

det ökade samarbetet med omvärlden. Hur demokratin gynnas genom medborgarnas 

deltagande där han tar upp olika aspekter av en medborgare samt diskuterar om medborgare 

är passiva eller aktiva. Montin behandlar även frågan om politikernas och tjänstemännens 

relation till varandra.  

 

Olof Petersson är en stor forskare inom kommunala frågor.  En av de böcker han har skrivit är 

Svensk politik, som dock mer är som en lärobok. Denna bok skildrar det svenska 

styrelseskickets historia och utveckling där han analyserar dagens samhälle/maktsystem. 

Bland annat diskuterar han folkets betydelse, massmedierna, organisationer, medborgarna, 



kommuner och landsting i boken. Petersson har även fått i uppdrag av statens demokratiråd att 

skriva demokrati och medborgarskap med andra författare. Här diskuterar man medborgarnas 

rättigheter och skyldigheter att kunna påverka och vilken makt de egentligen skall ha.  

En annan publikation från demokratirådets rapport är demokrati som dialog och även här är 

Olof Petersson inblandad. Den som står som främsta författaren är dock Bo Rothstein. I denna 

rapport diskuteras demokrati som dialog och man diskuterar demokratins dilemma (Rothstein: 

1998). Det har även visats sig under mina intervjuer att en forskare vid namn Jakob Svensson 

som forskar vid Lunds universitet forskar om medborgarutskotten i Helsingborg. Det finns än 

så länge inga publikationer om medborgarutskotten i Helsingborg (som jag hittat och ingen 

vet som jag har frågat) men avhandlingen förväntas bli klar under hösten 2008. Folke 

Johansson m.fl. har skrivit kommunal demokrati under fyra decennier som ingår i demokrati i 

förändring. Denna bok liksom Stig Montin tar upp och behandlar kommunernas förändring 

och hur medborgarnas relation till kommunen förändrats och hur de möter dessa förändringar 

(Johansson mfl. 2005).  

 

En annan som forskat kring demokrati och deltagande är Tom Nilsson som har skrivit 

avhandlingen Till vilken nytta (2005). I denna avhandling beskrivs olika demokratier och 

olika sätt att deltaga samt vilket värde medborgarna har. Avhandlingen syftar till att ge svar 

på frågor som; vilka positiva och negativa effekter kan förväntas vid politisk deltagande och 

vad det är mer specifikt i de olika deltagandeformerna som är avgörande för vad utfallet blir. 

För att få svar på dessa frågor identifieras det politiska deltagandets grundläggande 

dimensioner. Avhandlingen vill bidra till att öka kunskapen och förståelsen om det politiska 

deltagandets karaktär, komplexitet och konsekvenser på den svenska lokala nivån (Nilsson 

2005: 7ff). 

 

 

1.5 Metod och material 

1.5.1 Metod 

Metod används för att förklara hur man gör när man skall besvara sina frågeställningar 

(Bjereld mfl. 2002: 104). Lennart Lundquist beskriver metod som ” metoder är de 

tillvägagångssätt med vilkas hjälp metodologi utformas, material tas fram, teori (begrepp) 

appliceras på det framtagna materialet i analysen och forskningsresultat presenteras” 

(Lundquist 1993: 95).  



 

Denna undersökning som görs är en deskriptiv undersökning. En deskriptiv undersökning 

skall vara tät och omfattande. För att kunna undersöka Helsingborgs stad och 

medborgarutskottens historia och livstid kommer jag använda mig av en kvalitativ fallstudie. 

Att undersöka något kvalitativt betyder att forskaren är intresserad av vilka kvaliteter eller 

egenskaper en viss företeelse har (Bjereld mfl 2002: 114).  Detta motiverar jag med att jag vill 

svara på frågan varför och beskriva medborgarutskottens arbete under de åren de har funnits.  

 

En fallstudie är en undersökning av en specifik företeelse, tex. ett program, en händelse eller 

en person. En fallstudie är dessutom partikularistiska, deskriptiva, heuristiska och induktiva 

vilket stämmer överens med min studie. Min studie är partikularistisk i den mån att den 

fokuserar på en viss händelse där fallet Helsingborg är viktigt. Heuristisk betyder att man kan 

förbättra läsarens förståelse av en företeelse. Det är detta jag tänkt göra med Helsingborgs 

stad och medborgarutskotten. Att förklara vad medborgarutskotten är för något och varför 

man tog de beslut som man gjorde. Induktiv betyder att fallstudien grundar sig på induktiva 

resonemang det vill säga att dra allmänna slutsatser från de enskilda fallen (Merriam 1998: 

25ff).  Jag kan inte säga att jag genom min studie kan dra allmänna slutsatser från de enskilda 

fallen det vill säga att generalisera. Jag kan däremot hjälpa till att förstå hur en medborgerlig 

kanal fungerar och om just denna kanal är ett alternativ som kommuner kan använda sig av 

för att få medborgarna att engagera sig i de kommunala frågorna. Vad betyder det då att min 

studie är kvalitativ? I denna studie betyder det att jag som forskare är mer intresserad av en 

process än ett resultat, det vill säga vad är det egentligen som sker? Hur ser den ”naturliga” 

historia ut som ligger bakom den händelse eller företeelse man studerar? Kvalitativ forskning 

utmärker sig även genom att man gör fältarbete. Man söker upp människor, situationer, 

platser eller institutioner (Merriam 1998: 31ff).  En annan orsak till att man väljer fallstudie är 

att man vill gå på djupet med en bestämd situation, person eller händelse, inte för att ta reda 

på något som gäller generellt för många eller alla undersökningsenheter (Merriam 1998: 184)  

 

1.5.1.1 Intervju som metod 

Det finns olika sätt att hantera intervju och intervjufrågor. Jag kommer att använda mig av 

den öppet riktat intervjun. Denna form av intervju koncentrerar sig på kvaliteterna och den 

som intervjuar söker sammanhangsbestämd kunskap om kvaliteter som intervjuaren har 

definierat och har modell som anger begrepp som grund (Lantz 1993: 21).  Detta för att det 

ger respondenten möjlighet att beskriva sin bild av verkligheten. Det ger även mig som 



intervjuare en möjlighet att ha en färdig mall med intervjufrågor att utgå ifrån, som 

respondenten sedan fördjupar sig i. Det ger mig som forskare möjlighet att styra intervjun, så 

att den inte går allt för lång bort från området som ska belysas (Lantz 1993: 18ff). Denna sorts 

av intervjuer syftar till att förstå meningen med fenomen i relation till respondentens 

livsvärden, de är deskriptiva, de är fokuserade på bestämda temata och är öppna för 

flertydligheter och förändringar (Lantz 1993: 34). 

 

 

 

 

 

1.5.2 Material 

Det material jag använder mig av kommer först och främst från Helsingborgs stads hemsida2 

samt de intervjusvar jag får från mina respondenter och till en stor del den litteratur som Stig 

Montin skrivit som jag behandlar. Strategi/policy för medborgarutskottens arbete har en stor 

grund i den resultatredovisning jag skall presentera. Utifrån detta material har jag både kunnat 

förklara medborgarutskottens verksamhet samt kunnat skriva intervjufrågor. Annat material 

som har varit till nytta för min studie är kommunala handlingar som handlar om 

medborgarutskotten så som motioner och kommunfullmäktigesammanträden. Intervjusvaren 

har även de haft stor betydelse då jag bygger min resultatredovisning från dessa svar. 

 

1.5.3  Urval 

Mitt urval av respondenter har jag fått genom information från medborgarutskotten. Den 

första kategorin jag intervjuar är de som varit handläggare i medborgarutskotten. Jag har valt 

dessa för det är de som har störst och bredast insyn om vad medborgarutskotten är, vad de har 

behandlat för frågor samt om det har varit populärt hos medborgarna. Handläggarna har varit 

de som har haft en relation till alla inblandade i medborgarutskotten. Den andra kategorin jag 

har valt att intervjua är de politiker som har suttit med i beslutsprocesserna kring 

medborgarutskotten. Min tanke var först att jag skulle intervjua tre politiker från 2003 då man 

beslutade att införa medborgarutskotten och sedan två politiker från 2006 då man beslutade att 

lägga ner dem. Efter samtal med en handläggare på Rådhuset i Helsingborg bestämde jag mig 

för att intervjua handläggare från tre medborgarutskott. Jag valde själv vilka tre 
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medborgarutskott jag skulle välja och de jag valde var medborgarutskott öst, väst och norr.  

Detta gjorde jag för att jag skulle försöka få så stor spridning på områden som möjligt i 

Helsingborg och få så stor representativitet som möjligt. Jag valde även att intervjua fem 

politiker för att fånga upp den politiska processen som funnits av medborgarutskotten. De 

politiker jag valt att intervju är Thomas Nordström och Inger Nilsson från 

socialdemokraterna. Carin Wredström och Christian Orsing från moderaterna samt Maria 

Winberg Nordström från folkpartiet. Jag har valt att intervjua politiker från 

socialdemokraterna för det var de som valde att införa medborgarutskotten och med samma 

resonemang fast tvärtom valde jag att intervjua de borgerliga för det var de som bestämde att 

lägga ned medborgarutskotten. Alla politiker utom Christian Orsing har varit förtroendevalda 

i kommunen under processen kring medborgarutskottens bildande och avveckling.  Mitt syfte 

var att från början intervjua en politiker som var helt ny på sin position som kommunalråd i 

Helsingborg, men denna person hade inte tid så jag fick göra ett nytt urval. Detta gjorde jag 

med hjälp av politikernas sekreterare och fick istället intervjua en förtroendevald politiker på 

halvtid, denna person var Christian Orsing.   

 

1.5.4 Validitet och Reliabilitet 

Validitet innebär i vilken utsträckning vi verkligen undersöker det vi avser att undersöka. Man 

kan även säga att det är graden av överrensstämmelse mellan den teoretiska och den 

operationella definitionen (Bjereld, Demker & Hinnfors 2002: 108).Då jag i min 

undersökning har strategi/policy för medborgarutskotten, beslut som fattats kring 

medborgarutskotten, samt kompletterat med intervjuer, så tycker jag att jag mäter det jag vill 

få fram. Jag tycker att den teoretiska delen knyts väl samman med undersökningen då jag valt 

att använda mig av Stig Montin och hans syn på hur man kan se på medborgerligt deltagande 

och demokrati samt politisk kommunikation.  

 

Med extern validitet menas i vilken utsträckning resultaten i min studie kan generaliseras till 

den urvalsram som ursprungligen var avsikten (Esaiasson 2004: 61f). I min undersökning 

försöker jag inte generalisera. Detta är på grund av att jag undersöker en specifik kommun 

och deras organisation på medborgerligt deltagande och det kan se ut på många olika sätt i 

olika kommuner i Sverige. Det jag däremot tycker jag bidrar till är diskussionen om 

medborgarnas deltagande generellt i Sverige samt att peka på för- och nackdelar med 

medborgarutskotten som politisk forum som andra kommuner kan ha nytta av.  



Reliabilitet är beroende på hur det som mäts avses att mätas. Det handlar alltså om hur ”bra” 

man mäter det man har tänkt sig att mäta. Reliabiliteten handlar om förhållandet mellan den 

operationella definitionen och undersökningsobjektet (Bjereld, Demker & Hinnfors 2002: 

11f). Jag mäter det jag avser att mäta, men det är alltid svårt att hantera material då man har 

intervju som metod. Detta är på grund av att intervjupersonerna kan missuppfatta frågorna, de 

kan missuppfatta mina intentioner samt att jag kan tolka intervjupersonernas svar på fel sätt. 

Detta är jag medveten om vid mina intervjuer och jag försöker se svaren med så öppna ögon 

som möjligt utan att lägga in några värderingar i dem. 

 

1.5.5 Metodproblem 

De problem jag har haft under arbetes gång med metoden är att få tag i vissa politiker som jag 

skulle vilja intervjua. En av de jag ville intervjua fick jag inte tag i och fick då komplettera det 

med en annan politiker istället fast från samma parti. Ett annat problem som jag märkte när 

jag hade mina intervjuer var att de inte alltid förstod frågorna och mina avsikter med dem, 

men det fick jag rätta till under intervjun och förklarade vad det var jag menade. Ett annat 

problem som jag märkt, är vikten man som politiker lägger vid partitillhörighet. Jag tror att 

detta kan ha påverkat vad man sagt och inte sagt under intervjun, det vill säga man kanske tror 

och känner en annan sak, men då man måste hålla sig till sin partilinje kan man inte uttrycka 

det. 

 

1.5.6 Källkritik 

När man använder sig av intervjuer som metod kan man alltid diskutera hur man har gjort sitt 

urval och skulle man kunna använda sig av andra personer. Jag har valt politiker från 

majoriteten och oppositionen i Helsingborgs stad för att ge en bild av de olika syner man har 

på politik och för att utifrån det förstå den politiska processen kring medborgarutskotten. Jag 

har även valt tre utskottshandläggare som mina respondenter. Alla dessa har jag fått på 

rekommendationer från kommunstyrelsen utredare. Givetvis kan man diskutera om man hade 

kunnat välja andra personer att intervjua och om man istället skulle välja de politiker som satt 

i medborgarutskotten. Trots de tvivel som kan finnas tycker jag att jag har valt rätt urval för 

att kunna besvara mina frågeställningar. Nu så här i efterhand hade man kunnat intervjua de 

som var anställda på medborgarkansliet för att se hur deras bild av medborgarutskotten har 

sett ut, men detta har inte gjorts. Annat man skall tänka på när man läser uppsatsen är att de 

utsagor jag har är från politiker och handläggare. Det är kanske inte alltid de har förstått mina 

frågor som jag velat eller att de har velat säga sanningen. Av mina erfarenheter av 



intervjuerna så tycker jag att jag har försökt få in respondenternas svar på rätt spår igen när 

det har gått för långt utifrån ämnet och min uppfattning är att respondenterna har svarat så 

ärligt som möjligt.  

 

 

1.6 Disposition 

I kommande kapitel, kapitel två presenteras de teorier som är vägledande för mitt arbete. Här 

presenteras sätt att se på medborgare och olika sätt att se på demokrati samt olika teorier om 

politisk kommunikation. Kapitel tre behandlar kommunernas historia generellt men även 

Helsingborgs stads organisationshistoria. Det fjärde kapitlet presenteras det empiriska 

materialet, det vill säga de svar som kommit från mina urvalspersoner, men även information 

från policy/strategidokumentet för medborgarutskottet. Jag kommer även i detta kapitlet ge 

svar på mina frågeställningar för att sedan i kapitel fem göra en  analys där jag knyter an det 

empiriska materialet med det teoretiska materialet.  

 



Kapitel 2, Teori 

 

 

 

 

 
2.1 Inledning 

Enligt Bjereld, Demker och Hinnfors är teori en utsaga om vissa definierade fenomens 

orsaksrelationer till varandra. Teorier skall även tala om för oss hur vi skall tolka våra resultat 

(Bjereld mfl 2002: 76f).  Lundquist beskriver teorier som perspektiv som ska fungera som 

analysinstrument i meningen att de pekar ut olika konstruktioner och arbetssätt som bör 

uppmärksammas vid skrivandet och läsandet av ett samhällsvetenskapligt arbete (Lundquist 

1992: 57). I detta kapitel skall jag alltså ta upp de teorier som är vägledande för mitt arbete. 

Stig Montin beskriver i sin bok Moderna kommuner om hur man kan se på medborgarskap, 

men även olika definitioner på vad demokrati är för något och medborgerligt deltagande. 

Politisk kommunikation är en annan teori som jag kommer att använda mig av då min 

undersökning i allra högsta grad handlar om kommunikationen mellan medborgarna och de 

styrande. Jag har valt att använda mig av Montin för att förklara på vilka sätt man kan se på 

medborgarna och även vilka olika demokratimodeller det finns. Då medborgarutskotten 

handlar om kommunikation mellan de förtroendevalda och medborgarna och även 

tjänstemännen har jag valt att använda mig av politisk kommunikation som teori. För att 

kunna förstå hur denna kommunikation har sett ut eller om det överhuvudtaget funnits en 

kommunikation och om den har varit en envägskommunikation eller tvåvägskommunikation 

har jag valt att ta hjälp av teorier om politisk kommunikation.  

 

 

 



2.2 Medborgardemokrati 

I Moderna kommuner ges en bild av det kommunala förändringsarbetet som skett och som 

pågår. I denna del av teorin tänker jag ta upp de tankesätt Stig Montin för fram som berör 

demokrati och medborgarna.  

 

2.2.1 Olika perspektiv på medborgarskap 

Enligt Montin kan man se på medborgarskapet på tre olika sätt. De tre synsätten är; det civila 

medborgarskapet, det politiska medborgarskapet och det sociala medborgarskapet. De tre 

synsätten på medborgarskapet identifierade T.H. Marshall i slutet av 1940- talet och han 

menade på att de har följt varandra sedan upplysningstidens dagar.  

1700- talet var det århundrade som det civila medborgarskapet fick sitt genombrott. Det civila 

medborgarskapet har principen allas likhet inför lagen och yttrandefrihet, trosfrihet, etc. blev 

de grundläggande rättigheterna för medborgarna. Följt därefter kom det politiska 

medborgarskapet där stommen blev rätten att rösta och att på olika sätt medverka i den 

politiska beslutsprocessen blev successivt självklar i den framväxande representativa 

demokratin. I slutet av 1800- talet var slagordet ”en medborgare- en röst” som fick allt 

starkare kraft. Det tredje medborgarskapet, det sociala handlar om sociala rättigheter som 

började växa fram under början av 1900-talet, men som först institutionaliserades efter andra 

världskriget. Det sociala medborgarskapet vägleds av idén om rättvis fördelning av välfärd 

(Montin 2004: 134f) 

 

Det politiska medborgarskapet skiljer sig från de övriga två. Här handlar det om reglering av 

relationen mellan medborgarna i samhället, om medborgarens skyldigheter för det 

gemensammas bästa. Det civila och det sociala medborgarskapet handlar istället om att 

säkerställa den enskilde individens rättigheter i relation till staten. Vidare garanterar det civila 

medborgarskapet frihet från statliga ingrepp, det som ibland kallas negativ frihet3. Det sociala 

medborgarskapet garanterar istället tillgång till vissa bestämda sociala nyttigheter, det som 

ibland kallas positiv frihet4. De tre typerna av medborgarskap har gemensamt att de alla 

bygger på principen ”om lika rättigheter för alla medborgare” (Montin 2004: 135). 

 

 

                                                 
3 Såsom skyddande av individens integritet (Montin 2004: 135). 
4 Såsom rätten till arbete och skälig levnadsnivå (Montin 2004: 135) 



2.2.2 Passiva eller aktiva medborgare? 

Det finns de som hävdar att välfärdstaten skapar eller bidrar med att skapa passiva 

medborgare, medan de finns de som hävdar att välfärdsstaten bidrar till att skapa aktiva 

medborgare. Jag har valt att presentera dessa synsätt då jag anser att det är viktigt för 

diskussionen om demokrati och medborgarskap. Sättet att styra på kan ha betydelse för hur 

aktiva eller passiva medborgarna är i en stat eller i mitt val en kommun. 

 

Att vara klient, patient, omsorgsmottagare, osv. i relation till välfärdsstaten det vill säga 

kommunen är att vara passiva medborgare enligt det synsätt som säger att välfärdsstaten 

skapar passiva medborgare. Medborgarna reduceras till passiva mottagare av den offentliga 

sektors utbud, man är konsument av den offentliga servicen. Relationen mellan medborgare 

och de offentliga institutionerna är oberoende av varandra, trots att de tillhör samma sektor. 

Medborgaren placeras i periferin av det offentligt gemensamma. Ekonomi, offentlig 

tjänsteproduktion och administration tenderar att avskärmas från sin samhälleliga omgivning. 

Man definierar därför medborgarna som autonoma individer istället för individer i ett 

kollektiv. Man kan säga att det betyder att den gemensamma sektorn inte längre är gemensam. 

I detta synsätt framställs ”staten” och ”politiken” som ofrihetens rike medan det civila 

samhället framställs som frihetens, gemenskapens och solidaritets rike. Sammanfattningsvis 

kan man säga att det finns två tankestrukturer på detta sätt att se på medborgare. Det ena 

säger att välfärdsstaten formar oss till passiva konsumenter av välfärd det vill säga 

medborgarnas ansvartagande urholkas och vi görs passiva till beroende av statens olika 

program och åtgärder. Det andra säger att medborgarna på olika sätt bör frigöra sig från 

denna passiviserade välfärdsstat och bygga gemenskap i civilsamhället (Montin 2004: 138f). 

 

Det andra sättet att se på medborgarna det är att se på dem som aktiva. Det innebär att 

välfärdsstaten snarare förstärker än försvagar individernas sociala, ekonomiska och politiska 

autonomi. De finns de forskare som menar att man skall hålla isär den generella från den 

behovsprövande välfärdsstaten. Den generella välfärdsstaten innebär att individer inte 

behöver utsättas för någon kritisk granskning utan får stöd genom att leva upp till vissa 

kriterier. Dessa generella stöd kan till exempel vara barnbidrag och socialförsäkring, men de 

skapar inget beroendeförhållande till staten. Däremot innebär den behovsprövade 

socialpolitiken att individens behov bedöms från fall till fall och därmed kan medborgaren 

komma i ett beroendeförhållande till myndigheter och professionella så som läkare och 

socialsekreterare. Men enligt detta perspektiv kan man säga att välfärdspolitiken i allmänhet 



och den generella välfärdspolitiken i synnerhet inte är passivt beroendeskapande (Montin 

2004: 139).  

 

 

2.3 Politisk kommunikation 

När man pratar om politisk kommunikation i kommunalpolitiken avses främst 

kommunikation mellan tjänstemän, politiker och medborgare. I politisk kommunikation och 

demokrati skriver man att det övergripande synsättet på politik är kopplad till det politiska 

medborgarskapet (Bengtsson  2001: 9). Kommunikation så som många andra 

statsvetenskapliga begrepp kommer från det latinska språket och i detta fall handlar det om 

ordet communits, som betyder gemensam. På svenska översätter vi det till att göra något till 

gemensam egendom, vilket betyder att vi både meddelar oss och delar med oss av något slags 

budskap som innehåller upplevelser, idéer, känslor och värderingar (Bengtsson 2001: 13). När 

man kommunicerar handlar det om olika uttryckssätt som både kan vara verbala och icke 

verbala, muntliga och skriftliga, formella och informella. Man menar även på att 

kommunikation fyller funktioner som att informera, påverka, kontrollera, förklara och 

underhålla. Men vad räknas då som kommunikation?  För att kommunikation skall finnas 

måste det finnas någon form av sändare och mottagare. Det finns inget krav på att dessa 

sändare och mottagare skall känna varandra, utan man kan göra skillnad mellan olika kanaler 

som mass- eller mediekommunikation som sker via någon teknisk kanal och utmärks av att 

vara enkelriktad, opersonlig och samtidigt. Det kan även vara interpersonell kommunikation 

som är mer personlig och sker i form av samtal, brev och så vidare (Bengtsson 2001: 13). Den 

tredje vägen som man menar är viktig i politiska sammanhang är egenkommunikation vilket 

betyder att kommunikation i form av iakttagelser och erfarenheter av den politiska världen 

som tex föräldraskap och arbetsliv. I detta begrepp egenkommunikation räknar man även den 

så kallade intellektuella vägen, som menas att genom egen tankeverksamhet och egna 

slutsatser skapas en ny kommunikationsväg. Men det är främst som en interaktiv process som 

kommunikation har blivit definierat, det vill säga där två eller flera aktörer sänder respektive 

tar emot budskap och där dessa aktörer på något sätt relaterar till varandra (Bengtsson 2001: 

13). I boken politisk kommunikation och demokrati finns det en definition på politisk 

kommunikation; ”What is political communication? It is the construction, sending receiving 

and processing of messages that are likely to have at significant impact on politics” 

(Bengtsson 2001: 9).  



 

Hur kan vi då använda detta för att analysera var och på vilket sätt politisk kommunikation 

sker? Det finns många som har studerat politisk kommunikation och av dessa är merparten 

amerikanska forskare. Resultatet av detta har blivit att man kommit fram till olika 

analysmodeller och i politisk kommunikation och demokrati tas sådana olika teorier upp. Jag 

kommer att avgränsa mig till klassisk kommunikationsteori, det tolkande perspektivet och 

kommunikativ handling. Klassisk kommunikationsteori handlar om överföring av meddelande 

och behövs för att förstå de olika funktioner som kommunikationen kan ha och vilka 

möjligheter det finns att sprida olika budskap men även varför kommunikation ibland 

misslyckas (Bengtsson 2001: 25). Tolkande perspektivet handlar däremot om att det är 

kommunikationen som bygger upp en organisation och bidrar till att konstituera dem (Heide 

mfl 2005: 53). Den sista teorin i kommunikation är den kommunikativa handlingen. Här 

handlar det om att uppnå enighet med andra och för att göra detta måste man ta hänsyn till 

andras intressen (Eriksen mfl 1997:41) 

 

2.3.1 Klassisk kommunikationsteori 

Den modell som har fått störst betydelse i politisk kommunikation är den klassiska 

kommunikationsteorin av Claude Shannon och Warren Weaver och presenterades i boken The 

mathematical Theory of Communication 1949/1998. Man kan även kalla denna modell 

transmissionsynsättet. I denna modell är viktiga begrepp (1) Sändare/kommunikator (=den 

som gör kommunikationen), (2) meddelande (= den informationen som sändaren vill nå 

mottagaren med), (3) kanal (=det medium varigenom meddelandet förflyttats från sändare till 

mottagare och (4) mottagare. Denna modell är inriktad på processen och innebär att 

kommunikationen i grunden är ”överföring av budskap”, t.ex. politiska partier som sändare, 

väljarna som mottagare och partiernas budskap som meddelande (Bengtsson 2001: 26). Man 

lägger inget värde i mottagarnas tolkningar av information och detta anses inte vara 

problematiskt, man utgår från att ord innehåller bestämda betydelser som mottagarna enkelt 

kan inhämta från ett meddelande (Heide mfl. 2005: 32).  När man tar sig an detta angreppssätt 

innebär det att man beskriver vad som sker i denna överföring och analyserar vilka resultat 

den leder till. Denna modell gör skillnad mot de tidigare modellerna och det är att mottagaren 

spelar en allt större roll och betraktas som en allt aktivare deltagare i processen. Denna modell 

har diskuterats av svenska forskare och man har då lagt till kommunikationsobjekt för att 

beteckna det tankeinnehåll som sändare försöker överföra genom meddelandet (Bengtsson 

2001: 27). 



 

 

 

Figur 2.1 

Källa: Bengtsson 2001: 27 

 

I boken kommunikation och organisation menar man på att mottagaren är medskapare av 

betydelsen av meddelande. Man menar även att den som introducerar ett ämne i samtalet har 

makten att bestämma vilka aspekter som ska tas upp för diskussion. I med detta begränsas 

kommunikationen av ojämlik distribution av kunskap, makt och prestige, det handlar helt 

enkelt om makt i kommunikationen (Heide mfl 2005: 34f). 

 

” När människor kommunicerar konstruerar de en social verklighet som innehåller kunskap, 

identitet, relationer och betydelse. Den konstruerade sociala verkligheten är delvis gemensam 

och delvis individuell” (Heide mfl 2005: 35). 

 

2.3.2 Tolkande perspektivet 

Mats Heide med flera tar upp olika syner på hur man ska se på organisationer.  De tar upp det 

klassiska perspektivet som man kan jämställa med det jag ovan beskrivit det vill säga 

transmissionsynsättet men de tar även upp det tolkande- och det kritiska perspektivet. Mats 

Heide med flera är kritiska till transmissionsättet och de talar hellre om meningsskapande. Då 

jag inom dessa perspektiv bara skall koncentrera mig på kommunikationen så har jag valt att 

enbart ta upp det tolkande då både det och det kritiska har samma syn på kommunikation det 

vill säga en meningsskapande syn.  

 



Det tolkande perspektivet menar att det är kommunikation som bygger upp en organisation 

och bidrar till att konstituera den. Philip Tompkins är förespråkare för detta perspektiv och 

han vill se på organisationer som system av interagerande individer som genom 

kommunikation aktivt är engagerade i processen att forma och omforma sin sociala ordning. 

Han lyfter fram fyra aspekter i att forma och omforma sin sociala ordning. En av dem är 

betydelsen av organisationsmedlemmarnas handlingar, den är viktig för att forma och 

förhandla verkligheten i organisationen (Heide mfl 2005: 53). Synen är som jag tidigare 

nämnt meningsskapande vilket betyder att man undersöker meddelande som symptom på och 

medel för att utveckla sociala betydelser. Berättelser, myter och ritualer och språkanvändning 

är alltså inte enbart reflexioner av organisationen, de är pågående processer som konstituerar 

organisationens liv (Heide mfl 2005: 53). 

 

2.3.3 Kommunikativt ledarskap 

Ett annat sätt att se på politisk kommunikation är det så kallade kommunikativa ledarskapet. 

Kommunikativt ledarskap definieras: 

 

”Kommunikativt ledarskap utövas mot bakgrund av uppnådd enighet, eller mot bakgrund av 

ett övervägande som man tror skulle kunna ha lett till enighet om det hade föregåtts av en 

adekvat diskussion/../ att aktörerna involveras i en ömsesidig argumentationsutveckling där 

argumentens räckvidd eller allmängiltighet (universalitet) är utslagsgivande” (Eriksen 1997: 

154). 

 

Man kan säga att kommunikativa handlingar handlar om att uppnå enighet med andra och att 

man måste ta hänsyn till andras intressen (Eriksen 1997: 41f). De som för dialogen måste 

medvetet gå in med att de är öppna för möjligheten att de kan ha fel och man måste bli eniga 

om vad som skall göras för att kunna utföra handlingen. Det handlar mer om att uttrycka sina 

personliga upplevelser, behov och intressen än att maximera en given funktion. Uppgiften är 

att ta reda på vad man själv vill, identitetsfrågor och hur man bör agera när ens beteende har 

konsekvenser för andra människors intressen. De som är förespråkare för kommunikativa 

handlingar menar att för man skall kunna delta i samhällslivet, är förutsättningarna att vi delar 

en gemensam ”livsvärld”. Man menar att kommunikation är en interaktion där aktörerna 

interagerar med hjälp av meningsbärande symboler. Detta och i samband med giltlighetskrav 

utgör ett kommunikativt idealtillstånd. Det som kännetecknar en fungerande 

kommunikationsprocess är att sändaren och mottagaren uppfattar ett budskap på samma sätt 



(Eriksen 1997: 44f). Det ställs krav, i alla fall underförstådda krav, på de aktörer som deltar i 

en diskussion. Dessa krav är att aktörerna är intresserade av att nå till en ömsesidig förståelse 

och enighet, att alla är fria, likvärdiga och potentiellt lika kompetenta. Alla måste kunna 

erkänna misstag och ändra uppfattning när de ställs inför ett bättre argument och att alla 

uppträder autentiska och sannfärdiga mot varandra (Eriksen 1997: 47).  Denna teori om 

kommunikativ handling utgår från en grundtanke om upplysning enligt vilken talare, adressat 

och åhörare informerar sig genom ett ömsesidigt utbyte av argument. Man menar även att om 

deltagarna i en diskussion för argumentativa medel så kan man nå fram till lösningar som äger 

en högre grad av giltighet. Det är denna form av kommunikation som representerar försök att 

lösa konflikter utifrån en objektiv eller icke intressestyrd ståndpunkt och kan därmed få ett 

resultat som i högre utsträckning kan respekteras (Eriksen 1997:55f). Det finns olika 

kategorier av kommunikativa handlingar: 

 

 

 

 

  

Figur 2.3.3 Kommunikativa handlingar 

(Källa Eriksen 1997: 65).  

 

Man kan dela upp kommunikativt handlande i olika underkategorier. Ett av problemen för 

samhällsvetenskaplig relevans är att kommunikativ handling är starkt knutet med kvalificerad 

konsensus. Kvalificerad konsensus betyder att parternas motiv för att godkänna ett förslag 

Social handling 

Kommunikativ handling   Strategisk handling 

Konsensus  Provisoriskt samförstånd 

Kvasikonsensus Minikonsensus 



endast har sin grund i rationella argument. Det finns även rationell konsensus men här uppstår 

inga problem eftersom man har att göra med föreställningar om ett rationellt underbyggt 

samförstånd som alla delar efter ett ömsesidigt meningsutbyte. Den andra underkategorin är 

provisoriskt samförstånd. Provisoriskt samförstånd betecknas av en situation där deltagarna 

bara har lyckats komma överens för tillfället. Man kan säga att parterna har ingått i en 

”acceptabel pakt” som är något parterna går med på under de rådande omständigheterna som 

de kan godtas och enas kring. Som man kan se i figuren har provisoriskt samförstånd en 

underkategori med kvasikonsensus. Detta betyder att det kan vara så att en minoritet har 

förlorat i beslutsprocessen, men ändå accepterar förhandlingsresultatet eftersom besluten har 

fattats i överensstämmelse med en formellt korrekt förhandlingsordning. Man kan säga att 

man är oenig om beslutet men inte om beslutsprocessen. Provisoriskt samförstånd har en 

andra underkategori som är minikonsensus som helt enkelt betecknar att man inte talar om 

sådant man är oenig om (Eriksen 1997: 61ff). Eriksen skriver att den generella poängen är: 

 ”Diskussionen och argumentationen syftar till att klargöra motsättningar och att starta 

självreflekterade processer. Man försöker skapa en relation mellan handling och värderingar. 

Vidare är man öppen för kritik mot hur normer tillämpas utan att detta nödvändigtvis knyts 

upp till själva konsensus” (Eriksen 1997: 65)  

 

2.3.4 Olika synsätt på politiskt deltagande och kommunikation 

Det pratas ofta om demokrati och dess innebörd, men vad är det vi egentligen menar. Montin 

och Hans Bengtsson har tre olika syner på demokrati och politiskt deltagande.  Montins 

demokratimodeller är elitdemokrati, deltagardemokrati och deliberativ demokrati. Hans 

Bengtsson presenterar även tre modeller, men dessa heter direkt demokrati, indirekt demokrati 

och interaktiv demokrati. Montins deltagardemokrati och Bengtsson direkt demokrati betyder 

samma sak och likaså gör Montins deliberativ demokrati och Bengtsson indirekta demokrati. 

Jag kommer här nedan presentera dessa olika syner på demokrati. Jag kommer att börja med 

Montins elitdemokrati för att sedan fortsätta med deltagar- samt direkt demokrati. Därefter 

presenterar jag Montins deliberativa demokrati och Bengtsson indirekta demokrati. För att 

sedan avsluta med Bengtssons interaktiva demokrati.  

 

Den första demokratimodell som Montin presenterar är den så kallade elitdemokratin. Syftet 

med denna är att politiska eliter konkurrerar med varandra om väljarnas gunst. Man ser de 

demokratiska institutionerna som ett medel snarare än som ett mål i sig. Man förväntar sig 

inte att medborgarna är intresserade av politik och då förväntar man sig inte heller att det är 



högt valdeltagande. Man menar på att blir folket engagerade i politiken kan detta bli till 

nackdel för politiken då det innebär att de medborgare med otillräckliga kunskaper får 

inflytande. Idén med elitdemokratin är att den bygger på en åtskillnad mellan det offentliga 

och det privata (Montin 2004: 142).  

 

Den andra demokratimodellen är deltagardemokrati, Bengtsson benämner denna som direkt 

demokrati. I deltagardemokrati/direkt demokrati ser man medborgarnas deltagande som ett 

mål i sig. Man menar att när medborgarna deltar skapar det förståelse och demokratisk 

fostran. Det ses även som ett medel för att åstadkomma bättre och mer legitima beslut genom 

att medborgarna själv medverkar i politiska beslutsprocesser. Till skillnad från elitdemokratin 

drar man inte här en gräns mellan det offentliga och det privata, utan man är av den 

uppfattningen att hela samhället bör demokratiseras för att politisk jämlikhet skall kunna 

uppnås. Politiskt deltagande skall ske på lika villkor för både män och kvinnor. Bengtsson 

menar att syftet med denna inriktning är att genom deltagande och dialog ska argument föras 

fram och leda till bästa möjliga beslutsunderlag, men också till att medborgarnas kunskap och 

intresse ska växa och mogna (Bengtsson 2001: 16). 

 

Den tredje demokratimodellen är en komplettering av de föregående och kallas deliberativ 

demokrati och benämns av Bengtsson som indirekt demokrati. Utgångspunkten är att 

människor i allmänhet både kan och vill delta i diskussioner om gemensamma 

angelägenheter. Man kan hävda att politiskt medborgarskap innebär en skyldighet att delta i 

det politiska livet. Det som gör att den deliberativa demokratin är annorlunda än de två andra 

är formerna för det offentliga samtalet medborgare emellan. Man menar att beslut och räkna 

röster inte skall gå så snabbt som möjligt t.ex. i form av folkomröstning utan det man vill är 

att man skall fortsätta samtala så länge som möjligt och skall omfatta moraliska och etiska 

grunder. Dessa samtal skall ske på jämlika grunder där varje argument tas på allvar, dessa 

skall kännetecknas av öppenhet, jämlikhet och ansvarighet där deltagarna faktiskt pratar med 

varandra och där man inte för långa monologer.  Man vill alltid nå konsensus det vill säga att 

alla är överens. Går inte detta och förutsättning att alla möjligheter att nå konsensus är borta 

använder man sig av majoritetsbeslut. Man menar även att den centrala tanken här är att 

demokratisk legitimitet kan härledas ur det politiska samtalet (Bengtsson 2001: 16).  

 

Den sista beslutsmodellen som Bengtsson presenterar är interaktiv demokrati. Interaktiv 

demokrati är utgångspunkten i en representativ demokrati, men där en ständig dialog och 



debatt mellan olika aktörer är en förutsättning för ett reellt medborgarinflytande (Bengtsson 

2001: 17).  

 

 

Figur 2.3.4  Den politiska processen i olika beslutsmodeller  

Källa: Bengtsson 2001: 17. 

 

I figuren ovan ser ni olika former av demokrati och medborgarnas deltagande. I den första 

figuren, figur A, handlar det om direkt demokrati det vill säga deltagardemokrati som Montin 

benämner den. Figur B, indirekt demokrati förknippas med det jag tidigare nämnt den 

deliberativa demokratin som är Montins benämning. Figur C är den interaktiva 

beslutsmodellen som Bengtsson presenterar.  

 

 

2.4 Teoritillämpning 

I detta kapitel har jag presenterat de teorier som jag skall använda när jag senare i mitt arbete 

analyserar mitt empiriska material. Teorierna om hur välfärdsstaten aktiverar eller passiviserar 

samt det politiska, civila och sociala medborgarskapet kommer jag att använda för att få en 

bild av hur det ser ut i Helsingborgs stad. Det vill säga på vilket sätt mina respondenter ser på 

invånarna i staden och deras syn på samhället detta kan ha betydelse för hur man sedan ser på 
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medborgarutskotten och vilken uppgift de skall ha. Demokratimodellerna kommer användas 

för att försöka analysera hur det ser ut i Helsingborgs stad samt hur man vill att det skall se ut. 

På vilket sätt vill man att invånarna i staden skall deltaga, ska de vara med och bestämma och 

ska de ha någon beslutanderätt även mellan valen. De ska alltså användas för att få en 

förståelse hur de kan se ut beroende på vad det är man vill göra det vill säga vilka politiska 

mål man har. Jag kommer att använda mig av dem i arbetet för att se hur man vill att 

relationen mellan medborgarna och politikerna skall se ut, hur ser demokratin ut, vill man 

egentligen att folket skall vara med och bestämma? 

 

Teorierna om politisk kommunikation kommer användas för att förklara det politiska samtalet 

som skett i Helsingborg mellan de olika aktörerna i medborgarutskotten det vill säga politiker, 

tjänstemän och medborgarna. Främst kommer jag att fokusera på kommunikationen mellan 

politikerna då det är det som verkar ha brustit i kommunikationskedjan. Jag kommer använda 

kommunikationsteorierna för att se vilken kommunikation som finns, vilken som har funnits 

och vart man är på väg och även se vilken som är bäst för Helsingborgs stad. Jag kommer att 

fokusera på den kommunikativa handlingen då det krävs av politiker att man visar hänsyn till 

varandra och framförallt när man skiftar majoritet vart fjärde år. Jag kommer även med hjälp 

av teorin ge förslag på vilken slags kommunikation som borde passa Helsingborgs stad bäst. 

 

 
 



Kapitel 3, Den kommunala 

förändringsprocessen 

 

 

 

 

 
3.1 Inledning 

Kommuner har i årtionden förändrats. I detta kapitel kommer jag att beskriva de viktigaste 

förändringarna från 1970-talet till 2000-talet. Jag kommer även att beskriva vägen till 

medborgarutskotten i Helsingborgs stad. 

 

 

3.2 Kommuner i förändring 

Under årtionden har kommunerna i Sverige förändrat sig i storlek, organisation och så vidare. 

Det började redan 1970 då man talade om kommunsammanslagning. I mitten av 70-talet 

genomfördes kommunsammanslagning i hela Sverige och det blev totalt 280 kommuner. 

Syftet med detta var att man ville stärka kommunernas kapacitet för att genomföra en 

nationellt omfattande välfärdspolitik och då speciellt grundskolereformen. Kommunerna 

skulle upprätta planer för sin verksamhet som sedan skulle godkännas av länsstyrelsen, men 

man skulle även försöka integrera planerna med varandra. I denna del ville man samordna 

ekonomisk, fysisk och social planering och i samband med den fysiska planeringen ville man 

att kommunerna skulle uppmuntra till medborgerligt inflytande/deltagande.  

Företagsdemokrati var ett annat utmärkande drag under 70- talet. 1976 införde man 

medbestämmandelagen där de offentliga arbetsgivarna skulle föregå med gott exempel och 

införa personalinflytande på alla nivåer. Detta var inte de enda stora förändringar som skedde 



under denna tid. Vid mitten av 70-talet blev de nya kommunreformerna klara och där 

formulerade man problemet med ”för lite demokrati och för svag politisk styrning”. Detta var 

på grund av de negativa effekter som kom fram efter kommunernas sammanslagningar. 

Förtroendevalda minskade och det blev tjänstemännen som fick allt mer att säga till om i den 

kommunala politiken. För att återigen stärka den representativa demokratin på lokal nivå 

diskuterades det i förarbetet till 1977 års kommunallag hur man skulle komma tillrätta med 

problemet. Lokalorganslagen blev resultatet av detta och innebar att kommunerna kunde 

införa beslutande distriktsnämnder och kommundelsnämnder. Problemet som man tidigare 

hade haft med tjänstemännens nyfunna makt fortsatte stiga då administrationens kompetens 

och förvaltningarna professionaliserades i kommuner. Man ville då genom inrättandet av 

kommundelsnämnderna återigen öka politikernas makt gentemot tjänstemännen och 

förvaltningen då politikerna skulle komma närmre verksamheten och då på ett tydligare och 

effektivare sätt utöva den politiska styrningen (Montin 2004: 10f jfm Johansson mfl 2001: 

11ff & 16) 

 

I mitten av 80-talet formulerade man återigen problemet på ett annat sätt, nämligen ”för lite 

effektivitet och för mycket politisk detaljstyrning”.  På 70-talet hade man pratat om 

demokratisering genom decentralisering och nu talade man istället om effektivisering genom 

decentralisering och delegering. Krav ställdes nu på ett effektivare politiskt och administrativt 

ledarskap i kommunerna. Man importerade olika slag av managementideologier från det 

privata näringslivet. Ett exempel var att man ville att daghemsföreståndaren som tidigare varit 

pedagogiskt ansvarig, men samtidigt en i arbetslaget, nu helt plötsligt skulle bli chef med 

ansvar för ekonomi och personal. Målstyrning var dock den styrningsmodell som blev mest 

omtalad.  Det innebar att politikerna skulle ange tydliga mål för verksamheten, acceptera de 

professionellas självständighet och syssla med uppföljning och utvärdering istället för att 

engagera sig i detaljer. Man förväntade sig att verksamheten skulle bli effektivare, flexiblare, 

den politiska styrningen skulle bli bättre och det medborgerliga engagemanget skulle öka på 

detta sätt. Då kommunerna var i förändring skedde det en ny problemformulering i slutet av 

80-talet då ”för mycket politik och för mycket offentlig sektor” var problemet.  

I slutet av 80-talet blev det kris för kommunerna. Staten var tvungen att hantera sitt 

budgetunderskott och en del av denna kris spred sig ner till kommunerna och där höll man på 

med avregleringar av den kommunala verksamheten. Utvalda kommuner fick möjlighet till ett 

så kallat ”frikommunsförsök” där man fick större friheter än andra kommuner att organisera 

sin verksamhet. Detta var ett uttryck för att stärka det kommunala självstyret och detta 



medförde att kommunernas ansvar för de olika politikområdena utökades. Denna kombination 

av ökat ansvar, avreglering och reellt minskande statsbidrag, blev ett budskap till 

kommunerna ”Ni får göra vad ni vill, men ni får inte mer resurser”. Kommunerna hamnade 

helt enkelt i ekonomisk kris. Beställar- utförar systemet kom till i vissa kommuner under 

denna tid och syftet var att dra en skarp gräns mellan politik och produktion. Politikerna 

skulle engagera sig mindre i verksamheternas görande och låtande dvs. produktionen skulle 

befrias från politiken. Verksamheter som skolor daghem och parkskötsel skulle organiseras i 

mer eller mindre självständiga resultatenheter. Detta blev ett steg till privatisering av 

kommunala verksamheter och många kommuner valde att lägga ut sin verksamhet på 

entreprenad. Det var även under detta årtionde man började prata om brukarinflytande 

(Montin 2004: 12f jmf Johansson mfl 2001: 9.) 

 

Början av 90-talet präglades av den ekonomiska situationen som avslutade det förra årtiondet, 

men trots detta förstärktes kommunernas ansvar på olika områden. Grundskolan 

decentraliserade och för att det skulle bli lika för alla tillkom rättighetslagsstiftningen för att 

garantera fysiskt och psykiskt handikappade viss omsorg. Under detta årtionde blev 

kommunernas och statens relation mer spänd då kommunernas självstyrelse ökade och staten 

tappade sitt grepp. Som under de andra årtiondena hade man även under 90-talet ett uttalat 

problem ”kvaliteten måste säkras”. För att säkra detta startade många kommuner 

kvalitetsutvecklingsprojekt och man genomförde även brukarundersökningar för att mäta 

graden av tillfredsställelse. 90- talet präglades även av samverkan inom och mellan 

kommunerna och andra offentliga organ. Politikerna fick en ny politikerroll i införande av nya 

styrsystem och organisationsmodeller. Politikerna skulle nu bli medborgarnas företrädare 

istället för verksamhetens företrädare. Man hade ett andra slagord ”för svag civilt samhälle”. 

Förväntningarna på frivilligsektorn började öka, i termer av att bidra både till genomförandet 

av välfärdspolitiken och till demokratiseringen av lokalsamhället (Montin 2004: 13f). 

 

När det nya seklet började (2000-talet) var det åter igen dags för att diskutera och sträva efter 

demokrati i kommunernas förnyelsearbete. Det som var den stora skillnaden mot innan var att 

den representativa demokratin utmanades av andra former av demokrati. Direktdemokrati 

blev det nya där man genom folkomröstningar, e-demokrati och brukarinflytande 

(medborgarna) lyftes upp på kommunernas politiska agenda. Samverkan mellan offentliga 

och privata aktörer fick starkare genomslagskraft och kommunerna samverkade med varandra 

och med det privata näringslivet (Montin 2004: 14). 



 
 

Sammanfattning 
 

Tidstypiska nyckelord- en översikt 
1970-tal 

� Sektorsuppbyggnad 
� Planering 
� Medborgardeltagande 
� Medbestämmande 
� Politisk decentralisering 
� Partivitalisering 

 
1980-tal 

� Effektivitet 
� Nytt ledarskap 
� Målstyrning 
� Avreglering 
� Resultatenheter 
� Brukarinflytande 

 
1990-tal 

� Valfrihet 
� Marknadsorientering 
� Kvalitetsutveckling 
� Samordning och samverkan 
� Frivilligisering 
� Brukarinflytande och brukaransvar 
� Ny politikerroll 

 
2000-tal 

� Demokratisering 
� Samverkan 
� Partnerskap 
� Nätverk 

 
Figur 1 Tidstypiska nyckelord Källa (Montin 2004: 15) 
 
 
 
3.3 Vägen till medborgarutskott i Helsingborgs stad 

Som vi sett i det föregående avsnittet har kommunerna de senaste årtionden präglats av olika 

problem, och brister och förändringar, så har även skett i Helsingborg. Kommunerna har sin 

bakgrund i 1862 års kommunala förordningar, men 1863 kom det en ny kommunal 

förvaltning där det bestämdes att varje stad skulle ha en drätselkammare vars funktion blev att 

fungera som stadens styrelse. En sådan fanns inte i Helsingborg utan man införde den 1863, 

man skulle ansvara för beredning, fortlöpande handläggning av olika ärenden och att 

verkställa de beslut som stadsfullmäktige fattat. Tiden gick och på 1890-talet bestämde man i 



den nya författningen att det även skulle finnas ett magistrat i kommunerna vars uppgift blev 

att ha tillsyn över den kommunala verksamheten, att helt enkelt se till så att staden följde de 

lagar och förordningar som styrde stadens verksamhet. Helsingborgs stad växte och i med 

detta tillkom det flera olika styrelser, så som hälsovårdsnämnden 1875 och så vidare. I och 

med stadens utvidgande förändrades organisationen i staden och 1955 upphörde 

drätselkammaren som stadens styrelse. Istället för drätselkammaren så inrättade man ett 

stadskollegium som stadens styrelse med uppgift att leda förvaltningen av stadens 

angelägenheter och bereda ärenden till stadsfullmäktige. Meningen med inrättandet av 

stadskollegiet var att det skulle göra så arbetet med stadens verksamhet skulle bli effektivare 

och man ville stärka de förtroendevaldas inflytande i stadens styrelse. Dock var 

drätselkammaren kvar men dess funktion blev nu istället att förvalta stadens finansiella medel 

(finansstyrelse). Därefter dröjde det till 1971 innan en ny omorganisation trädde i kraft. Man 

lade ihop landskommunerna Ödåkra, Mörarp, Vallåkra och Kattarp med Helsingborg och 

stadskollegiet som man hade inrättat 1955 ersattes med kommunstyrelse. Varför man gjorde 

så här var på grund av de kommunsammanslagningarna som ägde rum på 70- talet (se förra 

avsnittet 3.2) och då avskaffades kommunrättsligt beteckningen stad och Köpinge.  Alla 

primärkommuner fick från och med 1970 benämningen kommun. Konsekvensen av detta blev 

att man införde kommunfullmäktige istället för stadsfullmäktige. Drätselkammare och 

stadskollegium ersattes nu med kommunstyrelse. Det dröjde sen 20 år till nästa stora 

omorganisation.  

 

1991 var året då man införde elva kommundelsnämnder som året därpå reducerades till sex 

servicenämnder. Nämnder som fritidsnämnden, kulturnämnden, skolstyrelsen, socialnämnden 

och de sociala distriktsnämnderna lades ner och istället ansvarade KDN/SDN5 för detta inom 

sina respektive områden. Bakgrunden till KDN/SDN var en ökat kommunal omfattning som 

gjorde att det var svårt att styra samt att avståndet mellan förtroendevalda och allmänheten 

ökade.  En konsekvens av införande av KDN var att man införde mål- och ramstyrning som 

metod för att styra verksamheten. Detta sågs som en metod som skulle ge klart uttalade 

normer för verksamheterna samt att effektivisera dem och smidigare styra kommunen. 

Politikerna skulle få större inflytande över den övergripande kommunala planeringen och vad 

de ville uppnå. I denna metod var det politikerna som angav målen och de ekonomiska 

ramarna för verksamheten, medan förvaltningarna själva fick bestämma vilka metoder och 
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arbetsformer som passade dem bäst för att nå de politiska målen. För att se om målen 

uppfylldes gjordes löpande utvärderingar. Man bestämde sig att dela upp nämnderna i utförare 

och beställar system i samband med servicenämnderna för att som metod ytterligare 

effektivisera verksamheten. Kommundelsnämnder/Servicenämnder fanns i sju år. 1998 

beslutade man att avveckla de geografiska servicenämnderna och ersätta dessa med 

facknämnder och man gick nu helt över till en kommunal förvaltning med beställare och 

utförare. Man inrättade skol- och fritidsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, 

utvecklingsnämnden och kulturnämnden som fyra beställarnämnder. 2002 beslutade 

kommunfullmäktige att avveckla den tidigare köp- och säljmodellen med beställare och 

utförare men att behålla facknämnderna, men en viss omorganisering. Den kommunala 

verksamheten skulle fortfarande bedrivas genom mål- och ramstyrning. Syftet från början 

med de geografiska kommundelsnämnderna var att man hoppades att de skulle stimulera de 

politiska partierna och öka intresset för kommunalpolitiken. När dessa inte längre fanns 

infördes fem geografiska medborgarutskott vars uppgift var att ha ett helhetsperspektiv på 

medborgarnas behov inom ett område och till vilka medborgarna kunde vända sig när de hade 

synpunkter på den kommunala verksamheten (Kommunal förvaltning i förändring, 

Helsingborgs stad)  

 

En viktig slutsats man kan dra av organisationsförändringarna i Helsingborgs stad är att det 

har skett väldigt många på väldigt kort tid. Detta kan bero på att man skiftat majoritet vart 

fjärde år i staden och alla vill göra något nytt och eget som präglat deras sätt att styra. 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitel 4, Medborgarutskottens uppgång och 

fall 

 

 

 

 

 
4.1 Inledning 

I detta kapitel kommer jag att presentera mitt empiriska resultat, det vill säga, utsagor från de 

intervjuer som jag gjort.  I Avsnitt 4.2 beskriver jag hur de olika politikerna ser på demokrati 

och medborgarskap. När jag har gjort detta kommer jag i avsnitt 4.3 beskriva 

medborgarutskottens organisation och funktion och varför man valde att ha medborgarutskott. 

I kommande avsnitt 4.4 beskriver jag kommunikationen i och inom medborgarutskotten samt 

vilken kommunikation som politiker och medborgare haft respektive vilken kommunikation 

som varit mellan politiker och tjänstemän.  Därefter i avsnitt 4.5 presenterar jag varför man 

valde att lägga ned medborgarutskotten och vad politiker och tjänstemän tyckte om detta. I 

avsnitt 4.6 presenteras politikernas och handläggarnas åsikter och tankar om 

medborgarutskotten. I Kapitel 4.7 presenteras den utvärdering om medborgarutskotten som 

stadsrevisionen i Helsingborg har gjort och vad man kom fram till för att sedan i avsnittet 4.8 

göra en sammanfattning av kapitlet. I 4.9 besvarar jag mina frågeställningar jag hade i det 

inledande kapitlet. 

 

 

4.2 Demokrati och medborgarskap 

De politiker jag har intervjuat för mitt arbete har inte samma ideologiska utgångspunkter och 

därför kan synen på demokrati och medborgarskap se olika ut. De är alla överens om att 



demokrati är ett brett begrepp som man kan definiera på olika sätt, men för 

kommunalpolitikerna i studien finns en minsta gemensamma nämnare i att man hävdar att 

demokrati innebär delaktighet. Det vill säga att alla skall få vara med och yttra sig samt att 

man förknippar det med uttrycket folkstyre. En av politikerna från moderaterna menar att 

demokrati är när ”beslut fattas på så låg nivå som möjligt och så nära den som det berör som 

möjligt” (Christian Orsing, M ). En annan av politikerna säger följande: ”Man ser även på 

demokrati som att medborgare i allmänna val väljer vilket parti som skal företräda dem/../ det 

sättet man vill att de ska skötas väljer man utifrån det parti som man tycker ligger närmast” 

(Maria Vinberg Nordström, FP). 

 

Man kan definiera medborgarskap/invånare i en kommun på olika sätt men kommunallagen 

har definierat det som ”Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger 

fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt där” (Kommunallagen §4).   

Att vara medborgare i Helsingborgs stad är att vara invånare där och man skall ha samma 

rättigheter och skyldigheter. Inger Nilsson (S) menar att ”Medborgare är de som har ett 

medborgarskap och alla som bor i Helsingborg, det är ju liksom för dem som vi sitter här”. 

Alla respondenter skulle gärna vilja se mer delaktighet från medborgarnas sida i politiken 

även under valperioden och inte bara när det är dags att gå och rösta vart fjärde år.  Samtidigt 

menar Maria Winberg Nordström (M) att ”sen är det ytterst så att det är politiken som tar 

beslut”. Det som skiljer sig åt mellan partiblocken här, är sättet man vill göra det på. 

Socialdemokraterna ansåg att medborgarutskotten var det bästa sättet, medan de borgerliga 

ansåg att detta var en onödig kanal som skapade större avstånd mellan medborgare och 

politiker och gav invånarna falska förhoppningar om vad medborgarutskotten kunde göra. De 

borgerliga tror mer på att man kallar till samtal när det berör medborgarna i kommunen i stora 

frågor. Till exempel de möten som stadsbyggnadskontoret har när det alltid är öppna möten 

där medborgarna får säga sitt om de förändringar man vill göra i staden (för vidare 

information om detta se avsnitt 4.5) 

 

 

4.3 Medborgarutskott 

I detta delavsnitt kommer jag att behandla medborgarutskott utifrån två aspekter. För det 

första skall jag presentera vad medborgarutskottet var för något, och dess organisation och 

funktion. Detta kommer jag att göra med hjälp av strategi/policy programmet för 



medborgarutskotten samt de utsagor jag har från mina intervjupersoner. För det andra skall 

jag presentera med vilka motiv och argument man valde att införa medborgarutskotten. Detta 

görs utifrån utsagorna av intervjupersonerna. 

 

4.3.1 Medborgarutskottens organisation och funktion 

Socialdemokraternas mål var att skapa närhet och deltagande med medborgarna och för att 

göra detta valde man att dela in Helsingborgs stad i fem geografiska områden de så kallade 

medborgarutskotten. Man delade in dem i medborgarutskott- norr, väst, öst, syd och centrum. 

Medborgarutskotten bestod av folkvalda politiker från sju facknämnder, där facknämnderna 

skulle utse två politiker till från varje nämnd. Totalt blev det att varje medborgarutskott hade 

14 ledamöter. Facknämnderna svarade inom sitt sakområde för myndighetsutövning, 

resursfördelning, drift av verksamheter, utvecklingsarbete, tillsyn och uppföljning 

Facknämndernas ansvar bestod även av att ge administrativt stöd till utskotten samt att utse 

dess ordförande (Strategi/policy för medborgarutskotten 2003: 7f).  Då medborgarutskotten 

inte hade någon beslutanderätt blev politikernas uppgift att föra vidare den information man 

fick av medborgarna och det man diskuterade till sina respektive nämnder. När informationen 

väl kommit dit kunde de som satt i respektive nämnd besluta och väcka ärenden så det kom 

upp i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige (intervju med politiker Kajsa Jeppson). 

Varje utskott hade även varsin utskottshandläggare vars uppgift skulle vara att bereda ärenden 

till utskottet där han/hon skulle samråda med de områdeschefer som var verksamma i 

området. Handläggarna skulle även vara föredragande i utskottet och svara för kallelser och 

protokollföring. Det ingår i beredningen och verkställighet att planera, leda och samordna 

områdesrelaterade projekt och demokratiska processer inom det geografiska området 

(Strategi/policy för medborgarutskotten 2003: 8). Man hade även inom medborgarutskottens 

funktion inrättat ett medborgarkansli. Detta kansli hade till uppgift att samordna utskottens 

verksamhet, stödja medborgarutskottens arbete genom att förmedla erfarenheter mellan 

utskotten och från andra liknande verksamheter, svara för metodutveckling, följa upp 

medborgarutskottens verksamhet och kontinuerligt rapportera till personal- och 

organisationsutskottet och följa upp områdesrelaterade projekt som  

finansierades via kommunstyrelsen (Strategi/policy för medborgarutskotten 2003: 8) 

 

 



KOMMUNFULLMÄKTIGE 

KOMMUNSTYRELSEN 

Medborgarutskott 

MEDBORGARUTSKOTT NORD 

MEDBORGARUTSKOTT CENTRUM 

MEDBOGARUTSK0TT VÄST 

MEDBORGARUTSKOTT SYD 

MEDBORGARUTSKOTT ÖST 

Nämnder och Styrelser 

BILDNINGSNÄMNDEN 

VÅRD OCH OMSORGSNÄMNDEN 

SOCIALNÄMNDEN 

KULTURNÄMNDEN 

TEKNISKA NÄMNDEN 

UTVECKLINGSNÄMNDEN 

BYGGNADSNÄMNDEN 

MILJÖNÄMNDEN 

RÄDDNINGSNÄMNDEN 

STYRELSEN FÖR ENTEK 

STYRELSEN FÖR KÄRNFASTIGHETER 

VALNÄMNDEN 

VALBEREDNINGEN 

STADSREVISIONEN 

Helsingborg stads organisation 2004-2005 



(källa: www.helsingborgs.se ) 

 

Figur 4.3 Helsingborgs stads organisation 2004-2005 

Som man ser i figuren ovan beskriver den hur Helsingborg stad sett ut de åren som 

medborgarutskotten funnits. Som jag tidigare nämnt var utskotten kopplat till en respektive 

facknämnd. På bilden visar det att medborgarutskott nord var kopplat till bildningsnämnden, 

medborgarutskott centrum till vård- och omsorgsnämnden, medborgarutskott väst till 

socialnämnden, medborgarutskott syd till kulturnämnden och slutligen var medborgarutskott 

öst kopplat till den tekniska nämnden.  

 

Strategi/policy dokumentet för medborgarutskottet säger att medborgarutskotten inte får bli en 

klagomur för missnöjen från medborgarna utan rollen som mottagare och förmedlare av 

medborgarnas erfarenheter bör istället hävdas med stor integritet. Områdets långsiktiga 

utveckling skall stå i fokus med goda livsmiljöer och integration som övergripande mål 

(Strategi/policy för medborgarutskotten 2003: 6). Medborgarutskotten var en del av 

facknämndernas ansvarsområde och skulle inte besluta om ärenden som faller under 

respektive facknämnds beslutsområde. Utskottens uppgifter var istället av mer 

strukturinriktad karaktär och syftade till att skapa bättre underlag inför beslut i facknämnderna 

och kommunstyrelse. Detta skulle ske genom långsiktigt och kortsiktigt arbete. Det 

långsiktiga arbetet gjordes genom att man skulle utarbeta en plan för det geografiska områdets 

utveckling och det kortsiktiga arbetet blev genom utskottens ledamöter som deltar i den lokala 

debatten om aktuella frågor. Metoden för detta var i båda fallen demokratiska samtal och 

demokratiska processer där medborgare och politiker är huvudaktörer. Utskottens uppgifter 

var: 

� Utskotten skulle hämta kunskap om området genom makrodata (beskriver området 

med hjälp av statistik) och genom mikrodata (medborgarnas erfarenheter), detta skulle 

sedan rapporteras till facknämnderna och kommunstyrelsen. 

� Utskotten skulle ta fram en plan för områdets långsiktiga utveckling och den skulle 

formas i nära dialog med de som bor och arbetar i området. 

� Utskotten skulle bevaka den pågående utvecklingen i området, informera medborgarna 

om kommunens planer och avsikter samt engagera sig i frågor som är aktuella för 

området 

� Utskotten skulle initiera demokratiska processer samt initiera, stödja och driva 

områdesrelaterade projekt och 



� Utskotten skulle verka för en allmänt positiv utveckling i området, i synnerhet när det 

gäller frågor om demokrati och integration 

(Strategi/policy för medborgarutskotten 2003: 6f). 

  

Rollfördelningen i kommunen under medborgarutskottens tid var att kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen var de som fattade de långsiktiga besluten som rörde hela kommunens 

utveckling, de svarade för de kommunövergripande frågorna, samordna den kommunala 

verksamheten och svara för resursfördelningen mellan olika facknämnder. Facknämnderna; 

bildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden, kulturnämnden och tekniska 

nämnden svarar inom sitt sakområde för myndighetsutövning, resursfördelning, drift av 

verksamheter, utvecklingsarbete, tillsyn och uppföljning. Medborgarnas roll i denna 

organisation var att förmedla sina kunskaper och erfarenheter dels till medborgarutskotten och 

dels till facknämnderna. Man kan säga att förenklat såg det ut: 

� Medborgarna som kunskapskälla 

� Medborgarutskotten som lyssnare och kunskapsförmedlare 

� Facknämnderna och kommunstyrelsen som beslutsfattare 

� Tjänstemännen som möjliggörare 

(Strategi/policy för medborgarutskotten 2003: 7) 

 

Politikerna och tjänstemännen var nyckelpersoner i detta arbete. Politikerna skulle ingå i en 

ny roll, en roll som gjorde att kontakten med medborgarna ökade. Man skulle vara närvarande 

i det geografiska området och i lokala utvecklingsarbeten, dels som företrädare för kommunen 

och dels som medborgarnas kontaktpersoner med beslutande församlingar. Tjänstemännen 

hade även de en nyckelfunktion. De behövdes för att strukturera det lokala arbetet.  

 

De uppgifter som utskotten skulle ha enligt strategi/policyn verkar har blivit implementerade 

och utförda på det sättet man ville. Handläggarna jag har intervjuat har bekräftat att man gjort 

detta i alla medborgarutskott. Detta har man gjort genom att skicka ut enkäter till 

slumpmässigt valda invånare i ett visst område. Invånarna har fått svara på frågor som handlat 

om hur det är att bo i sitt område och man har även använt sig av statistik. Det huvudsakliga 

man gjorde var att jobba med närområdesutvecklingen. Varje medborgarutskott gjorde så 

kallade lokala utvecklingsplaner för varje område och (intervju med Eva Fransson, 

handläggare). Medborgarutskottens uppgift var även att jobba tvärsektoriellt. Det vill säga att 

jobba med de andra nämnderna och se vad man tillsammans kan arbeta med för att underlätta 



arbetet samt att samfinansiera projekt där mer än en nämnd är inblandad (intervju med Eva 

Fransson, handläggare). De handläggarna jag har intervjuat menar att detta har haft stor 

betydelse för hur medborgarutskottens utveckling sett ut. Kajsa Jeppsson säger att de har 

”varit spindeln i nätet” medan Per Nilsson menar att i den ”demokratiska processen så har vi 

fungerat som handledare”.   

 

I strategi /policy för medborgarutskotten står det beskrivit att varje utskott skall träffas minst 

sex gånger om året. I medborgarutskott, nord, öst och centrum har detta gjorts och antalet 

gånger man har haft möte mellan politiker och invånarna är svårt att säga då de har haft olika 

former av möte. Förutom att medborgarutskotten har skapat medborgarmöte mellan politiker 

och tjänstemän har politikerna och handläggarna varit runt i sina respektive område och 

besökt föreningar, skolungdomar, fritidsgårdar osv. för att se vilka behov som funnits där och 

träffat de människorna som kanske inte går på  möten. Utskotten har även varit ansvariga för 

så kallade trygghetsvandringar i närområdet där politiker, tjänstemän och invånarna 

promenerade tillsammans genom området.  Invånarna fick komma till tals och säga vad som 

behövdes förbättras i området till exempel om man ville ha mer belysning eller om det var för 

mycket träd så det kändes otryggt att gå där själv på kvällarna (intervju med Eva Fransson, 

handläggare).  

 

Det tydligaste man generellt kan se att medborgarutskotten bidragit till är frågor som handlar 

om säkerhet och trygghet där tekniska nämnden spelat en stor roll. För medborgarutskott öst 

betydde detta arbete till exempel att man fick en ny central busshållsplats på ett av områdena 

(intervju med Eva Fransson, handläggare). Man har även i medborgarutskotten deltagit i olika 

områdesrelaterade projekt. Kajsa Jeppsson säger att man inte har gjort det till ”hundra 

procent alla gånger”. En sådan sak som Kajsa inte känner sig nöjd med (dock var inte hon 

handläggare på denna tid) var att man lade ner en skola i centrumområdet. 

Medborgarutskottet tog inte upp denna fråga för att diskutera den på mötena. Samtidigt menar 

hon att det finns bra saker de har gjort och att misslyckandet med skolan var precis i början av 

medborgarutskottens existens. Hon tror att detta kan ha påverkat att man inte deltog i denna 

diskussion (intervju med Kajsa Jeppsson, handläggare).  

 

4.3.2 Varför medborgarutskott? 

I policyn/strategin för medborgarutskotten Medborgarutskott för demokrati och delaktighet 

som Helsingborgs stad låtit upprätta skriver man att ”Ett utmärkande drag i en 



samhällsplanering som ska leda till en mer hållbar utveckling, är att de kunskaper som ligger 

till grund för planeringen utgår från lokala /../ medborgarnas delaktighet i såväl 

problembeskrivningar och målformuleringar som i analysen av konsekvenser för olika 

handlingsalternativ, ett forum för dialog och överenskommelser än ett styrinstrument” 

(Strategi/policy för medborgarutskottens arbete 2003).  

Som nämnts i föregående kapitel är Helsingborgs stad en stad som under lång tid skiftat 

majoritet efter vart fjärde år. Detta kan ofta ställa till problem då varje majoritet vill förändra 

något som passar just dem. I föregående kapitel har vi sett vilka organisationsförändringar 

man har gjort i Helsingborg ända fram till medborgarutskotten, men varför valde man då 

medborgarutskotten som en väg att gå och vilka motiveringar har lyfts fram? 

 

Innan valet 2002 var det de borgerliga som hade styrt staden de föregående fyra åren. För att 

de skulle fortsätta ha makten gick de till på val att man skulle återinföra facknämnderna det 

vill säga skolnämnder och så vidare.  Socialdemokraterna gick till val med siktet att vinna 

valet 2002 och gick till val på att man skulle skapa mer deltagande bland invånarna. I sin 

kampanj att vinna valet använde man sig av slogan ”Helsingborg är den goda staden med 

delaktighet åt alla” (intervju med Thomas Nordström). När rösterna var räknade stod det klart 

att det var socialdemokraterna som gick framåt i valet. Det visade sig däremot att de inte fick 

någon egen majoritet så de kommande fyra åren bestämde man att socialdemokraterna skulle 

styra staden tillsammans med vänsterpartiet där (Intervju med politikerna). 

 

Efter valet ville socialdemokraterna återinföra kommundelsnämnderna men denna lösning 

kom aldrig till stånd då socialdemokraterna inte var i egen majoritet och vänsterpartiet ville 

inte ha kommundelsnämnder utan de ville behålla facknämnderna (intervju med Carin 

Wredström, M). När socialdemokraterna första gången lade fram förslaget om 

medborgarutskott var syftet från socialdemokraternas sida att man ville att beslutsfattandet 

skulle komma närmare medborgarna. Man ville skapa så kallade ”medborgarkontor” ute i 

områden där man som invånare skulle kunna vända sig och förverkliga målsättningen att 

flytta besluten närmre medborgarna (intervju med Inger Nilsson, S). Man ville helt enkelt 

utveckla mer deltagande och engagera medborgarna. Det var för att man märkt att 

valdeltagandet hade sjunkit med åren och att allt fler var inte intresserade av att gå med i de 

politiska partierna och detta ville man göra något åt. Men då socialdemokraterna inte fick 

egen majoritet förverkligades inte detta därför blev kompromissen medborgarutskott fast utan 

beslutanderätt. Man tyckte att staden var för stor men då man inte kunde införa 



kommundelsnämnderna kom medborgarutskotten till och blev en kompromiss som man hade 

under partiöverläggningar för att få alla partier med på en ny organisation i staden. När 

beslutet klubbades om medborgarutskotten var alla överens om att denna organisation skulle 

vara i två mandatperioder det vill säga åtta år för att man ville stabilisera kommunen (intervju 

med Carin Wredström, M och Thomas Nordström, S). 

 

 

4.4 Kommunikationen till, från och mellan medborgarutskotten 

I detta avsnitt kommer kommunikationen i medborgarutskotten och mellan dem samt 

kommunikationen mellan politiker, tjänstemän och medborgare att belysas. 

 

4.4.1 Kommunikationen i medborgarutskotten och mellan politikerna och medborgarna  

Medborgarutskotten var ett nytt fenomen för politiker, tjänstemän och invånarna i 

Helsingborg. Medborgarkansliet var nyckeln för att mobilisera invånarna att komma till 

medborgarutskotten då de hade till uppgift att vara informatörer för medborgarutskottens 

verksamhet. För att sälja idén till medborgarna hade man annonskampanjer. En stor del av 

kampanjen annonserades i Helsingborgs dagblad6 där kommunen informerade medborgarna 

varje gång det skulle ske ett möte i något av områdena. Man satte även upp affischer i de 

lokala områdena och på de första mötena informerade man varje gång om syftet med 

medborgarutskotten (intervju med Per Nilsson, handläggare). I mobiliseringen tog man även 

hjälp av Radio Malmöhus. Dock anser Per Nilsson att HD inte varit till så mycket hjälp som 

de kunde ha varit. Han anser att de tog parti för dem som var motståndare till 

medborgarutskotten, vilket de inte skall. De skall vara opartiska (intervju med Per Nilsson, 

handläggare). Dessutom annonserade man i tidningen och satte upp affischer på områdena när 

det var dags för möten med medborgarna, trygghetsvandringar och liknade möte. Man 

skickade även ut broschyrer till alla hushåll i områdena två gånger om året som innehöll 

information om medborgarutskotten (intervju med Kajsa Jeppsson, handläggare). 

”Informationsmässigt har vi haft rätt så hög klass på informationsbiten i och med att vi har 

haft en kunnig redaktör som hjälpt oss med det” (Per Nilsson, handläggare).   

 

Under de tre åren som medborgarutskotten fanns har samtalet mellan medborgare och 

politiker har präglats av stora förändringar. När man inrättade medborgarutskotten visste man 

                                                 
6 Den lokala dagstidningen för Nordvästra Skåne 



inte riktigt hur man skulle göra för att få det så bra som möjligt. Utskotten var en helt ny 

organisation i staden och man hade inga erfarenheter av att jobba nära medborgarna på detta 

sätt. Medborgarutskottens första år var lite skakigt. Det tog tid innan man hittade de rätta 

kanalerna att samtala med politiker och medborgare och i början av medborgarutskottens 

införande stötte handläggarna på motstånd från de som var emot utskottens existens. Per 

Nilsson som var handläggare på medborgarutskott Nord menar att det första året visste man 

inte hur man skulle samtala mellan politiker och medborgare. I början var det som ett podium 

där politiker samtalade och medborgarna lyssnade. Detta utvecklades dock senare till en ny 

sorts samtalsdialog, den man kallar ”cafémodellen”. Denna modell innebar att politiker vid 

medborgarmötena klev ner från podiumet och satte sig vid ett bord. Medborgarna som ville 

gick till bordet där en politiker från en viss nämnd satt (intervju med Inger Nilsson S). Dessa 

möten var olika för alla medborgarutskotten, men mot slutet så blev de flesta cafémodeller 

och dialogen förbättrades mellan politiker och medborgare. Thomas Nordström (S) menar att 

målet med medborgarutskottet har delvis varit att man har haft möjlighet att umgås mer med 

medborgarna i områdena (intervju med Thomas Nordström).  

 

4.4.2 Kommunikationen mellan politikerna och tjänstemän 

Under många år har diskussioner förts om politiker och tjänstemännens relation till 

vararandra. Under 1970-talet växte tjänstemännens makt för att sedan vid 1980-talet försvagas 

igen (Montin 2002: 98ff). Relationen mellan politiker och tjänstemän kan spela en avgörande 

roll för hur beslut verkställs och hur atmosfären i en kommun är.  

 

Denna relation är viktig i Helsingborgs stad med tanke på att man skiftar majoritet vart fjärde 

år. Thomas Nordström (S) menar att det finns en viss kultur i Helsingborg bland 

tjänstemännen att man som tjänsteman vänjer sig vid att det är fyraårsperioder. Sen ändrar 

man i organisationen igen. Christian Orsing (M) menar på att det finns alltid en komplicerad 

relation mellan politiker och tjänstemän och man har olika uppfattningar, men att det är 

politikerna som är lekmän och tjänstemännen är experter. Han menar även att blir det konflikt 

så är det politikerna som drar det längsta strået, då det är de som är ansvariga för de beslut 

som fattas.  Utöver detta ser varken politikerna eller handläggarna att det varit ett problem 

mellan tjänstemän och politiker i medborgarutskotten. Man har haft en ömsesidig relation och 

tjänstemännen lyssnar in politikernas sätt att resonera och tvärtom (intervju med Eva 

Fransson, handläggare).  

 



 

4.4.3 Kommunikationen till och från medborgarutskotten 

En viktig del i kommunikationsprocessen i medborgarutskotten är att politikerna uppfyller 

den roll de skulle ha, det vill säga att föra information från medborgarutskotten vidare till 

nämnder och styrelser. Det är även viktigt att medborgarna är närvarande på mötena och att 

de är aktiva. 

 

Aktiviteten på medborgarmötena bland medborgarna har varierat i de olika utskotten. I vissa 

delar av staden har medborgarna varit väldigt aktiva och detta främst i de delar som ligger i 

utkanten av Helsingborg. De som har haft minst medborgare på möten och 

trygghetsvandringar och så vidare har varit i medborgarutskott centrum. ”Vi hade vissa 

svårigheter att dra folk i de centrala delarna, man känner inte riktigt som det är mitt område” 

menar Kajsa Jeppsson som var handläggare på medborgarutskott centrum. Man menar att de 

finns alltid en viss grupp som engagerar sig och är på alla möten, medan det finns de som inte 

kommer. ”Det är svårt att få dem att komma, att gå ifrån dokusåpor och allt annat. Det är ju 

på kvällarna” (Per Nilsson, handläggare). Även engagemanget hos politikerna har varierat. 

Det har varierat i de olika medborgarutskotten hur aktiva politikerna har varit. Vissa politiker 

av de 14 utvalda har varit väldigt aktiva, medan andra har varit mindre aktiva. I 

medborgarutskott nord, har sex av de 14 politikerna varit mycket aktiva och detta var inte Per 

Nilsson nöjd med. Han tyckte att det krävdes att politikerna var mer aktiva än vad de var 

(intervju med Per Nilsson handläggare). Även Kajsa Jeppsson menar på att det var en 

kärngrupp av politikerna som alltid kom och alltid engagerade sig. 

 

I början av medborgarutskotten kom det inte mycket information från facknämnderna till 

medborgarutskotten, men det blev bättre. Mot slutet var det givet att medborgarutskotten var 

med på mötena (intervju med Kajsa Jeppsson handläggare). De politiker som satt i 

medborgarutskotten var ovana vid detta sätt att arbeta, att informera från facknämnderna till 

utskotten och tvärtom. Man menar att tjänstemännen har uppfattat denna information även om 

man inte gjorde så mycket med den (intervju med Eva Fransson, handläggare). Eva Fransson 

menar fortsättningsvis att hon inte kan komma ihåg något som har gått ut på remiss till 

medborgarutskotten som sedan skulle diskuteras i utskotten, men det är möjligt. Har det 

funnits ärende som man tyckt måste stoppas och ses över har initiativet skett från utskottens 

politiker och inte från facknämnder (intervju med Eva Fransson, handläggare). Per Nilsson 

som var handläggare på medborgarutskott nord menar att det fanns stora frågor som man 



skickade ut på remiss där medborgarutskotten har fått vara med och säga sitt. Han menar på 

att detta hade säkert kunnat utvecklas och bli bättre i ett tidigare stadium, ”medborgarutskott 

har varit ett respekterat utskott” (intervju med Per Nilsson).  

Handläggarna från medborgarutskotten uppfattade informationen från facknämnderna på 

olika sätt det vill säga  att informationen var både bra och dålig. Denna skillnad kan ligga i 

vilken vikt de lagt vid min fråga, men även den vikten de enskilda politikerna i 

medborgarutskotten haft. Politikernas intresse för medborgarutskotten kan ha bidragit till att 

informationen varit bra respektive dålig i olika utskott och det är därför handläggarna 

uppfattar detta så pass olika.  

 

Medborgarutskotten skapade informationskanaler där man kunde utbyta information med 

varandra. Områdesberedning var ett sådant informationsutbyte. Här samlades alla tjänstemän i 

de fem utskotten samt i facknämnderna och diskuterade vad som var på gång. Efter det att 

man hade haft mötet som varade i cirka en timme, hade områdesberedningen samt utskotten 

ett möte tillsammans där tjänstemän och politiker utbytte information. För att sedan avslutas 

med ett möte där bara utskotten samlades (intervju med Per Nilsson, handläggare). Dessa 

möten gjorde så att det tvärsektoriella arbetet ökade och fördjupades. 

 

4.4.3.2 Kommunikation till nämnder och styrelser? 

För att medborgarutskotten ska fylla sin demokratiska funktion är det viktigt att de politiker 

som sitter i medborgarutskotten för den information man tagit del av där vidare upp till 

instansen som beslutar. Extra viktigt är detta då medborgarutskotten inte hade någon 

beslutanderätt. Denna kanal verkar inte ha fungerat som den borde. 

 

Det har inte funnits någon direkt informationskanal till kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige. De gånger man diskuterat utskotten har varit när man har tagit budget 

eller när det handlat om ärendebehandling. Informationen om medborgarutskotten har dock 

funnits i nämnderna. De flesta nämnder verkar ha haft en punkt på dagordningen där 

information från medborgarutskotten kom (intervju med Carin Wredström, M). 

Utvecklingsnämnden hade stående rapporter från deras representanter i utskotten där de 

berättade vad som hänt och pågick (intervju med Christian Orsing, M). Annars rapporterade 

de politiker som satt i utskotten till sina respektive nämnder. Till exempel informerades 

socialdemokraterna på sina gruppmöten om vad som hände i medborgarutskotten (intervju 

med Inger Nilsson, S). I vissa nämnder verkar denna information ha fungerat. De handläggare 



som jag intervjuat menade att ”Sen vet jag ju faktiskt att de var inte så duktiga i sina 

facknämnder att berätta så mycket om vad som hände. Det var ordförande som var bäst på 

det annars låg det nog lite lågt i facknämnder, men det är ju deras uppgift att föra det till 

styrelser och nämnderna” (intervju med Kajsa Jeppsson, handläggare). Per Nilsson 

(handläggare) säger ”Jag tror aldrig jag har haft något uppdrag någon gång i den 

kommunala verksamheten som varit så ifrågasatt, det har varit en av det svåraste sakerna”.  

Maria Winberg Nordström menar att det inte har funnits ett enda ärende från 

medborgarutskotten och det finns ingen handling där det står att det är på initiativ av 

utskotten, ”det tycker jag är fasligt nog” säger hon. Dock nämner hon precis som de andra 

politikerna att det var ett ärende som väcktes i kommunstyrelsen (intervju med Maria 

Winberg Nordström, FP).  Det ärende som väcktes i kommunfullmäktige handlade om att 

medborgarna i medborgarutskott söder hade diskuterat och var eniga om att de ville ändra ett 

namn på en gata till Linnégatan. Arne Larsson som var folkpartist och satt i detta utskott skrev 

en motion till KF där han förde fram utskottets enighet om ett namnbyte. När detta ärende 

sedan togs upp i KF blev det avslag. Då Arne Larsson inte fick igenom detta blev han negativ 

till medborgarutskotten och det sättet att arbeta. Detta är den enda frågan som har gått hela 

vägen (intervju med Carin Wredström, M mfl.). Andra exempel på ärende som har behandlats 

i KS/KF är de lokala utvecklingsplanerna som utskotten gjort för varje område (intervju med 

Thomas Nordström, S). 

 

”Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige har inte fungerat så bra i de forum, alla som sitter i 

KS/KF har andra uppdrag i nämnder och styrelser och det var dit man försökte kanalisera de 

frågor från utskotten, och jag tror att det var där man fick informationen” (Christian Orsing, 

M) 

 

 

4.5 Medborgarutskottens fall 

Syftet med detta avsnitt är att besvara på frågan när och varför man valde att lägga ned 

medborgarutskotten, och vilka motiv hade man för att lägga ned dem. Jag tänker även här 

göra en kartläggning av vad handläggarnas erfarenheter och åsikter är om medborgarutskotten 

samt vad politikerna tyckte om dem. 

 

 



4.5.1 Beslutet om nedläggningen av medborgarutskotten 

Medborgarutskotten var en organisation som blev en kompromiss då socialdemokraterna vann 

valet men som inte fick egen majoritet. Enligt vissa hade man en överenskommelse om att 

denna organisation skulle kvarstå i två mandatperioder för att skapa stabilitet i staden. 

 

Socialdemokraterna och vänsterpartiet ville att medborgarutskotten skulle fortsätta sin 

verksamhet men när femklövern med moderaterna i spetsen kom till makten efter 

kommunvalet 2006 beslutade man att man skulle lägga ned medborgarutskotten med 

omedelbar verkan. Man hade sagt redan före valet ”att vinner vi och vi får fatta beslut då 

lägger vi ned medborgarutskotten” (intervju med Carin Wredström M). Mina 

intervjupersoner från moderaterna och folkpartiet menar att medborgarutskotten hade varit 

alldeles för dyrt, det hade kostat massor med pengar, trots de lyckats skära en del i budgeten. 

Medborgarutskotten ledde inte till det resultat som man önskat samtidigt som de inte fyllde 

någon funktion. Snarare menade man att medborgarutskotten blev en omväg för medborgarna 

och det hade varit bättre om man vände sig direkt till de politikerna som hade beslutanderätt. 

Femklövern menade att det fanns bättre lösningar att få kontakt (intervju med politikerna från 

M och FP). Samtidigt som de borgerliga pekar på det negativa med medborgarutskotten 

betonar man det som varit positivt med dem. Man lärde sig av de erfarenheterna man fick och 

det som var det mest positiva med medborgarutskottet var tjänstemännens sätt att arbeta 

tvärsektoriellt det vill säga i områdesberedningarna ”man ska inte ta bort det positiva, 

tjänstemännens förtjänst” menar Carin Wredström (M). De borgerliga politikerna var helt 

eniga och tyckte det var rätt att lägga ned medborgarutskotten; ”Det var väl för väl, de skulle 

aldrig införts” menade Maria Winberg Nordström (FP).  

 

4.5.1.1 Vilka kanaler finns för medborgerligt inflytande efter medborgarutskotten?  

Efter medborgarutskottens nedläggning har man inte skapat andra direktkanaler mellan 

invånarna i Helsingborgs stad och politikerna. Dock påpekar de borgerliga politikerna att det 

finns kanaler att nå politiker på. En sådan kanal är kommunfullmäktiges möten. Det är ett 

offentligt möte där åhörarna på mötet bjuds ner på fika i pausen för att kunna prata och 

diskutera med politikerna. Man har även möjlighet att träffa politikerna på staden under våren 

där de oftast är representerade från olika partier, oftast sker detta på lördagar (intervju med 

Carin Wredström och Christian Orsing, M). En annan möjlighet för medborgarna att nå 

politikerna som är den bästa kanalen, är att man tar kontakt genom telefon eller genom mail 

(intervju med alla politiker). 



 

De borgerliga är inte så mycket för att etablera fasta kanaler så som medborgarutskotten var. 

De menar på att det mest effektiva är inte att ha fasta kanaler utan att man tar varje tillfälle för 

sig. Det kan vara så att föreningar tar kontakt med politiker om det är något de vill förändra. 

Det kan även vara tvärtom det vill säga att politiker tar kontakt med de invånarna som berörs 

om man till exempel vill bygga en ny väg. Denna kommunikation skall vara ömsesidig och en 

dialog mellan parterna (intervju med Carin Wredström).  Man menar även att de möten 

stadsbyggnadskontoret har är öppna för vem som helst och där vem som helst får uttrycka 

sina åsikter. Detta är en direkt kanal (intervju med Christian Orsing M). Man har börjat kolla 

på andra kanaler mellan invånarna och politikerna i Helsingborgs stad.  En av dem är att man 

skall förändra ett område i Helsingborgs centrum och här har man planerat in offentliga möten 

där invånarna får säga sitt. Man har även tomma ritningar där invånarna får rita vad de tycker 

skall hända med området, men det är dock så att i slutet är det politiken som beslutar (intervju 

med Carin Wredström, M).  

 

Den ultimata kanalen för medborgerligt inflytande för femklövern i Helsingborg är byalagen. 

Byalag betyder att lokala intressegrupper samlas kring frågor inom närområdet i stads- eller 

kommundelen, ofta vid arrangemang av trivselkaraktär (http://sv.wikipedia.org/wiki/Byalag). 

Socialdemokraterna däremot ansåg att det bästa de kunde komma på för att öka invånarnas 

deltagande var medborgarutskotten. Om det sen var rätt organisation kunde man alltid 

diskutera och de menar på att de var öppna för alla förslag. De tyckte inte att man skulle lägga 

ned utskotten. Man ansåg att medborgarutskottens verksamhet hade blivit bättre ju längre tid 

den fått verka och det hade varit önskvärt att få utveckla utskotten ännu mer (intervju med 

Thomas Nordström och Inger Nilsson från S).  

 

 

4.6 Röster om medborgarutskotten 

4.6.1 Politikernas åsikter 

Som vi har förstått utifrån resultatet har det funnits två ideologiska sidor att se på 

medborgarutskotten. Å ena sidan var det socialdemokraterna som tog initiativet till utskotten 

och ville att de skulle fortsätta med sitt arbete. De tyckte inte det var rimligt att lägga ned dem 

efter så kort tid (intervju med Thomas Nordström, S). Inger Nilsson menar att ”hade de 

borgerliga varit mer öppna hade man kunnat göra en vetenskaplig studie och jämföra med 



andra. Vi var intresserade att snegla på hur andra hade löst det med demokrati och 

medborgare och delaktighet/…/ det var nog mer ideologiskt än ekonomiskt” att lägga ned 

dem. Å andra sidan menade de borgerliga som jag nämnde i avsnitt 4.5.1 att det var bra att de 

lades ned. ”Medborgarutskotten fyllde ingen funktion, det var en omväg, det är bättre 

medborgarna väder sig direkt till de som har inflytande” (Maria Winberg Nordström FP). 

 

4.6.2 Handläggarnas åsikter 

Utskottshandläggarna var väldigt positiva till medborgarutskotten och ville att de skulle fått 

fortsätta sin verksamhet. ”Vi skulle säkert behövts förändras och utvecklas/../ jag tycker det är 

slöseri med krafter på alla möjliga sätt att man ger saker så kort tid” (Kajsa Jeppsson, 

handläggare). Per Nilsson fortsätter med att ”det är anständigt att en stad av Helsingborgs 

storlek är med på banan när det handlar om demokratiutveckling som ändå är vanligt 

förekommande i hela Sverige och i alla kommuner. Det var inte anständigt att lägga ned 

utskotten. Sen hade man kunnat tänka sig förändra utskottens förutsättningar. Inom den 

borgerliga alliansen fanns det åsikter på moderatsidan som sa att vi skulle ha någon form av 

medborgarråd, men då ska också medborgarna delta, typ som byaföreningar/../ så det skulle 

man kunna tänka sig att förändra förutsättningarna, det hade varit mycket lättare att jobba 

med, men man valde att lägga det helt och hållet bort”. Eva Fransson, som var 

utskottshandläggare på medborgarutskott öst är även hon av den åsikten att 

medborgarutskotten skulle få finnas kvar och utvecklas. ”Jag tycker att det var synd. Det var 

för kort tid och jag tror inte att det är bra för förtroende i förhållande till medborgarna att 

göra så här snabba kast. Det tar tid innan människor förstår att det här finns och sen när det 

väl finns så försvinner det, det finns ingen trovärdighet. Det finns väldigt många goda 

avsikter med detta på något sätt”.  

 

 

4.7 Utvärdering av medborgarutskotten 

En av mina intervjufrågor var om det hade gjorts någon utvärdering om medborgarutskotten. 

Politikerna visste att man hade beslutat om att det skulle göras en utvärdering men ingen var 

säker på vem som hade gjort den. Man visste även precis som handläggarna att det var en 

forskare vid campus universitet som hade fått i uppdrag att granska medborgarutskotten, men 

det var ingen som kunde svara på när den skulle vara färdig.  

 



Stadsrevisionen i Helsingborg stad har gjort en utvärdering Granskning av 

medborgarutskotten i Helsingborgs stad.  Den kom ut den 16 februari 2005. Det som framgår 

av rapporten är att en del av de aktiviteter man har haft har varit utskottsmöten, 

områdesberedningar med stadens tjänstemän från de olika facknämnder och utskotten samt de 

öppna mötena med medborgarna. Sammanlagt har det varit cirka 1900 medborgare på dessa 

möten med ett snitt på 44 stycken medborgare per möten. Men utöver detta har utskotten 

blivit inbjuda av till exempel idrottsföreningar.  Man har även utvärderat utskottens 

ekonomiska situation och resultatet visar på att utskotten har hållit sig till de ekonomiska 

ramarna som funnits. Från början ville man att utskotten skulle ha en ram på 1440 tkr, men 

under 2003 beslutade man efter en motion att minska detta till 700 tkr vardera för utskotten. 

De största kostnaderna som funnits i medborgarutskotten är arvoden till politiker (20 %) och 

lön till handläggarna (67 %). Rapporten visar på negativ kritik mot medborgarutskotten av 

politikerna så som att mötena blir önskemöten och utan påverkan. De öppna mötena har 

samlat folk, men det är bara en liten del av alla boende i området. Man kan inte redovisa 

något exempel på att arbetet i politikernas utskott har haft inflytande på beslut i nämnd eller 

styrelse (Granskning av medborgarutskotten i Helsingborg 2005: 9). De förtroendevaldas 

positiva kritik redovisas också i rapporten. Exempel på detta är att man har utökat dialogen 

om frågor inom tekniska sidan det vill säga att man där redovisar sitt arbete inom ramen för 

en stående punkt på nämndsmöten. Nämnden får på det sättet en djupare kännedom om 

allmänhetens demokrati i sitt arbete och områdesberedningarna där tjänstemännen från olika 

förvaltningar har ett forum för samarbetet. Det skapar djupare kunskapen för politikerna, dels 

om deras område men även stadens olika verksamheter (Granskning av medborgarutskotten 

2005: 9). De förtroendevalda har även uppgett att nämnderna har informerat utskotten i liten 

omfattning eller inte alls innan beslut fattats i frågor av stor betydelse. Den övervägande delen 

av de förtroendevalda uppger att nämnderna har utnyttjat utskotten som remissinstans i liten 

omfattning eller inte alls (Granskning av medborgarutskotten 2005: 10).  

 

 

4.8 Sammanfattning 

Syftet från början med medborgarutskotten var att de skulle ha beslutanderätt, men då 

socialdemokraterna inte satt i ensam majoritet blev detta aldrig av. Medborgarutskottet blev 

istället en kompromiss där man delade in Helsingborg i fem geografiska områden utan 

beslutanderätt. Syftet var att utveckla deltagande bland medborgarna samt att arbeta 



tvärsektoriellt och göra lokala utvecklingsplaner. I utskotten fanns det 14 ledamöter samt en 

utskottshandläggare. Trygghet och säkerhet var frågor som först och främst diskuterades av 

medborgarna i utskotten. Kommunikationen till medborgarna om utskotten verkar ha fungerat 

bra och även kommunikationen mellan politiker och tjänstemännen syntes ha varit väl 

fungerande. Däremot har det funnits problem med återrapporteringen från utskotten till 

nämnderna då politikerna inte har varit vana vid detta sätt att arbeta. När femklövern kom till 

makten efter valet 2006 bestämde man att lägga ned utskotten med omedelbar verkan. Detta 

gjorde man för att man tyckte det var för dyrt att ha dem samt att de inte hade fyllt sina syften. 

Åsikterna om utskottets existens skiljer sig åt om man är socialdemokrat eller borgerlig. 

Socialdemokraterna skulle gärna ha sett en fortsättning på medborgarutskotten medan de 

borgerliga valde att lägga ned dem. Utskottshandläggarna tyckte att utskotten fungerade bra 

och de var en bra kanal till medborgarna och skulle inte läggas ned. Man skulle däremot 

kunna utveckla dem och arbeta på ett annat sätt. En utvärdering har gjorts av stadsrevisionen i 

Helsingborg och de menade på att det fanns både brister och förtjänster med 

medborgarutskotten. 

 

 

4.9 Slutsatser 

I detta avsnitt kommer jag kort och koncist sammanfatta svaren på mina frågeställningar. 

 

4.9.1  När och varför beslutade man sig för att ha medborgarutskott? 

När socialdemokraterna vann valet 2002 beslutade man att man ville ha en ny organisation 

där invånarna i staden skulle få mer inflytande. Det beslut som klubbades i 

kommunfullmäktige var att man skulle införa servicenämnder med fem geografiska 

medborgarutskott som dock inte skulle ha någon beslutanderätt. Beslutet blev en kompromiss 

mellan majoriteten socialdemokraterna och vänsterpartiet och de borgerliga partierna.  

Det var delade meningar mellan politikerna och mellan partierna kring detta beslut och det har 

satt sin prägel på medborgarutskottens organisation. 

4.9.2 Vad är medborgarutskotten och vilken funktion har de haft? 

Medborgarutskotten blev en politisk kompromiss då den nya majoriteten ville prägla stadens 

organisation med deras ideologi. Helsingborgs stad delades in i fem geografiska 

medborgarutskott; centrum, väst, öst, norr och syd. Medborgarutskotten bestod av 14 

ledamöter. Deras främsta uppgift var att skapa en dialog med invånarna i dessa områden som 



kunde vara till hjälp för att skaffa underlag till beslut som skulle fattas. Att jobba för och 

utveckla en lokal utvecklingsplan för området samt att arbeta tvärsektoriellt det vill säga att 

underlätta arbete med andra nämnder och styrelser var även en av de största funktionerna. 

 

4.9.3 Vilka motiv fanns det för att lägga ned medborgarutskotten? 

De motiv som femklövern hade var att det var för dyrt att ha medborgarutskotten och att de 

inte fyllde sin funktion/syfte. Detta höll dock inte handläggarna och oppositionen med om. De 

menade på att det inte handlade om att man ville göra något nytt utan det var mer ideologiskt 

än att det var för dyrt. De borgerliga menade även på för att skapa kontakt med medborgarna 

behövs inga fasta kanaler.  

 

4.9.4 Har man upprättat andra kanaler för medborgerligt inflytande? 

Andra kanaler så som medborgarutskotten har inte upprättats i staden. Socialdemokraterna har 

inte hört att något sådant är på gång, men de vet att man pratat om det. Femklövern menar att 

man inte skall behöva ha medborgarutskott och de menade på att det var bara ännu en 

mellankanal för invånarna. Det är bättre att man kontaktar politikerna personligen. 

Femklövern har börjat diskutera hur man skall engagera invånarna mer i staden. De vill inte 

ha en permanent kanal, utan mötesformerna mellan politiker och invånarna i staden kan och 

skall förändras beroende på vilka som berörs och vad det är man pratar om. Dock säger de att 

kommunfullmäktigesammanträden alltid är öppna för invånarna och där bjuds de alltid ner på 

fika i pausen för att prata med sina politiker. Femklövern önskar att man utvecklar byalagen 

och har det som en kanal mellan politiker och invånarna.  

 



Kapitel 5, Analys 

 
 
 
 
 
5.1 Inledning 

I detta kapitel kommer jag att presentera min analys med utgångspunkt i de teorier som jag 

presenterade i kapitel två. Jag kommer att göra analysen i den ordningen som jag har 

presenterat teorierna. Det vill säga jag börjar presentera olika syner på medborgare för att 

sedan fortsätta med demokrati och till sist politisk kommunikation. I 5.5 presenterar jag en 

slutdiskussion där jag framför mina egna åsikter samt ge förlag på fortsatt forskning. 

 

 

5.2 Medborgarskap 

Det finns tre synsätt att se på medborgarna, det civila-, sociala- och politiska medborgarskapet 

(se avsnitt 2.2.1). De har alla gemensamt ”lika rättigheter för alla medborgare”. Detta menar 

även de två konkurrerande politiska blocken i Helsingborgs stad. Däremot menar de 

borgerliga Christian Orsing, (M) att så som samhället ser ut idag så är invånarna alldeles för 

beroende av statens olika institutioner. Därför vill man skapa möjligheter för invånarna 

genom att privatisera vissa delar av den kommunala verksamheten. Detta kan man knyta till 

passiva eller aktiva medborgare. Enligt detta betyder det att Christian Orsing ser på invånarna 

som passiva medborgare som görs passiva av statens program och åtgärder, men menar 

samtidigt att man bör frigöra sig från detta. Som jag uppfattar och tolkar det är detta 

skillnaden mellan socialdemokraterna och de borgerliga i Helsingborgs stad. De borgerliga 

menar att samhällets institutioner skapar passiva invånare medan socialdemokraterna menar 

att staten behöver styra för att man skall kunna fånga upp alla i samhället. Genom att staden 

då hjälper till och förenklar för medborgarna med till exempel medborgarutskotten i 

Helsingborg bidrar detta till aktiva medborgare.  

 



Vi ser även att demokrati och invånarnas deltagande/inflytande verkar bli allt mer 

betydelsefull om man ser på de nationella debatterna och rösterna som hörs. I denna uppsats 

har detta varit en av de teoretiska utgångspunkterna. Politikerna i Helsingborgs stad vill se att 

invånarna engagerar sig och är mer delaktiga än vad de är. Om vi tittar närmare på de olika 

medborgarskapen skulle man kunna säga att det är det politiska medborgarskapet som Montin 

beskriver som passar bäst in på politikernas syn på invånarna i Helsingborgs stad. Det 

politiska medborgarskapet menar att man skall kunna medverka på olika sätt i den politiska 

beslutsprocessen. Politikerna i staden vill att invånarna skall engagera sig mer, dock finns det 

en skillnad i vilken väg de vill ta för att nå dit. Enligt socialdemokraterna var 

medborgarutskotten den bästa idén de kunde komma på medan femklövern i Helsingborg 

ansåg att detta var ett slöseri med tid och pengar då det inte fyllde sitt syfte. Femklövern ville 

hellre gå på linjen med de så kallade byalagen och utveckla dessa och där ha ett forum mellan 

politiker och invånare. Men vi kan inte bara stanna upp här. Vi kan egentligen inte utesluta 

någon av dessa tre perspektiv då de bygger på varandra, men en av skillnaderna är att det 

politiska medborgarskapet handlar om medborgarnas skyldigheter för det gemensamma bästa. 

Om vi då tänker oss att under medborgarutskottens tid har det funnits kanaler där 

medborgarnas kunnat säga sitt, men det har inte alltid varit en bra uppslutning på 

medborgarutskotten. Det är då viktigt att,deltaga och yttra sig så de beslutande vet vad 

medborgarna tycker. 

 

 
5.3 Demokratimodeller 

De tre demokratimodellerna som presenterats i avsnitt 2.2.3 visar på olika sätt för 

medborgarna att vara aktiva och hur man vill se på medborgarskapet. Man har helt gått ifrån 

tanken om elitdemokrati i Helsingborgs stad om man nu någonsin har haft den tanken att det 

hade varit bättre om folket i staden inte deltar, då man skall lämna det till politikerna. Det 

finns inslag av både direkt demokrati och interaktiv demokrati i Helsingborgs stad. Politikerna 

i Helsingborgs stad vill att medborgarna skall delta och när de gör det skapar det förståelse 

och man kan genom detta åstadkomma mer legitima beslut. Det som nu görs i staden är att 

politikerna vill skapa en länk mellan medborgarna och politiker där en ständig dialog sker 

precis som i den interaktiva demokratin. Sättet att göra detta på skiljer sig åt som jag tidigare 

nämnt. Socialdemokraterna skapade en kommunal organisation för att genomföra detta. 

Medan de borgerliga anser att det inte är bra med fasta kanaler, utan man söker upp 



politikerna i stora frågor eller så söker politiken upp de människor som berörs av stora 

samhällsförändringar.  

 

För att förstå vad som sker i Helsingborg måste vi ta hänsyn till att det finns olika partier med 

olika åsikter. Av mitt empiriska material framgår det att det finns tydliga ideologiska 

skillnader mellan socialdemokraterna och den så kallade femklövern i staden och därför även 

skillnader i det idealiska samtalet mellan politikerna och medborgarna. Utifrån materialet kan 

vi vara överens om att samtliga representanter från partierna jag träffat är överens om att man 

vill ha deltagardemokrati, där invånarna i staden skall få vara med och deltaga då detta skapar 

förståelse och demokratisk fostran. Vad vi sedan kan diskutera är hur den deliberativa 

demokratimodellen spelar för roll. Denna modell står för att människor i allmänhet både kan 

och vill delta i diskussioner och gemensamma angelägenheter, vilket har varit ett av 

medborgarutskotten syfte. Vi har dock sett att femklövern hävdar att medborgarutskotten inte 

fyllt sitt syfte, och de menar att det är bara en liten klick av medborgarna som kommit till 

dessa möten. Men vi kan även vända på det och säga att man vill samtala och nå konsensus 

och går inte detta så är det majoriteten som beslutar och i detta fall de politiker som har 

förtroendeuppdrag i staden. Detta menar Maria Winberg Norström (FP) när hon menar att det 

är politiken som tills sist beslutar, så ställer man sig frågan, vill femklövern egentligen att 

medborgarna skall ha mer och mer inflytande över beslut som fattas. Som vi sett drar Hans 

Bengtsson samtalet mellan politiker och medborgare ytterligare ett steg till den 

demokratimodell som kallas interaktiv demokrati. Utifrån vad mina respondenter har sagt 

tycks detta vara den ultimata bilden av samtal man vill förverkliga. Helsingborgs stad är på 

god väg att nå detta då de vill ha samtal mellan politiker och medborgare. De menar på att 

medborgarna skall kunna vara med och bestämma och öva inflytande på de beslut som berör 

dem. Vägen till ett bra samtal mellan politiker och medborgare kan bli lång och utdragen då 

man av tradition skiftar majoritet vart fjärde år i staden och där de sittande politikerna vill 

förändra organisationen för att prägla den. För att lyckas måste kommunikationen mellan 

politikerna och mellan politikerna och medborgarna bli bättre. 

 

 

5.4 Politisk kommunikation 

Vi har sett att det har funnits brister i kommunikationen mellan politikerna från 

medborgarutskotten och till politikerna i nämnderna och styrelserna. I kapitel två där jag 



behandlar olika teoretiska utgångspunkter beskriver jag att det måste finnas en sändare och 

mottagare för att det skall uppstå kommunikation. Detta finns i Helsingborg, men frågan är 

hur lyckad den är. Den klassiska kommunikationsteorin verkar vara den man utgår ifrån när 

man vill uppnå samtal med medborgarna. I denna teori spelar mottagaren en allt större roll 

och betraktas som en allt aktivare deltagare i processen, vilket det är precis vad man vill göra 

genom att ha medborgarutskotten eller de så kallade byalagen som femklövern vill ha. Vi kan 

se att det tolkande perspektivet har väldigt få likheter med hur kommunikationen i 

medborgarutskotten och mellan aktörerna ser ut. Man kan inte säga att berättelser, myter och 

ritualer och språkanvändning är pågående processer som konstituerar organisationens liv som 

det tolkande perspektivet menar. 

 

Av analysen framgår det att det tydligaste problemet verkar ha varit att kommunikationen 

mellan politikerna från medborgarutskotten till nämnder och styrelser har brustit. 

Medborgarutskott har tagit informationen vidare till nämnderna, men där verkar 

informationen tagit stopp. Politikerna verkar inte ha utnyttjat medborgarnas åsikter i den 

utsträckning som man kanske velat för att kunna fatta beslut, vilket då medför att 

medborgarutskottens röster på utskottens möten kanske inte alltid har så stor betydelse som 

man menat från början. Det kan finnas många anledningar till detta. Det kan ha varit på grund 

av det motstånd medborgarutskotten mötte från första början från oppositionens sida, men det 

kan även vara på grund av att politikerna som satt i medborgarutskotten bara var 

”fritidspolitiker”. Motståndet som funnits har alltså satt sin prägel på medborgarutskotten. 

Kommunikationen kring besluten om medborgarutskotten verkar heller inte ha fungerat som 

den skall och man har fått skära i budgeten under utskottens tid. Vissa socialdemokrater 

menar på att man var överens om att organisationen medborgarutskott skulle vara kvar i åtta 

år, men där femklövern valde att lägga ned dem när de vann valet. Ett sätt att råda bot på 

denna problematik som faktiskt finns i Helsingborg stad är att använda sig av det 

kommunikativa ledarskapet. Här handlar det om att uppnå enighet med andra och att man 

måste ta hänsyn till andras intressen. Politikerna som för dialogen måste medvetet gå in med 

att de är öppna för möjligheten att de kan ha fel och man måste bli eniga om vad som skall 

göras för att utföra handlingen. Denna hänsyn verkar inte ha funnits under 

medborgarutskottens tid och kan vara en av anledningarna till att kommunikationen inte varit 

så tillfredställande som man velat. 

 

 



5.5 Slutdiskussion 

Helsingborgs stads organisation varierar väldigt mycket beroende på vilket parti som har 

majoriteten. Detta tror jag skapar interna konflikter och gör arbetet svårare då man vart fjärde 

år vill driva igenom sin egen linje och därmed förändras organisationen. Medborgarutskotten 

var en idé från socialdemokraterna som inte fick den beslutanderätt man ville. Femklövern 

ansåg att medborgarutskotten var för dyra och inte fyllde sin funktion, men var det verkligen 

så. Att skapa en kanal där invånarna i en stad har möjlighet att yttra sig utan att känna att man 

måste ringa upp någon, som kanske ändå inte har tid med en, det kan inte jag tycka är en 

onödig kanal. Att det är för dyrt det kan jag inte heller hålla med om utifrån de rapporter jag 

har läst. Alla politiker som sitter i medborgarutskotten är fritidspolitiker och den största 

utgiften var tjänstemännens löner och de finns redan i organisationen. Man kan alltid göra 

saker bättre, men att först skapa en kanal för medborgarna och jobba med detta, som dessutom 

är något helt nytt och bara ge det fyra år, det är inte rättvist mot invånarna. Jag tror 

personligen att detta skapar ännu mer misstroende mot politiker. Min tanke är nämligen sådan 

att det tar tid för invånarna i Helsingborg att vänja sig vid nya saker och när man väl har gjort 

det läggs det ned. Om man då vill utveckla en annan kanal tar det tid för att kanske fyra år 

senare läggas ned igen. Även att mobilisera invånarna till möten är inte helt lätt och det 

kommer det aldrig att bli, men man måste börja någonstans för att få med fler och inte bara en 

liten klick. Jag tror att det bästa för Helsingborgs stad och för politikerna i Helsingborgs stad 

är att ta del av kommunikativa handlingar (se kapitel 2) och visa varandra kommunikativ 

hänsyn. Man får tänka på de konsekvenser som nya beslut kan få och framförallt får man 

tänka på invånarna, vad som är bäst för dem, inte vad som är bäst ideologiskt, inte i denna 

fråga. Alla partier borde försöka komma överens så mycket som möjligt, för annars kan det 

leda till att det är allt fler som slutar bry sig. Varför lägga ned sin tid och själ i något som 

kanske försvinner fyra år senare. 

 

Då det största misslyckandet verkar ha varit i kommunikationen till nämnder och styrelser 

från medborgarutskotten borde Helsingborg stad fokusera på vad det är som inte fungerat. Har 

man ett skrivet dokument där det står vad som skall göras måste det göras eller? Att 

informationen inte gått vidare från medborgarutskotten på grund av politikerna, är allt annat 

än acceptabelt, men vem skall man beskylla, skall man beskylla någon? Som Maria Winberg 

Nordström (M) menar på att det ”ytterst är politiken som tar beslut ” alltså är det politikernas 

uppgift att se till att medborgarutskotten har fungerat så som man har bestämt och tydligen har 



man inte lyckats med detta. Så vems misslyckande är det? Då medborgarutskotten hela tiden 

har mött motstånd trots enighet om att denna organisation skulle vara i två mandatperioder när 

man klubbat förslaget kan man ställa sig frågan om det är medborgarutskottet som 

organisation som har gjort att kommunikationskedjan misslyckats eller är det politikernas 

arrogans och ointressen?   

 

”I en representativ demokrati fyller genomförandet av val den viktigaste funktionen att 

medborgarna kan utkräva politiskt ansvar av sina företrädare” (Bengtsson 2001: 9). 

 

Mitt förslag är därför till Helsingborgs stad är att Förbättra kommunikationen mellan de olika 

blocken och ta kommunikativ hänsyn. Att finna en lösning tillsammans och inse att för att få 

med medborgarna kanske man måste riva en del av de ideologiska skillnaderna och bygga nya 

tillsammans. Man kan även se på andra kommuner hur de löst problemet med 

medborgardialog och jobba utefter detta och se till att jobba med kommunikationen och 

informationen så att informationen från medborgarna kan hjälpa till då man fattar beslut. 

 

Under tiden som jag skrivit denna uppsats har jag kommit fram till att man kan forska i det 

oändliga om medborgardialog. För Helsingborgs stad hade det varit intressant att forska i 

vilken betydelse majoritetsskiftet vart fjärde år har i kommunikationen till medborgarna i 

Helsingborgs stad. Det vore samtidigt intressant för Helsingborg att jämföra hur det ser ut i 

andra kommuner.  

För mer allmän forskning hade det varit intressant att titta närmre på om det finns några bevis 

som säger att om det är vänsterblocket som styr så tar man sig an denna fråga om dialog 

mellan politiker och medborgare på ett särskilt sätt och har en viss organisation om 

medborgardialog än om det hade varit högersidan som styrde.  
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Bilaga 1 

 

 

Intervjufrågor, politiker 
 

 

”Ett utmärkande drag i en samhällsplanering som ska leda till en mer hållbar utveckling, är 

att de kunskaper som ligger till grund för planeringen utgår från lokala erfarenheter, var hur 

vardagslivet ser ut och fungerar. Ett annat igenkänningstecken för en sådan planering, är att 

medborgarnas delaktighet i såväl problembeskrivningar och målformuleringar som i 

analysen av konsekvenser för olika handlingsalternativ. Ett tredje karaktäristiskt drag, är att 

planeringen snarare är att betrakta som ett forum för dialog och överenskommelser än ett 

styrinstrument. Det finns flera tecken i tiden som stödjer en förändring av 

samhällsplaneringen i denna riktning”(Strategi och policy för medborgarutskotten 2003-02-

12 :1) 

 

 

1. Bakgrund 

a) Hur länge har du suttit som politiker i Helsingborg stad? 

b) Vilken är din roll/uppgift som politiker i Helsingborgs stad? 

c) Hur länge har du varit politisk aktiv? 

 

2. Demokrati och medborgarskap 

a) Hur definierar du begreppet demokrati? Vad innebär det för dig som politiker? 

b) Hur definierar du begreppet medborgare? Vilken roll anser du att medborgarna skall spela 

i Helsingborgs stad? 

c) Hur ser du på medborgerligt deltagande och inflytande? 

d) Har din syn på demokrati och medborgarskap förändrats under dina år som politiker och i 

så fall på vilket sätt? 

e) Vilka anser du är de största förändringarna som skett rörande demokrati och 

medborgarskap i Helsingborg? 

f) Hur ser du på kommunal självstyrelse? 

g) Fanns det ett demokratiskt syfte att inrätta medborgarutskotten och vilket i så fall?  

h) Vad tycker du att din roll som politiker är i processen att öka medborgerligt inflytande? 

 

3. Medborgarutskott 

a) Vad är medborgarutskott? 

� Vilken funktion anser du att de har haft för er som politiker? 

� Har de hjälpt till som underlag för att fatta beslut? 

� Har medborgarnas åsikter spelat någon roll i beslutsfattandet? 



b) Varför beslutade man sig för att ha medborgarutskott? 

� Vem tog initiativet och hur växte idén fram? 

c) Vilket var medborgarutskottens syfte? 

� Utveckla deltagandet bland medborgarna? 

� Service åt medborgarna? 

� Annat? 

d) Vilka motiv fanns bakom för att inrätta medborgarutskotten? 

Fanns det oenigheter om inrättande av medborgarutskotten och i så fall varför och på vilket 

sätt? 

e)  Anser du att medborgarutskotten har fyllt sitt syfte? 

� Anser du att det hade behövts mer tid för att utveckla medborgarutskottens 

organisation?  

� Om ja, hur? Om nej, varför? 

f)  När och varför beslutade man sig för att lägga ner medborgarutskotten? 

� Vilka motiv fanns det för att lägga ner dem? 

� Fanns det oenigheter om att lägga ner dem? Och i så fall vilka oenigheter? 

� Är det någon som har gjort någon sorts utvärdering av medborgarutskotten 

(revisorer, forskare, konsulter)? 

� Vad anser du om nedläggningen av medborgarutskotten? 

� Vad det rimligt att lägga ner dem? 

 

4. Kommunikation 

a) Hur såg samtalet ut mellan politiker och medborgare under medborgarutskottens tid? Vem 

var sändare och vem var mottagare? 

� Hur såg relationen ut mellan politikerna och tjänstemännen? 

a) Vilken relation anser du att politiker och medborgare skall ha i Helsingborgs stad? 

� Vilken roll har denna relation spelat under medborgarutskottens tid? 

� Hur ser denna relation ut idag, när medborgarutskotten lagts ner? 

b) Hur fick ni information från medborgarutskotten till KS/KF? 

� Hur bedrev man det externa informationsarbetet med medborgarutskotten? Det vill 

säga till folket och har man varit aktiva med information till medborgarna 

c) Hur har man arbetat för att ”sälja in” idén medborgarutskott till medborgarna? 

d) Har man inrättat andra kanaler för medborgerligt inflytande mellan medborgare och 

politiker samt tjänstemän? 

� Finns det andra mötesplatser där politiker och medborgare kan samtala med 

varandra? 

� Om inte, tycker du det krävs att man inrättar sådana kanaler och vilket sätt hade 

enligt dig varit det mest effektiva? 



e) Hur har kommunikationen fungerat med de inom medborgarutskotten (tjänstemän och 

politiker) till er som sitter i KS/KF? 

� Har det funnits motstånd mellan politikernas ”vilja” och tjänstemännens ”vilja”? 

� Hur får man idag, som medborgare lättast tag i dig som politiker för att väcka 

frågor, då medborgarutskotten som kommunikationskanal är borta? 

f) Har medborgarutskotten utnyttjat sin rättighet att väcka ärende i KS eller facknämnderna 

det vill säga har information från medborgarutskotten lätt till att facknämnderna har väckt 

ärende i KS? 

g) Om du hade fått välja, hur hade det ultimata samtalet mellan medborgare och politiker 

samt tjänstemän sett ut? 

� Vilka kanaler hade används  

� Vilka hade varit sändare och mottagare? 

 

Övrigt 

a) Har du något övrigt du vill tillägga? 

b) Var det något du förväntade dig att jag skulle fråga om men som jag aldrig tog upp under 

intervjun? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 

 

Intervjufrågor, handläggare 
 

”Ett utmärkande drag i en samhällsplanering som ska leda till en mer hållbar utveckling, är 

att de kunskaper som ligger till grund för planeringen utgår från lokala erfarenheter, var hur 

vardagslivet ser ut och fungerar. Ett annat igenkänningstecken för en sådan planering, är att 

medborgarnas delaktighet i såväl problembeskrivningar och målformuleringar som i 

analysen av konsekvenser för olika handlingsalternativ. Ett tredje karaktäristiskt drag, är att 

planeringen snarare är att betrakta som ett forum för dialog och överenskommelser än ett 

styrinstrument. Det finns flera tecken i tiden som stödjer en förändring av 

samhällsplaneringen i denna riktning”(Strategi och policy för medborgarutskotten 2003-02-

12 :1) 

 

 

1.  Bakgrund 

d) Hur länge har du arbetat som tjänsteman i Helsingborg stad? 

e) Vilken är din roll/uppgift som tjänsteman i Helsingborgs stad? 
 
2. Demokrati och medborgarskap 

i) Hur definierar du begreppet demokrati? Vad innebär det för dig som tjänsteman? 

j) Hur definierar du begreppet medborgare? Vilken roll anser du att medborgarna skall spela 

i Helsingborgs stad? 

k) Hur ser du på medborgerligt deltagande och inflytande? 

l) Vilka anser du är de största förändringarna som skett rörande demokrati och 

medborgarskap i Helsingborg? 

m) Fanns det ett demokratiskt syfte att inrätta medborgarutskotten och vilket i så fall?  
 
3. Medborgarutskott 

e) Varför beslutade man sig för att ha medborgarutskott? 

� Vem tog initiativet och hur växte idén fram? 

f) Vad är medborgarutskott?  

� Vilka uppgifter har medborgarutskotten huvudsakligen haft? 

� Vad har man fokuserat på i ”ditt” medborgarutskott, vad har man arbetat med? 

� Vilka problem har funnits med inrättandet av medborgarutskottet? 

g) Vilket var medborgarutskottets syfte? 

� Utveckla deltagande bland medborgarna? 

� Service åt medborgarna? 

� Annat? 

h) Har ditt medborgarutskott hämtat kunskap om medborgarutskottets område?  

� Genom makrodata (statistik)? 



� Genom mikrodata (genom medborgarnas erfarenheter)? 

� Har det rapporterats till facknämnderna och KS? 

i) Har ditt medborgarutskott tagit fram en plan för områdets långsiktiga utveckling? 

� Hur har man utformat den, med hjälp av medborgarna?  
f)   Har medborgarutskottet bevakat den pågående utvecklingen i området och informerat 
medborgarna om kommunens planer och avsikter samt engagera sig i frågor som är aktuella 
för området? 
g)   Har medborgarutskottet initierat till demokratiska processer och stödja, driva 
områdesrelaterade projekt? 
h)   Hur många gånger om året har medborgarutskottet sammanträtt? 

� Anser du att det varit tillräckligt eller hade det behövts fler tillfällen? 
i)   Har medborgarutskottet utnyttjat sin rättighet att väcka ärende i KS personalutskott eller i 
facknämnderna? 
j)   När och varför beslutade man sig för att lägga ner medborgarutskotten? 

� Vilka motiv fanns det för att lägga ner dem? 

� Fanns det oenigheter om att lägga ner dem? Och i så fall vilka oenigheter? 

� Är det någon som har gjort någon sorts utvärdering av medborgarutskotten 

(revisorer, forskare, konsulter)? 

� Vad anser du om nedläggningen av medborgarutskotten? 

� Var det rimligt att lägga ner dem? 
k) Vad var din uppgift som handläggare i medborgarutskottet? 
 
4. Kommunikation 

a) Hur har man arbetet i medborgarutskotten för att ge medborgarna information om dessa? 

b) Anser du att facknämnderna har gett information till ditt medborgarutskott innan besluts 

har fattats i större geografiska frågor? 

� Har ni då tagit upp detta i medborgarutskotten, så medborgarna fått säga sitt? 

c) Hur aktiva har politikerna varit i ditt medborgarutskott? 

� Har politikerna haft en nära relation med medborgarna? 

� Vilken relation har de haft? 

� På vilket sätt? 

d) Hur aktiva har medborgarna varit i medborgarutskottet? 

� Tillräckligt aktiva för att fortsätta med medborgarutskotten? 

� Anser du att man kunde ha gjort på något annat sätt för att aktivera medborgarna? 

� Hur har man engagerat medborgarna för att öka engagemanget för samhället? 

e) Anser du att medborgarna fått större insyn i den kommunala processen i med 

medborgarutskotten? 

f) Har medborgarutskotten bidragit till en ökat medvetenhet, öppenhet, engagemang och 

samtal i den demokratiska processen mellan politiker och medborgare? 



g) Hur bedrev man det interna informationsarbetet inom medborgarutskotten? Det vill säga 

hur informerade man varandra i medborgarutskotten vad som hände och hur förde man 

denna information vidare till facknämnderna samt KS/KF? 

� Hur bedrev man det externa informationsarbetet i medborgarutskotten? Det vill 

säga till folket. 

h) Hur har man arbetat för att ”sälja in” idén medborgarutskott till medborgarna? 

i) Har det skapats andra kanaler för medborgerligt inflytande för att kompensera 

medborgarutskottens avveckling? 

j) Om du hade fått välja, hur hade det ultimata samtalet mellan medborgare och politiker 

samt tjänstemän sett ut? 

� Vilka kanaler hade används  

� Vilka hade varit sändare och mottagare? 
  
5. Övrigt 
a) Har du något övrigt du vill tillägga? 
b) Var det något du förväntade dig att jag skulle fråga om men som jag aldrig tog upp under 
intervjun? 
 
 

 

 

 

 

 

               

 


