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’’Demokrati är teorin om att vanliga människor kan göra ovanliga saker.’’ 

- James Reston (1909-1995). Amerikansk journalist. 
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Abstract 

The representative democracy has become weakened during the last decades. At the same 

time the United Nations declared at the Rio de Janeiro meeting in 1992 that environmental 

problems can best be solved by involvement of all concerned citizens in decision-making. The 

main purpose of this study has been to examine if citizens panels is a possible way to involve 

citizens in environmental decision-making and what the outcomes can be. Furthermore the 

study has investigated what the participation has contributed to environmental politics and 

how representative the results have been. This has been carried out by investigating the 

Piteåpanel in the municipality of Piteå by conducting interviews.  

 

The result of the study shows that the involvement of the citizens in the decision-making 

influenced the environmental politics of the municipality. The most striking result is that 

involving the citizens in the process of forming a climate and energy plan made the final plan 

more explicit and ambitious. However regarding the representativity the decisions can’t be 

considered fully representative from a political equality point of view. Despite this the 

decisions that have been made can be regarded as more legitimate because the citizens have 

been a part of the decision-making. The study argues in a careful way that increased 

participation in environmental decision-making in the form of citizens panels can be one of 

several approaches to both overcome the problems with the representative democracy and 

solve the environmental problems.  

 

Keywords: Citizen panel, environment, Piteåpanelen, Piteå municipality, participation, 

decision-making, democracy, climate and energy plan, legitimacy. 
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Sammanfattning 

Den representativa demokratin har under de senaste årtiondena blivit försvagad. Detta 

samtidigt som FN vid Rio de Janeiro mötet 1992 deklarerade att miljöproblemen bäst kan 

lösas med att involvera alla berörda medborgare i beslutsfattandet. Syftet med denna 

undersökning har i huvudsak varit att se närmare på om medborgarpaneler kan vara ett sätt att 

involvera medborgarna i miljöfrågor och vilken effekt det kan få. Vidare har studien också 

undersökt vilken inverkan deltagandet fått på miljöpolitiken och hur representativt resultatet 

varit. Detta har skett genom att undersöka Piteåpanelen i Piteå kommun med genomförandet 

av intervjuer. 

 

Studiens resultat visar att involverandet av medborgarna i beslutsfattandet har påverkat 

kommunens miljöpolitik. Framförallt visar det sig att i arbetet med att ta fram en klimat och 

energiplan bidrog deltagandet till att den slutgiltiga planen blev mer tydlig och ambitiös. 

Gällande representativiteten visar det sig dock att resultaten ifrån panelen inte kan anses fullt 

representativa utifrån aspekten politisk jämlikhet. Trots detta har dock besluten som fattats 

fått en större legitimitet på grund av att medborgarna fått vara med i beslutsprocessen. Studien 

ställer sig försiktigt positiv till att ett ökat deltagande i miljöfrågor i form av medborgar-

paneler kan vara ett av flera tillvägagångssätt i att både överbrygga problemen med den 

representativa demokratin samt lösa de miljöproblem som finns.  

 

Nyckelord: Medborgarpanel, miljö, Piteåpanelen, Piteå kommun, deltagande, beslutsfattande, 

demokrati, klimat och energiplan, legitimitet.  
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1.   Inledning 
 

Kan en medborgarpanel bidra till bättre klimat och hållbarhetspolitik?
1
 Denna fråga ställs med 

utgångspunkt i en intressant observation av Piteå kommun som i Miljöaktuellts 

kommunrankning sedan 2009 gjort ett kliv ifrån sin dåvarande plats 158 till att 2011 inneha 

placering 43.
2 Detta har skett ungefär samtidigt som kommunen inrättat sin medborgarpanel 

Piteåpanelen som under 2009 hade ett dialogmöte om en uthållig kommun
3
 samt en 

enkätundersökning om kollektivtrafiken 2010.
4
 Även om det är svårt att bevisa ett direkt 

samband mellan dessa två saker är det intressant att ställa sig frågan vad detta sätt att 

involvera medborgare på kan ha för betydelse. Att låta medborgare bli delaktiga i 

beslutsfattandet för att kunna lösa miljöproblem är något som det länge funnits en 

internationell uppslutning om. Vid Förenta Nationernas möte i Rio de Janeiro 1992, vilket 

byggde vidare på Stockholmkonferensen 1972, fastslogs att de miljöproblem som finns på 

bäst sätt kan lösas med att alla berörda medborgare ges möjlighet till deltagande.
5
 Mot 

bakgrund av detta kommer dock följdfrågan om varför den representativa demokratin inte 

verkar räcka till för att kunna involvera medborgare i miljöfrågor?  

 

Svaret på frågan går att härleda till att den representativa demokratin blivit försvagad. Under 

de senaste årtiondena har demokratiformen blivit kritiserad på grund av att den inte anses 

fungera tillfredsställande för att kunna ge medborgare möjligheter till verkligt inflytande. 

Kritiken utgörs vidare av att politiken blivit allt mer komplicerad och fragmenterad vilket 

gjort det svårare att kunna utkräva ansvar av de förtroendevalda. Ytterligare menar kritikerna 

att det blivit en ökad elitism i politiken vilket bidragit till ett större avstånd mellan 

medborgare och politiker vilket i sin tur inneburit en sämre förankrad politik.
6
 Kritiken som 

framförts mot den representativa demokratin har också visats sig ha substans i och med att en 

förändring, i en svensk kontext, börjat ske på insidan av styrelseskicket.  

 

                                                           
1
 Även om ordet miljö och miljöpolitik används framöver i studien syftar det alltså till aspekten klimat och 

hållbarhet.  
2
 Miljöaktuellt. Odaterad. ’’Kommunrankning – Placering’’. Miljöaktuellt.  

(http://miljoaktuellt.miljobarometern.se/key.asp?mo=1&dm=1&nt=1&tb=2). Hämtad 2012-04-17.  
3
 Pogulis, Anna Lena: Ekonomikontoret (2009). ” PitePanelen”. Rapport 2. Piteå. s.2. 

4
 Pogulis, Anna Lena: Ekonomikontoret (2010). ”PiteåPanelen”. Rapport 9. Piteå. s.1f. 

5
 United Nations Environment Programme. Odaterad. ’’ Rio Declaration on Environment and Development’’. 

(http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78 %20&articleid=1163). Hämtad 

2012-05-22. 
6
 Nilsson, Tom (2005). Till vilken nytta? Om det lokala politiska deltagandets karaktär, komplexitet och 

konsekvenser. Lund: Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet. s.2. 

http://miljoaktuellt.miljobarometern.se/key.asp?mo=1&dm=1&nt=1&tb=2
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=78%20%20&articleid=1163
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Enligt Bäck och Larsson har en förändring börjat ske i och med att de politiska partierna anser 

att det blivit svårare med både rekrytering av nya medlemmar samt att få folk att ställa upp på 

förtroendeuppdrag. Detta innebär med andra ord att partierna fått en försvagad roll som en 

aktör för politisk aktivitet vilket är något som allt mer sker utanför deras domän. Ett 

ytterligare problem är att förtroendet för partierna minskat och detta kan enligt Bäck och 

Larsson leda till att den lokala demokratin med sin starka partiförankring tappar legitimitet. 

Denna försvagning av det representativa styrelseskicket har resulterat i att olika åtgärder 

vidtagits både ifrån statligt och kommunalt håll i syfte att förbättra den lokala demokratin. 

Exempel på vad som gjorts är bland annat att det givits utökade möjligheter för lokala 

folkomröstningar med rådgivande syfte. Vidare har det även gjorts försök att öka inflytandet 

över kommuners olika serviceenheter genom att exempelvis inrätta lokala styrelser för 

grundskolor.
7
  

 

Förutom dessa av ovannämnda demokratiska arrangemang har även så kallade 

medborgarpaneler börjat användas. Sveriges Kommuner och Landsting definierar en 

medborgarpanel som en fast grupp av medborgare vilken finns till under en längre tid för att 

bidra med åsikter om angelägna frågor till förtroendevalda.
8
 Denna definition liknar i mångt 

och mycket den funktion som medborgarpanelen i Piteå har. Panelen består av en grupp 

kommunmedborgare och har inrättats i syfte att bidra med ett bättre underlag i planerings-

processer samt till politiska beslut.
9
 För att återgå till frågan som ställdes i början av 

inledningen kanske medborgarpaneler kan vara ett fungerande sätt att involvera medborgarna 

på i miljöfrågor? Det har dock uppmärksammats att det finns en del problem som omgärdar 

denna demokratiform.  

 

I den statliga utredningen ’’Att vara med på riktigt’’ påpekades bland annat problem med 

representativiteten i medborgarpaneler. Utredningens undersökning av olika paneler visade att 

runt tio procent av de medborgare som blivit tillfrågade om att vara med i en panel deltar och 

med det går det inte att betrakta resultatet som något folk i allmänhet tycker.
10

 På ett teoretiskt 

plan finns det också kritik mot den del av medborgarpaneler som tillämpar dialog. Att föra 

samtal i syfte att fatta beslut går teoretiskt att härleda till Jürgen Habermas 

                                                           
7
 Bäck, Henry & Torbjörn Larsson (2008). Den svenska politiken: Struktur, processer och resultat. 2:a upplagan. 

Malmö: Liber. s.258. 
8
 Sveriges Kommuner och Landsting (2009). Medborgarpaneler. Faktablad nr 6. s.2f.  

9
 Kommunledningskontoret. Odaterad.’’ Piteåpanelen’’. Piteå. (http://www.pitea.se/sv/du-och-din-

kommun/Paverka-din-kommun/PiteaPanelen/). Hämtad 2012-04-18.  
10

 SOU 2001:48. Kommundemokratikommittén. Att vara med på riktigt: demokratiutveckling i kommuner och 

landsting, Stockholm: Fritzes. s.367f. 

http://www.pitea.se/sv/du-och-din-kommun/Paverka-din-kommun/PiteaPanelen/
http://www.pitea.se/sv/du-och-din-kommun/Paverka-din-kommun/PiteaPanelen/
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samtalsdemokratiska ideal. Tanken med detta ideal är enligt Habermas att det ska vara möjligt 

att genom samtalet människor emellan kunna komma överens och uppnå samförstånd om hur 

samhället ska vara. Detta ideal har som sagt blivit kritiserat ifrån olika håll. Bland annat 

utgörs kritiken av att det i vissa politiska frågor inte går att uppnå konsensus och att vissa 

åsiktsskillnader inte går att lösa med samtal. Vidare finns det kritik mot att den teoretisk 

tilltänkta samtalssituationen är orealistisk och att deltagarna troligtvis inte helt och hållet kan 

hålla borta sitt egenintresse.
11

 

 

Som nämnt i början har samtal som beslutsmetod varit ett av de tillvägagångssätt som använts 

i Piteåpanelen. Frågan är dock om kritiken som riktats mot samtalsdemokrati kanske inte är 

helt berättigad när det gäller frågor som handlar om miljö? Det kanske är en fråga som det är 

lättare att nå samförstånd i? Kanske är det så att samtalsdemokrati har fungerat och även gett 

effekt när Piteåpanelen använt sig av metoden? För att återkoppla till frågan om att låta 

medborgare delta i miljöfrågor är detta något som kan anses behövas mer av i samhället 

eftersom den representativa demokratin blivit försvagad. Kan involverandet av medborgare i 

form av medborgarpaneler vara ett sätt att öka delaktigheten i miljöfrågor och bidra till bättre 

beslut? Är detta något som Piteå kommun har lyckats med? Det verkar dock som sagt finnas 

problem med representativiteten i medborgarpaneler och med det är det viktigt att ställa 

frågan hur representativ Piteåpanelen varit i miljöfrågorna. Med dessa inledande ord tar denna 

undersökning sin början.  

1.1   Syfte och frågeställningar  

Genom att undersöka Piteåpanelen och dess användning i miljöfrågor syftar studien i 

huvudsak till att bidra med utökad kunskap om effekterna av att involvera medborgare i 

miljöfrågor. Studien syftar också till att se om samtalsdemokrati fungerar att använda sig av i 

miljöfrågor och vad samtalet kan ge för eventuella effekter.  

Frågeställningar:  
 

1. Varför införde Piteå sin medborgarpanel och på vilket sätt används den av kommunen?   
 

2. Hur har Piteåpanelen fungerat vid tillämpandet av samtalsdemokrati i miljöfrågor? 

 

3. Har Piteåpanelen bidragit med något till kommunens miljöpolitik och i sådana fall hur?  

 

4. Hur representativt har resultaten i miljöfrågorna varit?  

                                                           
11

 Jodal, Ola (2003). ’’Fem frågetecken för den deliberativa teorin’’, i: Gilljam, Mikael & Jörgen Hermansson 

(red). Demokratins mekanismer, Malmö: Liber, s.267-288. ss.267, 268, 270.  
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1.2   Avgränsningar 

Denna studie kommer enbart att undersöka hur kommunen stukturerat och upplevt arbetet 

med panelen. Studien kommer inte tillfråga hur medborgarna upplevt deltagandet i panelen 

förutom att via andrahandsinformation försöka få vetskap om vad de tyckt. Slutligen är det 

enbart de delar av panelen som behandlat miljöfrågor som kommer att undersökas. Gällande 

vad som menas med miljö är det framförallt aspekten klimat och hållbarhet.  

2.   Teoretiskt ramverk 

2.1   Tidigare forskning 

Empirisk inriktad forskning om samtalsdemokrati verkar till synes enligt min mening inte 

tillhöra samhällsvetenskapens mest utforskade områden. Inom forskningsfältet menar Jodal 

att det fortfarande finns många frågor att besvara när det handlar om effekterna av 

medborgares deltagande i samtalsdemokrati. Med andra ord finns det ett betydande 

kunskapshål som väntar på att få fyllas. Den teoretiska forskningen är klart mer utbredd än 

den empiriska men det har trots det även genomförts en del empiriska studier. Studier av 

medborgarpaneler brukar främst användas när det handlar om att testa hur de 

samtalsdemokratiska teorierna fungerar i praktiken. Anledningen till att medborgarpaneler 

står i centrum för denna typ av studier är att de ansetts som den struktur som är praktiskt 

genomförbar när det handlar om att tillämpa samtalsdemokrati. Enligt Jodal anordnades en 

medborgarpanel med samtalsdemokratiskt inslag för första gången 1994 i Storbritannien och 

den behandlade ämnet kriminalpolitik.
12

 Panelens initiativtagare James Fishkin underströk att 

panelens resultat kunde betraktas som bra då det gick att se att åsikterna i den samlade 

opinionen hade förändrats åt ett visst håll.
13

  

 

James Fishkins studie har emellertid blivit kritiserad när det handlar om tillvägagångssättet då 

ingen kontrollgrupp användes samt att Fishkin inte exakt kunde peka på vilka faktorer som 

orsakade åsiktsförändringarna.
14

 Den kritik Fishkin fick i sin studie har tagits i hänsyn i en del 

av de efterföljande paneler som genomförts och studerats. Resultaten har varit lite olika med 

att det i en del studier skett förändringar av den samlade opinionen och i en del studier har det 

endast indikerats en förändring på individnivå. Med en förändring på individnivå menas att 

                                                           
12

 Jodal, Ola (2003). s.270f.  
13

 Fishkin refererad i: Jodal (2003). s.270.  
14

 Teorell refererad i: Jodal (2003). s.271.  



8 
 

inte opinionen förändras åt ett visst håll men att ett visst antal individer ändrat sin egen åsikt i 

den fråga som behandlats.
15

 En av studierna som visade på en förändring på individnivå 

kommer härefter att beskrivas vilket är en typ av medborgarpanel som genomfördes i Norge i 

slutet av 90-talet.  

 

2.1.1   Hearingen i Nordland, Norge 

Aars och Offerdal genomförde och studerade en samtalsdemokratisk hearing
16

 i länet 

Nordland. Ett viktigt syfte med hearingen var att involvera medborgarna i debatten om 

angelägna miljöfrågor. De frågor som studien syftade att svara på var för det första se om det 

var möjligt att få med sig en representativ del av befolkningen på hearingen. För det andra att 

undersöka huruvida åsikterna på individuell nivå skulle förändras vid deltagande i hearingen. 

Slutligen var Aars och Offerdal intresserad att se om deltagandet innebar att deltagarna 

aktiverades politiskt. Till skillnad ifrån Fishkins undersökning användes en kontrollgrupp i 

denna studie för att kunna se om åsiktsförändringarna skett enbart för de som deltagit eller om 

det var på grund av en allmän opinionsförändring.
17

  

 

Studiens resultat visade att hearingen lyckades engagera många länsmedborgare som innan de 

deltog inte hade varit politiskt aktiva på något sätt. Om inte hearingen genomförts menade 

Aars och Offerdal att dessa personers åsikter aldrig hade nått ut. Gällande den representativa 

delen gick det inte att få till en fullkomligt representativ del av befolkningen och det var 

många av deltagarna som hade den sociala bakgrund vilken brukar vara vanlig för politiskt 

engagerade. Dock underströk författarna att det var mer representativt än om bara berörda 

organisationer bjudits in. En sak som observerades under de diskussioner som pågick var att 

en stor del av de som inte hade någon politiskt erfarenhet tog plats och deltog aktivt. I fråga 

om huruvida detta demokratiska arrangemang bidrog till en åsiktsförändring gick det att se en 

förändring på individuell nivå med många som ändrade sin åsikt. Förändringarna skedde dock 

i olika riktningar med att i exempelvis frågan om miljöskydd gick vissa från att vara positiva 

till negativa eller tvärtom. Dock ledde många av de debatter som skedde under hearingen till 

att fler kunde inta en ståndpunkt och de som gjorde det intog en mer miljövänlig sådan. Aars 

                                                           
15

 Jodal (2003). s.271. 
16

 Hearing är allmänt definierat som en utfrågning av grupper eller personer som med sakkunskap. I denna studie 

kan de sakkunniga sägas vara de politiker som utfrågades. I denna studie var det en variant av hearing som 

användes då de hade grupp och plenum diskussioner och de benämner det som en utvidgad ”folkehearing”. 

Källa: Nationalencyklopedin. Odaterad. ’’hearing’’. (http://www.ne.se/lang/hearing). Hämtad 2012-05-19. 
17

 Offerdal, Audon & Jacob Aars (1998). ’’Deltakelse og deliberasjon: Rapport fra en deliberativ høring i 

Nordland fylke, Norge’’, Kommunal ekonomi och politik, Vol. 2, Nr. 3, s. 27-41. s. 28, 32.  

http://www.ne.se/lang/hearing


9 
 

och Offerdal sammanfattade studien med att det blev ett bra resultat mycket på grund av att en 

representativ del av befolkningen gavs möjlighet till att delta i ett samtalsdemokratiskt 

forum.
18

  

 

Det som är intressant med resultaten av studien i Nordland är för det första att i det i denna 

typ av demokratiska arrangemang är möjligt att få med sig medborgare som inte tidigare 

engagerat sig politiskt samt att många av dem kan delta aktivt. För det andra att det är möjligt 

att få en rätt så bra representation även om hearingen inte var fullt representativt i denna 

studie. Slutligen är det intressant att många individer ändrade sin åsikt då många gick från att 

vara osäkra till att ta ställning och då inta en mer miljövänlig ståndpunkt. Som studien visar 

verkar det finnas ett samband med att involvera medborgare i miljöfrågor leder till mer 

miljövänliga åsikter. Detta samband kommer i följande avsnitt att förklaras mer ingående.   

 

2.1.2   Samband mellan samtalsdemokrati och miljöfrågor  

Frågan om användandet av samtalsdemokrati i miljöfrågor och effekterna av det verkar vara 

ett till synes mer utforskat område både teoretisk och empiriskt. Zwart sammanfattar 

forskningsläget med att kopplingen med att samtalsdemokratiska former leder till en mer 

miljövänligare politik har, både i teori och i praktik, ett starkt stöd. Dock understryker Zwart 

med utgångspunkt i sin studie att det är flera viktiga faktorer som är bidragande till att 

samtalsdemokratiska arrangemang resulterar i förslag som är bra för miljön. Exempelvis är 

det viktigt med hur dessa arrangemang utformas samt att metoder som syftar till att nå 

samförstånd tillämpas.
19

  

 

En relativt ny undersökning som ger ytterligare stöd till detta samband mellan 

samtalsdemokrati och miljöfrågor är studien av Ivner m.fl. om lokala energiplaner. Studien 

visade att involverandet av medborgare i planeringsprocessen i form av en medborgarpanel 

med samtalsdemokratiska inslag resulterade i många radikala förslag som införlivades i 

planen. Om det vanliga sättet att ta fram planer på tillämpats hade dessa förslag troligtvis 

aldrig kommit med och energiplanen var mer omfattande jämfört med andra kommuners 

antagna planer. I fråga om representativitet var inte panelen fullt representativ i statistiskt 

hänseende men dock var sammansättningen ändå väl blandad gällande exempelvis kön och 

ålder så likväl blev det en bred sammansatt grupp. Dialogen som fördes upplevdes av 

                                                           
18

 Offerdal, Audon & Jacob Aars (1998). ss. 34-37, 39 
19

 Zwart, Ivan (2007). ’’Local deliberation and the favouring of nature’’, Environmental values, Vol. 16, Nr. 4, s. 

485-511. s.504f.  
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deltagarna vara både naturlig, intressant och produktiv. Slutligen gick det se att trots den 

bristande representativiteten hade panelens förslag ett starkt stöd bland kommuninvånarna.
20

 

 

2.1.3   Sammanfattning  

Utifrån denna genomgång ovan verkar mycket peka på att det finns en koppling med att ett 

ökat deltagande i miljöfrågor i form av samtalsdemokrati kan ha en avgörande effekt med 

både fler förslag och miljövänligare åsikter. Dock är det som Zwart understryker viktigt med 

på vilket sätt det genomförs. Sammantaget finns det med detta nämnt nu en bas för denna 

studie av tidigare kunskap som går att bygga vidare på. Det som kommer vara unikt för denna 

studie sett till tidigare forskning är framförallt själva fallet Piteå kommun och Piteåpanelen 

som till synes inte någon annan undersökning verkat ägnat sig åt. Även att studera på vilket 

sätt medborgarpaneler används av kommuner i Sverige är heller inte något som gjorts i någon 

större utsträckning, studien av Ivner m.fl är ett av få exempel. Med fortsättning utifrån den 

tidigare forskningen följer den teoretiska delen av detta kapitel som kommer börja med att 

konkretisera de teoretiska antaganden som finns runt samtalsdemokrati.  

 

2.2   Teori 
 

2.2.1   Samtalsdemokrati 

Utifrån vad de tidigare studierna visar verkar samtalsdemokrati vara ett vanligt 

tillvägagångssätt i medborgarpaneler. Samma sak gäller också för Piteåpanelen då det är ett 

av de tillvägagångssätt som används. Med detta följer härnäst en genomgång av 

samtalsdemokratins grundantaganden.  

 

Det samtalsdemokratiska idealet har sitt ursprung främst ifrån Jürgen Habermas som ställt 

upp ett antal kriterier om hur ett demokratiskt beslutsfattande bör vara. Habermas menar att 

människor inte sitter på fastlåsta åsikter i frågor som rör samhället utan att det alltid går att 

ändra sin åsikt. Genom att folk som är påverkade av ett beslut får föra ett förnuftigt samtal går 

det enligt Habermas att genom ett utbyte av argument, där de bra argumenten ska överväga de 

sämre, nå ett samförstånd i den diskuterade frågan. Tanken är att samtalet ska leda till att de 

som deltar ska kunna ändra sin åsikt och att många olika åsikter ska kunna föras ihop till ett 

beslut som alla kan säga ja till. Om det fattade beslutet enbart tagits på grund av att 

                                                           
20

 Ivner, Jenny, Anna Elisabeth Bjorklund, Karl-Henrik Dreborg, Jessica Johansson, Per Viklund & Hans 

Wiklund (2010). ’’New tools in local energy planning: experimenting with scenarios, public participation and 

environmental assessment’’, Local Environment, Vol. 15, Nr. 2, s.105-120. ss.105, 115ff.  
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argumenten varit bra anses beslutet vara det bästa som var möjligt att uppnå. För att detta ska 

vara möjligt har Habermas ställt upp ett antal krav på hur samtalet ska gå till. Vid samtalet är 

det viktigt att de som deltar lyssnar på de argument som förs fram och att argumenten är 

sanningsenliga. Vidare när det gäller argumenten ska de inte grundas i känslor utan förnuft 

och när en deltagare för fram en åsikt ska det inte vara utifrån sitt eget eller en grupps 

intressen. Slutligen menar Habermas att det är av vikt att alla deltagarna i samtalet ses som 

jämlikar med varandra och att de är beredda att ändra åsikt vid konfrontering av ett bättre 

argument.
21

  

 

Habermas samtalsdemokratiska ideal är som sagt mycket av ett ideal och därav har det som 

det nämndes i inledningen blivit kritiserat. För att gå vidare nämndes också i inledningen att 

den representativa demokratin har blivit försvagad och att det finns en internationell 

uppslutning bakom att medborgare ska få möjlighet att delta i miljöfrågor. Varför det behövs 

deltagande är dock nödvändigt förklara mer ingående. Med det följer i nästa avsnitt en 

beskrivning av vad Fiorino menar är relevanta argument för ett ökat deltagande i miljöfrågor 

samt när det bör ske i en beslutsprocess. Detta kan också tolkas som argument mot den 

representativa demokratin och varför ett ökat deltagande är nödvändigt för att motverka och 

uppväga de beskrivna problem som finns med styrelseskicket.  

 

2.2.2   Deltagande i miljöfrågor  
Fiorino menar att medborgerligt deltagande i miljöpolitik bidrar till att beslut som fattas av de 

styrande får ökad legitimitet. Även om inte alla åsikter kommer med i beslutet blir det alltså 

troligtvis mer legitimt än om ingen medborgare fått vara med i processen. Vidare menar 

Fiorino att deltagande leder till att kollektiva beslut
22

 blir bättre då deltagandet av medborgare 

väger upp de begränsningar som finns bland både tekniska experter samt initierade personer 

inom administrationer. Fiorino hävdar att dessa personer inte har samma sätt att se på saker 

och ting som medborgarna samt menar Fiorino att dessa personer heller inte är helt neutrala 

gällande politiska åsikter och värderingar.
23

  

                                                           
21

 Habermas och Cohen refererad i: Jodal, Ola (2003). ’’Fem frågetecken för den deliberativa teorin’’, i: Gilljam, 

Mikael & Jörgen Hermansson (red). Demokratins mekanismer, Malmö: Liber, s.267-288. s.267f.  
22

 Fiorino skriver ’’social choices’’ vilket jag tolkat och översatt till kollektiva beslut. Det som menas med 

kollektivt beslut är att det är ett beslut som fattas tillsammans av ett visst antal personer. Hur detta begrepp 

kommer användas återkommer i slutet av teorikapitlet. Källa: Nationalencyklopedin. kollektiv beslutsmetod. 

(http://www.ne.se/kollektiv-beslutsmetod). Hämtad 2012-05-22. 
23

 J. Fiorino, Daniel (1996). ’’Environmental policy and the participation gap’’, i: M. Lafferty, William & James 

Meadowcroft (red). Democracy and the environment: problems and prospects. Cheltenham: Edward Elgar. 

s.194-212. s.194ff.  
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I fråga om när ett fördjupat deltagande kan tillämpas i skapandet av miljöpolicy radar Fiorino 

upp tre stycken tillfällen där han menar deltagandet är mest lämpligt. Det första är när det 

handlar om att forma agendan inom policyområdet. I denna del av policyprocessen behandlas 

frågor som exempelvis hur viktigt det är med att satsa på miljöåtgärder jämfört med andra 

saker som till exempel utbildning. Detta tillfälle menar Fiorino är det bästa att involvera 

medborgare i eftersom det som deltagare går att tänka ganska så generellt när det handlar om 

att ge förslag. Vidare passar detta stadie bra eftersom det är mer betoning på att identifiera 

problem och att ge förslag på vilka prioriteringar som ska göras vilket förenklar deltagandet. 

Det som kan vara problemet med att delta i denna del av en policyprocess är att frågor som 

diskuteras inte är helt tydliga och därmed kan det bli svårt för deltagarna att se vad de bidrar 

med.
24

  

 

Det andra tillfället där det går att använda sig av ett fördjupat deltagande är när policyn ska 

struktureras mer detaljerat. Vid denna del av processen är det klart med vad som ska 

prioriteras men det finns ännu inga färdiga beslut. Fiorino menar att det vid denna del av 

processen är svårast av alla de tre delar han räknar upp att på ett demokratiskt sätt involvera 

medborgare. Detta eftersom det är på ett abstrakt plan samt för att det är otydligt med vad en 

som deltagare kan bidra med och dessutom är det även tids och energikrävande. Trots detta 

finns det en stor möjlighet att som deltagare kunna påverka policyn i detta stadie. Detta 

eftersom det är möjligt att forma flera olika alternativ inom policyområdet och därmed få 

inverka på de konkreta besluten. Med detta får alltså deltagarna en stor möjlighet att påverka 

innehållet i den slutgiltiga policyn.
25

  

 

Det tredje och sista tillfället handlar om när specifika beslut ska tas och det är klart och tydligt 

vad det är för något som ska beslutas om. Om det är en specifik grupp som drabbas av 

beslutet är det enkelt att involvera gruppen att delta. För deltagarna blir det tydligt vad som 

gäller då det handlar om att vara med och ta ett konkret beslut. Det som kan vara 

problematiskt vid detta tillfälle är att det kan bli en allt för teknisk debatt och de deltagare som 

inte hänger med i diskussionen blir exkluderade.
26

 

 

Det finns alltså argument enligt Fiorino om varför och när ett ökat deltagande bör ske i 

miljöfrågor. Det som skiljer denna teori ifrån teorin om samtalsdemokrati är alltså varför ett 

                                                           
24

 J. Fiorino, Daniel (1996). s.203f.  
25

 J. Fiorino, Daniel (1996). s.204.  
26

 J. Fiorino, Daniel (1996). s.204f.  
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deltagande bör ske men inte hur. Samtalsdemokrati som teori säger heller inte något om 

deltagande i specifikt miljöfrågor utan enbart hur beslut via samtal bör ske och vad som är 

tanken med det. Utifrån vad som framkommit av den tidigare forskningen är dock 

samtalsdemokrati en vanlig använd metod vid deltagande i miljörelaterade frågor. Detta 

innebär att det går att finna en koppling mellan teorierna i och med att samtalsdemokrati oftast 

används vid deltagande i miljöfrågor. Slutligen för att gå tillbaka till inledningen har som sagt 

problem med representativitet påpekats runt medborgarpaneler. Med utgångspunkt i detta 

följer härnäst sista avsnittet i teoridelen om representativitet.   

 

2.2.3   Representativitet 

När det gäller representativitet finns det två olika perspektiv av den. För det första handlar det 

ena perspektivet om hur mycket folkets åsikter i snitt överensstämmer med de valda 

politikernas åsikter. Principen är att huruvida precist åsikterna överensstämmer mellan folket 

och politikerna går det utifrån det se hur stor möjligheten är att uppnå det som kallas 

’’folkviljans förverkligande’’. Det andra perspektivet poängterar jämlikheten i hur väl 

åsikterna överensstämmer och på vilket sätt det skiljer sig åt mellan olika samhällsgrupper.
27

 

Detta perspektiv brukar benämnas ’’politisk jämlikhet’’ och anses som det starkaste 

argumentet mot ett ökat demokratiskt deltagande. Detta eftersom mycket pekar på att det 

finns en ojämlikhet i politiskt deltagande som utgörs av att deltagandet inte är jämlikt mellan 

olika samhällsgrupper. De har konstaterats att de som brukar engagera sig mest politiskt är 

personer som brukar kallas ’’resursstarka medborgare’’ och ojämlikheten brukar vara störst 

när det handlar om deltagande som kräver mycket tid och energi.
28

 

 

Representativitet har alltså två aspekter och en av dem, politisk jämlikhet, används ofta som 

ett motargument för ett ökat deltagande. Med detta kommer denna teori att få utgöra en 

motvikt mot de två andra teorierna som anför hur saker och ting bör vara. Det är då alltså 

framförallt aspekten om politisk jämlikhet som då är motvikten då den snarare säger något om 

hur det brukar vara i verkligheten. Med den tidigare forskningen samt teorierna redogjorda 

återstår det att beskriva hur detta kommer användas i undersökningen.     

 

 

                                                           
27

 Wohlgemuth, Daniel (2003). ’’Aktiva medborgare - hur går det med representativiteten?’’ i: Gilljam, Mikael 

& Jörgen Hermansson (red). Demokratins mekanismer, Malmö: Liber, s.165-184. s.167f.  
28

 Gilljam, Mikael (2003). ’’Deltagardemokrati med förhinder’’ i: Gilljam, Mikael & Jörgen Hermansson (red). 

Demokratins mekanismer, Malmö: Liber, s.185-211. s.203. 
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2.2.4   Teoritillämpning  
 

Med utgångspunkt i den tidigare forskningen samt de nämnda teorierna har studien ett 

analytiskt ramverk att förhålla sig till vid insamling och analys av det empiriska materialet. 

Eftersom det är fallet som står i centrum i denna undersökning får teorierna en konsumerande 

karaktär och kommer användas i syfte att bedöma både hur arbetet gått med Piteåpanelen i 

miljöfrågorna samt hur representativ den varit i dessa frågor. Följande tabell nedan förklarar 

vad som är kriterierna och vilka empiriska frågor som ställs utifrån dem:    

Tabell 1: Bedömningskriterier    

 
 

 

 

Teori Teorikriterier  Empiriska frågor 

Samtalsdemokrati * Beslut tas med samförstånd. 

 

* Samtalet ska kunna leda till 

åsiktsförändring. 

 

- Söktes samförstånd på 

dialogmötet om uthållig 

kommun?  

 

- Bidrog samtalet under mötet  till 

någon åsiktsförändring?  

Varför och när 

deltagande bör ske 

enligt Fiorino.  

* Deltagande leder till mer 

legitima beslut och bättre 

kollektiva beslut. 

 

 

* Deltagande motverkar experter 

och initierade administratörers 

begränsningar. 
 

* Deltagande är lämpligt vid tre 

olika tillfällen av en 

policyprocess. 

- Blir besluten som är tagna med 

medverkan av panelen mer 

legitima? Blir det bättre kollektivt 

fattade beslut? 

 

- Har deltagandet motverkat 

experternas och de initierade 

administratörernas 

begränsningar?  

 

- När i policyprocessen har 

Piteåpanelen släppts in i 

miljöfrågorna?  

Representativitet  * Ena aspekten av 

representativitet utgår ifrån 

åsiktsöverensstämmelse. 
 

* Andra aspekten av 

representativitet utgår ifrån 

politisk jämlikhet. 

* Är resultaten i miljöfrågorna 

representativt utifrån aspekten 

om åsiktsöverensstämmelse? 

 

* Är resultaten i miljöfrågorna 

representativt utifrån aspekten 

om politisk jämlikhet?  
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Kommentar till tabellen:  

För det första när det gäller teorin om samtalsdemokrati kommer den appliceras på 

dialogmötet om uthållig kommun. Detta både för att värdera huruvida mötets struktur 

efterliknar vad teorin säger om hur beslutsfattandet bör ske samt om samtalet gett någon 

effekt. För det andra när det gäller Fiorinos argument om varför och när deltagande bör ske 

ska de tillämpas på de tillfällen i Piteåpanelen som handlat om miljöfrågor och om när i 

beslutsprocessen panelen släppts in. För det tredje gällande teorin om representativitet ska 

även detta appliceras på de tillfällen som handlat om miljöfrågor för att sammantaget kunna 

säga något om hur representativa resultaten varit i dessa frågor.  

Gällande den tidigare forskningen ska den utgöra ett komplement till teorierna för att bredda 

analysen. Vid insamlingen av empiri kommer de teoretiska begreppen att finnas vid åtanke 

och avgöra vilka frågor som ska ställas. Avslutningsvis följer nedan en begreppslista om hur 

de olika begreppen kommer tolkas och användas i analysen.  

 

Begreppstolkning och tillämpning  

 

Kollektiva beslut – Besluten som tagits i de miljöfrågor som Piteåpanelen varit delaktig i har 

tagits tillsammans med tjänstemännen och politikerna i kommunen. Detta utgör det kollektiv 

som tillsammans har varit med och fattat beslutet.  

 

Resursstarka medborgare – Min tolkning av detta begrepp görs utifrån Offerdal och Aars 

studie där de pekade på att många deltagare hade en social bakgrund som var vanligt för 

politisk engagerade. Med detta kommer politisk engagerade personer att inräknas som 

resursstarka medborgare.  

 

Åsiktsöverensstämmelse – Detta begrepp ska användas för att se om Piteåpanelen bidragit 

till en bättre eller sämre överensstämmelse av åsikterna mellan medborgarna och politikerna.  

Politisk jämlikhet – Med utgångspunkt i begreppet politisk jämlikhet går det att göra en 

värdering av hur pass politisk jämlik Piteåpanelen varit i miljöfrågorna. Alltså om alla 

samhällsgrupper varit inkluderade i arbetet eller om någon eller några hamnat utanför eller 

medvetet exkluderats.  
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Legitima beslut – Utifrån Fiorinos resonemang ska detta begrepp användas för att värdera 

om besluten som är tagna efter involverandet av panelen kan anses vara mer legitima eller 

inte.  

Experter och initierade administratörer – Dessa uttryck som Fiorino använder kommer att 

tolkas om till de politiker och tjänstemän som verkar inom kommunen. 

3.   Metod 
 

3.1   Forskningsdesign 
 

Denna undersökning kommer utgöras av en fallstudie av Piteå kommun och dess arbete med 

Piteåpanelen. Det Piteå utgör är ett fall av en kommun som tillämpar medborgardialog till sitt 

beslutsfattande i form av en medborgarpanel. Anledningen till valet av Piteå kommun är som 

nämnt i inledningen att de har klättrat i Miljöaktuellts rankning samtidigt som de har infört sin 

medborgarpanel. Även om studien inte är ute efter att studera sambandet mellan dessa två 

saker indikerar detta att kommunen arbetat mycket med både medborgardialog och 

miljöfrågor. Eftersom denna undersökning är ute efter att se närmare på effekterna av 

deltagande i miljörelaterade frågor är alltså fallet Piteå och Piteåpanelen lämpligt att välja. 

Valet möjliggör en närmare undersökning av hur kommunen arbetat med panelen och vad den 

haft för inverkan i miljöfrågorna. 

 

Det metodologiska övervägande som ligger bakom valet av en fallstudie ligger först och 

främst i att undersökningens frågor bäst kan besvaras med studiet av ett fall. Detta med 

utgångspunkt i att Yin menar att fallstudier lämpar sig för frågor som exempelvis ’’På vilket 

sätt’’ och ’’varför’.
29

 Detta liknar i mångt och mycket den typ av frågor som denna 

undersökning ställt. Ett ytterligare motiv till valet av fallstudie är att den enligt Merriam 

används till att studera en viss typ av företeelse. Denna undersökning kommer tillämpa en 

fallstudietyp som kallas ”partikularistisk” fallstudie som brukar användas för att se närmare 

på exempelvis en särskild situation, person eller företeelse. I den partikularistiska fallstudien 

är själva fallet viktigt för att kunna belysa det väsentliga i den sak som blir undersökt inom 

fallet.
30

 För att koppla detta till denna undersökning är alltså Piteå kommun och Piteåpanelen 

                                                           
29

 Yin refererad i: Merriam, Sharan B; översättning: Björn Nilsson (1994). Fallstudien som forskningsmetod. 

Lund: Studentlitteratur. s.23 
30

 Merriam, Sharan B; översättning: Björn Nilsson (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: 

Studentlitteratur. s.24f.  
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viktigt för att närmare kunna undersöka frågan om deltagande i miljöfrågor och vad det kan få 

för effekter.  

 

Det som är en av de främsta fördelarna med fallstudien som metod är att den enligt Merriam 

bidrar till en riklig helhetssyn av det som undersöks. Detta innebär också att studietypen är 

viktig i fråga om att utöka kunskapen inom det studerade området. Gällande nackdelar som 

finns med fallstudien är att i arbetet med att samla in material och analysera det är forskaren i 

sig det främsta hjälpmedlet i undersökningen. Detta innebär att undersökningen begränsas av 

huruvida skicklig forskaren är i sitt arbete. Slutligen är en nackdel, enligt vad vissa menar, att 

det inte går att göra generaliseringar utifrån en fallstudies resultat.
31

 Att använda en fallstudie 

till denna undersökning bedöms uppväga de nackdelar som finns. Eftersom att det som 

tidigare nämnt finns begränsat med forskning inom det aktuella området kan denna 

undersökning genom att använda en fallstudie förhoppningsvis kunna bidra med att utöka 

kunskapen inom området. De nackdelar som nämnts ska dock beaktas framförallt när det 

gäller generaliseringar av resultaten vilket kommer göras med försiktighet.  

 

3.2   Empiriskt material 

Det empiriska materialet i undersökningen kommer att för det första utgöras av ett textbaserat 

material och för det andra tillkommer ett eget materialbidrag med genomförandet av 

intervjuer. Det textbaserade materialet kommer främst utgöras av officiella dokument ifrån 

stat och kommun samt andra typer av organisationer. Vidare kommer andra typer av texter 

användas men i mindre utsträckning som exempelvis tidningsartiklar och internetkällor. 

Texterna ska användas som ett komplement till den egna insamlade empirin samt för att 

kunna bekräfta eller motbevisa de saker som framkommer på intervjuerna. På detta sätt får 

undersökningen starkare empiriska belägg med att resultaten kan bekräftas av flera olika 

källor.  

3.2.1   Intervjuer  

I och med att det existerar ett relativt begränsat material om Piteåpanelen är det motiverat att 

samla in empiri på egen hand genom att genomföra intervjuer. Det är alltså inte möjligt att 

kunna besvara undersökningens frågor genom att enbart läsa de existerande texterna. För att 

få en bild av hur panelen strukturerats samt hur kommunledningen ser på Piteåpanelen är det 

alltså relevant att prata med personer på kommunen.  

                                                           
31
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Ur en metodologisk utgångspunkt finns det även stöd för valet av intervjuer då detta 

tillvägagångssätt enligt Kvale och Brinkmann brukar användas vid fallstudier som handlar om 

exempelvis en viss situation, person eller institution.
32

 För denna undersökning kan Piteå och 

Piteåpanelen ses som både en typ av situation och institution. En vidare fördelaktig sak med 

att tillämpa intervjuer är att det i enlighet vad Esaiasson m.fl. menar med intervjuer är möjligt 

att få oväntade svar på de frågor som ställs. Det finns då möjlighet att följa upp 

intervjupersonens svar och genom att ställa flera följdfrågor kan eventuella mönster uppvisas. 

Ytterligare ett argument för intervjuer är att de brukar användas när problemet handlar om att 

visualisera en viss företeelse.
33

 I denna undersökning är det som tidigare nämnt Piteå kommun 

och dess medborgarpanel som är den företeelse som ska undersökas och därmed få bli 

visualiserad.  

 

I fråga om valet av intervjupersoner är det viktigt att på förhand veta vad personen ska bidra 

med för att kunna besvara undersökningens frågor. Det finns enligt Esaiasson m.fl. två typer 

av intervjuer med att intervjupersonen antingen är informant eller respondent. Det 

informantintervjuer oftast syftar till är bidra med information om exempelvis en viss händelse 

eller hur det ser ut i en organisation. Den information som framkommer av intervjuer med 

informanter får status som källa och bedöms och granskas på ett källkritiskt sätt. Det är även 

vanligt att denna av typ undersökning komplementeras med studier av olika typer av 

dokument. I fråga om respondentintervjuer handlar det snarare om att få fram vad personen 

själv tycker och tänker. I denna typ av intervju är det intervjupersonen själv som studeras i 

syfte att få veta vad personen anser om de saker som behandlas i undersökningen.
34

 

 

För denna undersökning är det den typ intervjuer med intervjupersonerna som informanter 

som ska användas. Detta eftersom det som sagt finns begränsat med material och intervjuerna 

bidrar därmed med att ge undersökningen ett större informationsunderlag. Vid valet av 

personer till informantintervjuer menar Esaiasson m.fl. att den vanligaste urvalsmetoden är 

det som kallas ”centralitet”. Med det menas att urvalet ska syfta till att de personer som 

intervjuas har en central roll i det som ska undersökas. Gällande hur många som bör 

                                                           
32

 Kvale, Steinar & Svend Brinkmann; översättning: Sven-Erik Torhell (2009). Den kvalitativa 
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intervjuas finns det ingen exakt gräns. Principen är dock att så många intervjuer som möjligt 

genomförs tills det är möjligt att belägga den sak som undersöks.
35

 

 

Med utgångspunkt i detta kommer två intervjuer att genomföras på plats i Piteå med en 

tjänsteman vardera en politiker. Den tjänsteman som kommer intervjuas är Anna-Lena 

Pogulis som är ansvarig tjänsteman för Piteåpanelen. Den politiker som kommer intervjuas är 

Helena Stenberg som är vice ordförande i kommunstyrelsen tillika vice kommunalråd. Utifrån 

urvalsprincipen om centralitet har dessa personer bedömts vara de närmast centralt placerade 

personerna. Helena Stenberg är förvisso inte första kommunalråd men bedöms ändå vara 

centralt placerad i sin position som vice kommunalråd.  

 

Syftet med att intervjua en tjänsteman är för att få en djupare bild om hur arbetet lagts upp 

med Piteåpanelen gällande rekrytering, tillvägagångssätt och om hur arbetet med 

representativitet sett ut. Anledningen till att intervjua en politiker är att få insikt om vilket 

syfte panelen används till samt om dess resultat gett några effekter på kommunens politiska 

beslut i miljörelaterade frågor. Det som tjänstemannen får representera är Piteåpanelen i sin 

praktiska utformning om hur arbetet överlag lagts upp med den. Det som den intervjuade 

politikern får representera är den politiska majoriteten i kommunen. När ordet ”kommunen” 

nämns i empirin kommer det främst utgå ifrån intervjun med tjänstemannen men kan även 

utgå ifrån intervjun med politikern. När ordet ”kommunledningen” nämns kommer det att 

utgå ifrån intervjun med politikern.  

 

Gällande den typ av intervju som kommer genomföras är det en så kallad 

’’halvstrukturerad livsvärldsintervju’’. Denna intervjutyp syftar till att intervjupersonen ska 

berätta om sin upplevda omvärld och det som menas med att den är halvstrukturerad är att den 

ligger mittemellan ett stängt frågeformulär och ett vardagssamtal. Vid denna intervjutyp 

används en intervjuguide som utgår utifrån ett par teman och det kan i guiden även finnas 

förslag på frågor. Vid genomförandet av intervjun är det därmed möjligt att kunna ändra 

frågorna samt i vilken följd de ställs i syfte att följa upp intervjupersonens svar.
36

  

 

De intervjuguider som ska användas till denna undersökning, se bilaga 1 och 2, kommer utgå 

ifrån tre teman och det första temat kommer skilja sig åt mellan intervjuerna och de två andra 

kommer att vara densamma. Tjänstemannen kommer i första temat att få svara på frågor som 
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handlar om hur arbetet med panelen strukturerats.  Politikern kommer att i första temat få 

svara på frågor som handlar om vad som varit de politiska intentionerna med att införa 

panelen och vilken funktion den har. Gällande tema två och tre kommer de att vara samma för 

båda intervjupersonerna och handla om representativitet och slutligen om erfarenheter ifrån 

panelen. Under respektive tema kommer det finnas förslag på frågor och följdfrågor som kan 

ställas. Utformningen på frågorna kommer dock vara olika och anpassade efter 

intervjupersonen. Vid genomförandet av intervjun kommer intervjuguiden att vara 

utgångspunkten men vid själva intervjusituation kommer frågorna att anpassas efter svaren. 

Vidare kommer de svar som utifrån studiens syfte bedöms vara intressanta att följas upp för 

att kunna finna eventuella mönster samt för att få bredare svar och därmed också ett mer 

omfattande material.  

 

Intervjuerna kommer med tillåtelse av intervjupersonerna spelas in. Vid intervjun kommer ett 

så kallat ’’informerat samtycke’’ att ges till intervjupersonerna. Detta innebär att personerna 

kommer informeras om själva undersökningen och dess syfte. Vidare kommer personernas 

informeras om att deras deltagande i studien är frivilligt och att de kan dra sig ur när de vill. 

Intervjupersonerna kommer även att delges om syftet med intervjun och om vad de får 

representera i undersökningen.
37

   

 

3.2.2   Bearbetning och analys av materialet   

Intervjuerna kommer som sagt med samtycke av intervjupersonerna spelas in och sedan 

genomgå en transkribering där det intervjupersonerna sagt kommer skrivas ner. Det kommer 

vara i princip vad personerna sagt i ordagrant lag som kommer skrivas ned. Syftet med att 

transkribera är att få ett brett material att kunna arbeta med och analysera.  Även om det är ett 

tidskrävande arbete är bedömningen att det tar mindre tid att transkribera än att vad det skulle 

ta med att sitta och lyssna på intervjuerna.  

 

Gällande analysen av det empiriska materialet kommer texterna inte att genomgå någon 

analys då de används som källor. Intervjumaterialet kommer att analyseras med hjälp av 

”meningskoncentrering”. Denna analysmetod innebär att de svar som framkommer under en 

intervju dras ihop och skrivs sedan om. Om intervjupersonen exempelvis har gett ett långt 

svar på en fråga förtätas det svaret till att det blir kortare och det som var viktigt i svaret skrivs 
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om i färre ord.
38

 Efter att intervjuerna transkriberats kommer de läsas igenom och de frågor 

och svar som bedöms viktiga för studien kommer att markeras. Efter det kommer den ovan 

nämnda metoden att tillämpas under arbetet med att skriva empiridelen då intervjuerna 

tillsammans med de andra källorna kommer flätas samman till en sammanhängande text.   

 

3.3   Metodkritik  

Som sagt är begränsningen med fallstudien som metod att den är beroende av forskarens 

skicklighet samt gör att det blir svårt att generalisera. Gällande intervjuer finns det en risk att 

de personer som intervjuas i denna undersökning försöker måla upp en allt för positiv bild i 

sina svar. Vidare finns det också en risk att de uttrycker vad de tycker personligen och inte 

uttrycker sig enligt den sak de representerar. En ytterligare nackdel med intervjuerna i denna 

undersökning är att det vid frågorna om mötet om uthållig kommun, se bilaga 1, blir ett svar 

enligt hur tjänstemannen ser på saken. Det bästa sättet att få en bild av hur mötet egentligen 

gick till hade varit att som forskare själv delta på mötet.  

4.   Bakgrund medborgarpaneler 
 

Framväxten av medborgarpaneler går att härleda till de statliga utredningar ifrån början av 

2000-talet som genomfördes i syfte att skapa en fördjupad demokrati i Sverige.
39

 I 

utredningen ’’Att vara med på riktigt’’ drogs slutsatsen att medborgarpaneler kan vara en 

viktig del i demokratin på kommunal nivå. Vidare underströks det att medborgarpaneler utgör 

ett forum för samtal och reflektion för de medborgare som inte är partipolitisk engagerade. 

Trots att utredningen påpekade problem med att uppnå full representativitet i 

medborgarpaneler poängterades det att det är viktigt med nya tillvägagångssätt för att ta till 

sig medborgares åsikter.
40

  

 

I kölvattnet av denna utredning har det skett en utveckling under 2000-talets första tio år i 

kommuner och landsting med införandet av både elektroniskt och fysiskt baserade 

medborgarpaneler. Dessa paneler har behandlat olika områden som exempelvis 

framtidsvisioner, åsikter om serviceutbud, förslag på kultursatsningar samt frågor om miljö. 

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting har de främsta anledningarna med att införa 
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paneler ifrån kommunernas och landstingens sida varit att skapa ett komplement till den 

representativa demokratin. Vidare att politiker vid beslut ska få ett bättre underlag och även 

att medborgare ska få ett större intresse för lokala frågor och engagera sig i dem. Slutligen är 

en anledning som uppgetts att medborgarna ska få se resultat av sitt engagemang i form av 

konkreta åtgärder i närstående tid.
41

 

5.   Piteåpanelen 
 

I detta kapitel följer till att börja med en bakgrund om Piteåpanelen och därefter om hur 

arbetet med panelen ser ut samt vilken funktion den har i kommunen. Efter det följer en 

redogörelse om när panelen tillfrågats i miljöfrågor och vad det gett för inverkan. Slutligen 

avrundas kapitlet med frågan om representativitet samt erfarenheter av panelen.  

5.1   Piteåpanelen införs 

Det sägs att det finns en tradition i Piteå. En tradition som tar sig uttryck i att kommunen på 

olika sätt arbetat med medborgardialog. En dialog som syftat till att kunna komma närmare 

medborgarna och hörsamma vad de tyckt och tänkt. Förut var det vanligt att denna dialogform 

skedde i studiecirklar men idag använder kommunen sig av andra sätt för att lyssna in vad 

Piteåborna tycker. För ett antal år sedan började Socialdemokraterna i Piteå, tillika den 

politiska majoriteten, diskutera om möjligheten att införa en medborgarpanel i syfte att få 

både en bredare och djupare dialog.
42

 Diskussionen ledde fram till att kommunstyrelsen i 

januari 2009 beslutade att införa en medborgarpanel som fick namnet Piteåpanelen. En av 

intentionerna som anges i beslutet var att ge kommunmedborgarna en chans till att få delta 

och ha inflytande över kommunens politik. Vidare var intentionen att politikerna på ett snabbt 

sätt ska kunna fråga vad medborgarna tycker i en viss sakfråga. Slutligen fanns det en tanke 

att panelen på sikt skulle kunna leda till ett ökat intresse för samhälls och politiska frågor.
43

 

5.2   Piteåpanelens struktur 

Piteåpanelen är i enkla ordalag en samling människor som utgörs av en del av Piteås 

kommuninvånare. Rekryteringen till panelen sker på två olika sätt. För det första görs ett 

statistiskt urval utifrån invånarregistret där en viss mängd medborgare tas fram. Vid de två 
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gånger panelen rekryterats har denna mängd varit 200 personer.
44

 Efter det statistiska urvalet 

får de medborgare som blivit utvalda ett brev hem om att de blivit utvald och får frågan om de 

vill vara med och delta. För det andra möjliggörs ett frivilligt inträde genom att kommunen 

går ut med en allmän annons i både Piteåtidningen samt på kommunhemsidan. I år prövades 

även ett nytt sätt att rekrytera med att kommunstyrelsens representanter gick ut bland 

medborgarna inne i centrala Piteå och delade ut flygblad med frågan om att delta i 

Piteåpanelen.
 45

 För att delta frivilligt är det även möjligt att på kommunens hemsida fylla i ett 

formulär och anmäla sig till panelen.
46

 Efter att panelen blivit rekryterad sitter den en period 

på ett par år, senaste perioden var på cirka tre år, och sedan bytts panelen ut och samma 

rekryteringsprocess görs om igen. Det har som sagt hittills varit två paneler och sedan starten 

varit ett byte då den panel som satt med från början tackades av och en ny blev rekryterad. 

Om det är någon panelmedlem som vid ett panelbyte vill sitta kvar är regeln som sådan att 

den personen får söka sig till panelen via den öppna ingången. Om det sedan visar sig att alla 

som blivit tillfrågade via det statistiska urvalet tackar ja till deltagande får de förtur till att 

delta. Visar det sig att det blir platser över är det då möjligt för de som på egen hand söker sig 

till panelen att få en av dessa platser. 
47

 Gällande antalet medlemmar i panelen var det vid den 

första omgången cirka 130 stycken
48

 och den senaste rekryterade panelen har cirka 114 

medlemmar.
49

 Målet ifrån kommunens sida är att panelen ska utgöras av max 200 stycken 

personer.
50

  

 

5.2.1  En kontaktyta mellan medborgare och politiker 

I fråga om panelens roll klargjordes en viktig princip redan från början att som en del av 

kommunens medborgardialog ska Piteåpanelen utgöra en kontaktyta mellan medborgarna och 

de valda politikerna.
51

 Denna kontaktyta innebär i praktisk mening att det är kommunstyrelsen 
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som både formulerar och skickar frågorna till panelen. Detta sker antingen på styrelsens eget 

initiativ eller utifrån förslag som kommer ifrån nämnder och förvaltningar.  

Frågorna till Piteåpanelen brukar handla om saker som ligger framåt i tiden som exempelvis 

på vilket sätt det går att utveckla olika saker. Panelmedlemmarna brukar också få möjlighet att 

komma med egna idéer och förslag.
52

 Vid frågor som handlar om politiska beslut är tanken att 

frågorna ska ställas till panelen i början av beslutsprocessen. Förutom vid politiska beslut kan 

panelen få frågor om saker vilket alltid är aktuella som exempelvis demokrati och 

integration.
53

 När frågorna sedan behandlats i panelen kommer resultatet tillbaka till 

kommunstyrelsen, ibland även ut till nämnderna, och resultatet av vad panelen tyckt blir 

tillgängligt som ett beslutsunderlag. Det är upp till var och en av politikerna att bilda sig en 

egen uppfattning om hur mycket hänsyn som ska tas till vad panelen har tyckt. Panelens 

åsikter får då vägas samman tillsammans med andra tillgängliga beslutsunderlag som 

exempelvis tjänstemannaskrivningar och ekonomiska underlag.
54

 

 

5.2.2   Enkla frågor och tankesmedjor  

När det handlar om hur panelen praktiskt tillfrågas är det två typer av tillvägagångssätt som 

tillämpas. Det ena tillvägagångssättet innebär att ’’enkla frågor’’, med andra ord enkäter, 

skickas ut till panelmedlemmarna via email eller brev. Frågorna handlar oftast om framtid då 

kommunen vill ha in åsikter om hur de bör agera i en viss fråga samt vilka behov som finns. 

Det andra tillvägagångssättet är att panelen inbjuds till en så kallad ”tankesmedja”, eller 

dialogmöte som benämnt i inledningen. Ett dialogmöte innebär att panelmedlemmarna träffas 

och tillsammans diskuterar lite mer svåra frågor.
55

 Vid dessa möten brukar deltagarna delas 

upp i mindre diskussionsgrupper med en samtalsledare i varje grupp. Samtalsledarna brukar 

exempelvis vara förvaltningschefer, nämndsordföranden eller politiker ifrån 

kommunstyrelsen. Samtalsledarna har i uppgift att ställa frågorna till deltagarna och anteckna 

ner vad som blir sagt. I fråga om storleken på grupperna har strategin varit att hålla antalet 

nere och det brukar oftast vara runt fem till sex personer i varje grupp. Gällande själva 
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mötesordningen brukar ingen speciell metod användas men oftast går ordet runt då alla 

deltagare får säga vad de tycker.
56

  

 

Det frivilliga åtagandet som gäller för deltagarna i Piteåpanelen är att svara på cirka fyra till 

fem enkla frågor samt delta på ett dialogmöte per år. Avsikten med att använda dessa två 

tillvägagångssätt är att de ska komplementera varandra. Exempelvis ska de deltagare som inte 

kan delta på dialogmöten ändå ha en möjlighet till deltagande i panelen genom att få frågor 

hemskickade. Vidare är det också som tidigare nämnt olika typer av utformning på frågorna 

med enklare och svårare och därmed används de olika tillvägagångssätten för att det ska vara 

möjligt att besvara dem. I år användes dock båda tillvägagångssätten i frågan om 

”Medborgarbudget”. I denna fråga hade panelen fått i uppgift att fördela pengar i procent över 

de olika verksamheterna i kommunen och det var nödvändigt med både utskick av frågor samt 

ett dialogmöte i komplementerande syfte.
57

 

 

5.2.3   Sammanfattning 

Piteåpanelen utgör en viktig kontaktyta mellan medborgarna och politikerna i kommunen och 

dess resultat används som ett av flera beslutsunderlag. De två metoder som används för att 

tillfråga panelen är enkäter med enkla frågor och dialogmöten med lite svårare frågor. 

Härefter följer de två tillfällen då Piteåpanelen tillfrågats i miljöfrågor samt vad det har fått 

för inverkan.  

 

5.3   Piteåpanelens inverkan i miljöfrågor 

5.3.1   Dialogmötet om uthållig kommun 

Den fjärde maj 2009 träffades Piteåpanelen första gången på ett dialogmöte som handlade om 

Piteå som uthållig kommun. Begreppet uthållig kommun definieras av kommunen som en 

hållbar utveckling vilken är både social, ekonomisk och ekologisk. Detta möte var den första 

anhalten i kommunens arbete med att ta fram en klimat och energiplan och mötet anordnades 

för att till planprocessen inhämta åsikter ifrån paneldeltagarna. Mötet började med att 

mötesdeltagarna informerades om arbetet med Piteå som uthållig kommun. Efter 

informationen fick deltagarna välja att gå till olika stationer som var uppdelade på diverse 

områden, exempelvis ”transporter”, ”mat” och ’’miljö/energi’’. Under mötet fanns det tid att 
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delta vid två stationer. Vid stationerna fanns samtalsledare som hade i uppgift att starta 

diskussionerna, föra protokoll samt svara på frågor ifrån deltagarna. De frågor som 

diskuterades på stationerna handlade bland annat om vilka mål kommunen borde försöka 

uppnå, vad som borde prioriteras samt om hur deltagarna tror att Piteå kommer se ut fem till 

tio år framåt utifrån det diskuterade området.
58  

 

I fråga om mötet i praktisk mening var deltagarna väldigt engagerade och det var mycket 

diskussioner där folk både tyckte till och tänkte efter. Diskussionerna resulterade i att många 

åsikter fick komma fram och det var många som hade åsikter om de frågor som diskuterades. 

Om det i någon grupp fanns olika åsikter var det inte något som samtalsledarna försökte 

överbrygga med att söka samförstånd utan det gick bra att tycka olika. Gällande om 

deltagarna hade en uttalad ståndpunkt innan mötet menar Anna-Lena Pogulis att de flesta 

troligtvis inte hade en speciell ståndpunkt innan de gick till mötet. Detta grundas i att de som 

deltog på mötet gjorde det för att de var medlemmar i Piteåpanelen och inte på grund av att de 

hade intresse i en specifik fråga. Även om det också fanns personer som innan mötet hade mer 

fasta ståndpunkter tror Anna-Lena att diskussionerna hade en inverkan på deltagarnas åsikter 

på det sätt att deltagarna kunde tänka tillsammans och lära av varandra.
59

  

 

Att deltagarna tyckte och tänkte mycket framgår också i mötesprotokollet där det finns noterat 

en hel del åsikter, frågor och idéer som framfördes runt de olika områdena. Exempelvis under 

området ”transporter” ges förslag på att hela Storgatan ska stängas av för biltrafik och att mer 

satsningar ska göras på kollektivtrafik. Vidare under avsnittet ’’miljö/energi’’ framkommer 

åsikter om att kommunen ska ha höga ambitioner på miljöområdet samt satsa på förnyelsebara 

energikällor såsom bionenergi, vindkraft och fjärrvärme. Slutligen under området ”mat” finns 

många förslag på hur kommunen kan bli mer miljövänlig med sin mathantering. Deltagarna 

kom även med en del idéer om att exempelvis starta en hemsida, en typ av ”matwikipedia”, 

med tips på miljövänliga inköp. Slutligen gavs förslag på att det borde finnas information om 

hur det går att lagra exempelvis rotsaker. I fråga om vad deltagarna själva tyckte om mötet 

framgår det i utvärderingen av mötet att deltagarna uppskattade mötet samt tyckte att 

mötesformen skulle kunna användas igen vid kommande tillfällen
60
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Gällande den representativa aspekten av mötet var det sammanlagt 48 personer som deltog 

vilket då var 33 procent av panelen totalt.
61

 I fråga om ålder var det få unga personer som 

deltog på mötet och detta är något som är återkommande på alla dialogmöten med att den 

yngsta gruppen
62

 är underrepresenterad. Gällande om deltagarna hade ett politiskt 

engagemang var det vid detta möte, vilket också gäller för alla dialogmöten, ett fåtal personer 

som hade det. Detta gäller dock personer som går att känna igen ifrån tidigare 

förtroendeuppdrag och det görs annars ingen undersökning om deltagarna i panelen är 

medlem i något politiskt parti.
63

  

 

5.3.2   Inverkan på klimat och energiplanen  

Då mötet om uthållig kommun anordnades i syfte att inhämta åsikter i arbetet med klimat och 

energiplanen är det också till den som mötets resultat inverkat på. Det som mötet främst 

bidrog till var att kommunen fick en tydligare bild av vilka saker inom miljöområdet som var 

viktiga att arbeta med i planarbetet. Det som hände efter dialogmötet var att kommunen 

bildade olika arbetsgrupper utifrån de under mötet diskuterade temana. I dessa arbetsgrupper 

ingick politiker, tjänstemän och berörda företagsrepresentanter. Det mötet bidrog till var alltså 

att peka ut riktningen för hur arbetet med planen skulle fortsätta. Om Piteåpanelen inte hade 

involverats i planarbetet hade klimat och energiplanen, enligt vad Helena Stenberg anser, 

troligtvis inte blivit samma dokument. Hade det vanliga tillvägagångssättet tillämpats med att 

tjänstemän och nämnder arbetat med planen hade det inte blivit lika tydligt med vilka 

områden som skulle prioriteras. Helena beskriver också att de som deltog på mötet tyckte att 

planarbetet var mycket viktigt och de ansåg det också viktigt att, som de uttryckte det: ’’ inte 

någon tjänsteman på sin kammare’’, skulle arbeta fram planen. Slutligen menar Helena att 

eftersom både åsikter inhämtades ifrån medborgarna samt att arbetsgrupper tillsattes fick 

klimat och energiplanen både en bättre tyngd och förankring.
64

  

 

Det som mötet om uthållig kommun konkret bidragit till i den färdiga planen är att en del av 

rubrikerna skrivits in utifrån en stor del av vad som framkom på mötet.
65

 Dock har inte mötet 

bidragit något till de mer detaljerade formuleringarna.
66

 I klimat och energiplanen uttrycks att 
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mötet med Piteåpanelen bidragit till tre prioriterade områden. De två första handlar om att 

arbeta med att transporter och energi ska blir mer hållbara samt handlar det tredje om att 

kommunens mathantering är viktig för klimat och hälsa. Gällande transporter har 

synpunkterna om mer kollektivtrafik samt bättre möjligheter till att kunna cykla beaktats. I 

fråga om energi har åsikterna om att miljömålen ska vara ambitiösa och att satsningar ska 

göras på förnyelsebar energi tagits med. Slutligen gällande kommunens mathantering har 

förslagen om att maten ska vara lokalt producerad samt miljö och rättvisemärkt tagits i 

hänsyn. Dessa förslag har alltså både beaktats och även fått utgöra inriktningen i klimat och 

energiplanen.
67

 

5.3.3   Enkäten om kollektivtrafik  

I april 2010 fick Piteåpanelen svara på en enkät om kollektivtrafiken i kommunen. Det var 85 

personer som svarade på enkäten vilket då var 57 % av panelen totalt. Gällande åldersgrupper 

var de flesta som svarade i gruppen 31-50 år, 51 %, och näst störst var gruppen 51-65, 31 %, 

och det var minst svaranden ifrån gruppen 18-30, 7 %. De som svarade fick ta ställning till två 

övergripande frågor. Den ena handlade om att ta ställning till om det var bra att satsa på 

bussar som trafikeras vid skollov och olika evenemang. Det gavs också möjlighet att motivera 

sitt svar samt ge förslag på var och när sådana bussar skulle kunna användas. Den andra 

frågan som skulle besvaras handlade om prioriteringar och om kommunen borde omfördela 

pengar från någon av sina verksamheter till kollektivtrafiken. Som följdfråga ställdes om vad 

för något i kollektivtrafiken som borde prioriteras vid en utökning, exempelvis fler linjer eller 

högre turtäthet.  Resultatet av enkäten visade att nästan alla, 90 %, av de som svarade var 

positiva till bussar runt evenemang och skollov. Vidare gavs olika förslag på ställen samt 

evenemang som skulle kunna trafikeras med buss. Gällande omfördelningen av pengar var det 

två av tio som tyckte att pengarna borde omfördelas samt kryssade hälften av de som svarade 

i vet ej. Slutligen gällande prioriteringarna var högre turtäthet samt fler evenemangsbussar det 

som ansågs viktigast av de som svarade.
68

  

 

Det som enkäten om kollektivtrafik bidragit med är att utgöra ett av flera åsiktsunderlag som 

används vid arbetet med denna fråga. Att folk vill att kollektivtrafiken ska bli bättre med 

exempelvis tätare turer är något som hur som helst hade nått kommunledningen då det oftast 

är många som tycker till om detta. Dock att panelen tycker att det är en viktig fråga har en 
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påverkan och utifrån enkäten har en del konkreta åtgärder vidtagits. Bland annat har en 

avgiftsfri citylinje införts vilken gör det möjligt att åka till olika affärer och det har även gjorts 

en satsning på landsbygdslinjerna.
69

 

 

5.3.4   Sammanfattning  

Sammanfattningsvis går det se i detta avsnitt att Piteåpanelen har påverkat kommunens 

miljöpolitik både genom dialogmötet samt enkäten om kollektivtrafik. Efter att ha konstaterat 

detta följer i nästa avsnitt en översikt av Piteåpanelens representativitet. 

5.4   Piteåpanelens representativitet  

Frågan om representativitet diskuterades mycket i början av arbetet med Piteåpanelen och det 

fanns en önskan ifrån kommunens sida att kunna ha ett representativt urval. I diskussionerna 

identifierades ett betydande problem vilket var om vad som händer utifall någon i panelen 

avsäger sig sin plats. I sådana fall konstaterades det att det skulle bli mycket jobb i att kunna 

fylla ut den platsen för att kunna återhämta panelen till samma representativitet som var innan 

avsägelsen. Med detta kom kommunen fram till att det skulle bli för mycket arbete och 

bestämde sig för att ha en blandad rekryteringsmetod med statistiskt urval och frivillig 

rekrytering. Att ha en mer vetenskapligt baserad rekrytering och tillvägagångssätt i 

panelarbetet är något som kommunen har valt bort att använda sig av både på grund av 

bristande resurser samt ambition. Däremot strävar kommunen att till viss del försöka 

efterlikna ett vetenskapligt tillvägagångssätt.
70

 

 

Som det nämndes i början av detta kapitel sker rekryteringen till Piteåpanelen med ett 

statistiskt urval samt en frivillig rekrytering. I både den förra och nuvarande panelen har 

ungefär hälften av deltagarna kommit ifrån det statistiska urvalet samt hälften ifrån den 

frivilliga rekryteringen. I den första panelen var det sett till befolkningen överlag en ganska 

jämn fördelning mellan de olika åldersgrupperna förutom den yngsta som var 

underrepresenterad. Även när det handlade om spridningen mellan kommunens sex olika 

geografiska områden var det en i förhållandevis bra fördelning. Slutligen när det i den första 

panelen gällde könsfördelning var det en viss övervikt av kvinnor. I fråga om åldersgrupperna 

har det både i den första panelen samt den andra varit en överrepresentation av gruppen 31-50 
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år. Detta är något som kommunen ser positivt på då den gruppen brukar vara svår att nå ut till 

när andra metoder används.
71

 

 

Kommunens syn på Piteåpanelens representativitet är att den varken är fullt representativ men 

å andra sidan anses den heller inte vara allt för snedfördelad.
72

 Önskningen och målsättningen 

är att panelen ska ha en bra spridning gällande till exempel ålder, geografi och 

utbildningsbakgrund.
73

 När det gäller underrepresentationen i panelen av den yngsta gruppen 

är det något som kommunen är medveten om och använder andra metoder för att nå ut till. En 

av dessa metoder är att kommunen skickar ut en webenkät till ungdomarna där de får svara på 

både färdiga frågor samt kunna tycka till om vad som helst. I dessa enkäter har ungdomarna 

fått svara på klimat och hållbarhetsrelaterade frågor och de åsikter som kommit fram har 

handlat om kollektivtrafik och cykelvägar. Gällande vad ungdomarna tyckt annorlunda sett 

till vad Piteåpanelen tyckt i kollektivtrafiksfrågor är att ungdomarna framhäver att det ska 

finnas bussar på kvällar och helger. Detta tycker ungdomarna eftersom de vill kunna åka till 

exempelvis bio och olika musikevenemang. Detta till skillnad ifrån vad de vuxna brukar tycka 

som snarare anser det viktigt och kunna åka till exempelvis arbetet och affärer. Det som också 

skiljer sig åt mellan ungdomarna och de vuxna är att de vuxna anser att den trafik som går på 

dagtid är viktig. Att kollektivtrafiken borde utökas med exempelvis högre turtäthet och till fler 

områden är något som generellt sett alla, oavsett ålder, brukar tycka.
74

   

 

Eftersom Piteåpanelens resultat används som ett beslutsunderlag i beslutsfattandet menar 

Helena Stenberg att den också bör vara relativt representativ och desto mer representativ den 

är desto mer tillförlitligt är dess resultat. Om panelen kommer med idéer och förslag som 

verkar bra efter ett exempelvis ett möte som hade få deltagare går det bra att som enskild 

politiker driva de idéerna. Dock som kommun menar Helena att det inte enbart går att luta sig 

mot dessa förslag som kommer utifrån ett sådant möte utan då är det upp till varje politiker att 

bestämma sig hur resultatet ska användas. Helena menar att exemplet med få deltagare kan 

jämföras med exempelvis ett medborgarförslag som bara en person skriver som sedan 

kommunen bifaller. Ett annat exempel är om 51 personer i Piteåpanelen svarar på en enkät går 

det då att fråga sig hur ofta det är 51 personer som kommer på ett medlemsmöte i ett parti. 
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Enligt Helena handlar det om att väga samman allting vid beslutsfattandet och som politiker 

använda Piteåpanelens resultat efter bästa förmåga.
75

  

5.5  Erfarenheter av Piteåpanelen  

Kommunledningen i Piteå är så här långt nöjd med Piteåpanelen och vad den har åstadkommit 

vilket varit ungefär enligt vad som förväntades innan starten. Kommunledningen anser också 

att panelen uppfyllt det syfte den var tilltänkt att uppfylla. Helena Stenberg menar att 

förhoppningen alltid är att fler personer vill delta i panelen men att det är klart godkänt med 

det antal som varit under den första och andra panelen. På den politiska sidan har det dock 

inte funnits en fullständig uppslutning bakom panelen och det kommer troligtvis bli en 

diskussion framöver om panelen ska vara kvar. Detta eftersom vissa partier ifrån oppositionen 

varit kritiska då de menar att det är för låg andel i panelen som svarat samt att för stor del av 

panelens åsikter tagits med i besluten.
76

  

 

Gällande panelens roll i framtiden kommer den enligt Helena troligtvis vara densamma. 

Variationen mellan enkäter och möten kommer vara samma och Helena menar att det kan 

vara bra att byta ut deltagarna med jämna mellanrum. Något som ofta framkommit ifrån 

paneldeltagarna är att frågorna borde vara mer djupgående vilket också har tagits hänsyn till 

då bland annat ett dialogmöte om vård och omsorg anordnats samt att deltagarna blivit 

involverade i budgetarbetet. Det som dock är problemet med att gå in djupare på frågorna är 

att det blir svårare att sätta sig in i dem och färre personer tenderar att svara. Att utveckla 

frågorna är ett ständigt pågående arbete och det kommer fortsättningsvis vara både enkla 

frågor som kommer varvas med mer djupgående. Helena poängterar att det är av vikt att ha en 

struktur i arbetet med en medborgardialog. Det är viktigt att som kommun bestämma på vilket 

sätt som frågorna ska ställas samt var resultaten ska skickas. För att förtydliga denna poäng 

följer nedan ett citat av hur Helena ordagrant framhävde detta vilket också får utgöra 

avslutningen på denna studies empiridel.
77

  

 

’’ Att ställa frågor som man int vill ha svar på de kan man låta bli o göra. Man måst 

vara beredd o ta ha hand om svaren, så är det, annars kan man låta bli.’’ 
78

 

 

                                                           
75

 Stenberg, Helena: Intervju, 2012-05-03. 
76

 Stenberg, Helena: Intervju, 2012-05-03. 
77

 Stenberg, Helena: Intervju, 2012-05-03. 
78

 Stenberg, Helena: Intervju, 2012-05-03. 



32 
 

6.   Analys  
 

6.1   En viktig kontaktyta  

Piteåpanelen har införts med bakgrund i den tradition som sägs finnas i kommunen med att 

använda sig av medborgardialog. Syftet har varit att både bredda samt fördjupa dialogen och 

panelen sägs utgöra en viktig kontaktyta mellan medborgarna och politikerna. De resultat 

Piteåpanelen kommer med ses som ett av flera underlag som politikerna kan använda vid 

beslutsfattandet. Det ligger till synes ett stort ansvar på politikerna att avgöra hur resultatet 

ska användas i beslutsfattandet då det är upp till var och en att efter sin bästa förmåga använda 

resultatet.  

 

6.2   Beslutsfattande utan samförståndssökande men med givande 

diskussioner  

Två tillvägagångssätt används för att tillfråga medlemmarna i Piteåpanelen med dialogform 

och enkäter. Dialogformen användes på det första mötet som anordnades med panelen om 

uthållig kommun. Mötet om uthållig kommun uppvisar för det första sett till teorin om 

samtalsdemokrati en olikhet i och med att samförstånd inte var något som eftersöktes. Det 

framkommer dock inte om det var mycket åsiktsskillnader på mötet men de frågor som 

ställdes kanske inte heller skapade mycket meningsskiljaktigheter då de mest var fokuserade 

på framtid.  

 

För det andra verkar dock mötet enligt samtalsdemokratin samt Offerdal och Aars studie gett 

effekt på deltagarnas åsikter. Detta eftersom det upplevdes vara livliga diskussioner och 

engagerade deltagare. Det som samtalet framförallt verkar ha bidragit till är att de deltagare 

som kom till mötet utan någon uttalad ståndpunkt eller ide’ under mötets gång lättare kunde 

inta en egen ståndpunkt och få egna idéer i den aktuella frågan. Detta lär troligtvis ha skett på 

grund av att deltagaren fick höra andra argument och idéer, tänkt efter, och sedan fört fram 

egna idéer och argument. Alltså den främsta effekt samtalet verkar haft är att deltagarna 

tillsammans kunde hjälpa varandra att komma på argument och idéer. Detta kanske var en 

bidragande orsak till de många idéer och förslag som mötet resulterade i. Det ska dock 

understrykas att detta är svårt att kunna dra någon generell slutsats om på grund av bristande 

tillförlitlighet på empirin. Det är också svårt att dra någon slutsats om samma sak skedde på 

mötet som i Offerdal och Aars studie med att åsikterna blev mer miljövänliga. Slutligen 

gällande att deltagarna verkade uppskatta mötesformen visar ändå att samtalsdemokrati 
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kanske är ett gångbart tillvägagångssätt för att behandla relativt öppna frågor som handlar om 

miljö.   

 

6.3   Inverkan på beslut med ett medborgerligt perspektiv  

Det har framgått att det i överlag är kommunstyrelsen och den politiska delen i kommunen 

som har det övergripande ansvaret över Piteåpanelen. Det är kommunstyrelsen som 

bestämmer både hur frågorna ska utformas och sedan användas. Tanken med frågorna är att 

de ska ställas i början av en beslutsprocess och handla om framtid och om hur saker skulle 

kunna utvecklas. Piteåpanelen är alltså med och formar den politiska agendan i kommunen. 

Detta som enligt Fiorino är det bästa tillfället att involvera medborgare på eftersom det 

förenklar deltagandet. Med detta har alltså kommunen valt det tillfälle som gör att det blir 

enklast att delta i en beslutsprocess. 

 

Gällande vad Piteåpanelen har bidragit med till miljöpolitiken är det främst dialogmötet om 

uthållig kommun som gett ett bidrag till kommunens klimat och energiplan. Det som panelen 

främst bidrog till var att peka ut inriktningen för planen samt göra den mer ambitiös. Om inte 

Piteåpanelen involverats i planarbetet och det vanliga sättet att arbeta tillämpats hade det 

troligtvis inte blivit samma dokument. Detta överensstämmer relativt mycket med det resultat 

som Ivner m.fl. kom fram till. Även där konstaterades samma sak att om energiplanen arbetats 

fram på det vanliga sättet hade troligtvis inte de förslag som de involverade medborgarna 

bidragit med kommit med i den slutgiltiga planen. Dessa många förslag som i det fallet var 

radikala och bidrog till att klimat och energiplanen blev mer omfattande jämfört med andra 

kommuners planer. Relativt radikala förslag verkar också framkommit i mötet om uthållig 

kommun med exempelvis förslaget att stänga Storgatan samt om att ha ambitiösa klimatmål. 

Involverandet av Piteåpanelen i arbetet med klimat och energiplanen gav alltså kommunen en 

tydligare bild om hur det vidare arbetet skulle fortskrida och om inte panelen tillfrågats hade 

det nog inte blivit lika tydligt. Gällande enkäten om kollektivtrafik går det säga att även den 

bidragit till miljöpolitiken om än i mindre utsträckning.  Eftersom enkäten påpekade saker 

som kommunen redan kände till blev dess inverkan troligtvis mindre.  

 

I fråga om mötet om uthållig kommun och dess inverkan på klimat och energiplanen kan 

slutsatsen dras att involverandet av panelen i denna process bidragit till ett bättre kollektivt 

beslut och även ett mer legitimt beslut. Detta både med hänsyn till att medborgarna blev 

involverade i arbetet med planen samt att de kompenserat och vägt upp 
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kommuntjänstemännens begränsningar. Denna slutsats går att dra på basis av att deltagarna 

framhävt att det var viktigt med att ’’inte någon tjänsteman skulle sitta på sin kammare’’ och 

arbeta fram förslaget. Detta indikerar på en typ av misstänksamhet och kritik mot att 

tjänstemän ska ha ett allt för stor inflytande i besluten. Detta visar även en vilja ifrån 

deltagarna att få vara med i beslutsfattandet och bidra med ett medborgerligt perspektiv i de 

aktuella frågorna. 

 

6.4   Bättre åsiktsöverensstämmelse men bristande politisk 

jämlikhet  

När det gäller den representativa delen av Piteåpanelen går det utifrån aspekten om 

åsiktsöverensstämmelse dra slutsatsen att den har blivit bättre i miljöfrågorna. Detta eftersom 

att politikerna med införandet av panelen skapat ytterligare en kanal som kan bidra med att de 

får bättre vetskap om vad medborgarna tycker i kommunen. Det går dock inte att mäta exakt 

hur mycket det blivit bättre men med stöd av teorin och de empiriska resultaten går det nog att 

säga att panelen gjort skillnad. Eftersom panelen anses vara en viktig kontaktyta verkar också 

en vilja finnas ifrån politiskt håll att ta beslut som ligger närmare medborgarnas åsikter. Dock 

är det inte troligt att Piteåpanelen i sig kan bidra med till att kommuninvånarnas allmänna 

vilja går att förverkliga. Dock kanske panelen tillsammans med andra metoder kan bidra till 

att det finns en större möjlighet till att förverkliga kommuninvånarnas allmänna vilja.  

 

I fråga om politisk jämlikhet i miljöfrågorna är det tydligt att resultaten inte är politiskt 

jämlika. Detta eftersom den yngsta gruppen är underrepresenterad i både dialogmötet om 

uthållig kommun och i enkäten om kollektivtrafik. Gällande mötet om uthållig kommun finns 

det dock en sak som gör att den skulle kunna ses som en aning mindre politisk ojämlikt. Detta 

är att det verkar varit få deltagare som hade tidigare politiskt engagemang. Med detta var det 

troligtvis inte enbart resursstarka medborgare som deltog på mötet. Dock är detta svårt att 

kunna dra någon större slutsats om på grund av bristande empiri. Även om kommunen försökt 

få med sig den yngsta gruppen med andra metoder räcker detta inte till. Detta eftersom denna 

grupp specifikt i de ovan nämnda frågor om miljö inte i nog stor utsträckning varit delaktig.  

 

Kommunen har dock inte medvetet exkluderat den yngsta gruppen utan det finns en 

medvetenhet om det. Kommunen uppger dock att den ser positivt på överrepresentationen av 

åldersgruppen 31-50 år i den första och andra panelen eftersom den annars är svår att nå. 

Detta går utifrån politisk jämlikhet att vara kritisk till eftersom de anser det bra att en viss 
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grupp är överrepresenterad. Å andra sidan måste denna kritik vägas ihop med att kommunen 

använder andra metoder för att nå ut till andra grupper, exempelvis ungdomarna som nämnt, 

och därmed ändå gör ett försök att få med sig alla grupper i beslutsfattandet.  

 

7.   Avslutning  
 

Vill du vara med? Den frågan har ställts till över 400 medborgare i Piteå kommun under den 

tid som Piteåpanelen hittills har verkat. De medborgare som tackat ja till frågan har efter det 

blivit deltagare i en medborgarpanel som utgör en viktig kontaktyta mellan medborgarna och 

de valda politikerna i kommunen. Som deltagare i den första panelen inkom både en inbjudan 

till ett dialogmöte om uthållig kommun samt en enkät om kollektivtrafiken i kommunen. 

Under dialogmötet gick det som deltagare att delta i diskussioner som troligtvis var givande 

för att själv kunna bilda sig en uppfattning om den diskuterade frågan. I enkäten om 

kollektivtrafik gick det att svara på olika frågor om kollektivtrafiken i kommunen. Efter att ha 

deltagit i dessa två saker har det varit möjligt att som deltagare se ens åsikter bli använd av 

kommunen i beslutsfattandet. Efter att ha deltagit på mötet om uthållig kommun har det visat 

sig att de saker en som deltagare tyckte var viktigt också kommit med i den antagna klimat 

och energiplanen. Gällande kollektivtrafiken går det idag att se bussen på den i införda 

citylinjen rulla fram på Piteås gator. Som deltagare har det dock uppdagats att det varit få 

unga människor som deltagit både på dialogmötet samt i enkäten om kollektivtrafik.  

 

Utifrån deltagarens perspektiv har denna undersöknings resultat härmed sammanfattats. Detta 

perspektiv som i princip inte undersökts är paradoxalt nog också det perspektiv som 

undersökningen varit ute efter att fånga. Det medborgerliga perspektivet.  

 

Syftet att genomföra studien var i huvudsak att öka kunskapen om effekterna av deltagande i 

miljöfrågor. Syftet var också och att utöka kunskapen om samtalsdemokrati går att använda 

sig av i miljöfrågor och vilka eventuella effekter samtalet kan ha.  När det handlar om 

samtalsdemokrati har det visat sig att den verkar enligt idealet fungera specifikt i miljöfrågor. 

Detta eftersom samförstånd inte var något som söktes på dialogmötet om uthållig kommun 

och att det troligtvis beror på att det inte är lika mycket meningsskiljaktigheter i ett samtal 

som handlar om miljöfrågor. Vidare har det visat sig att samtalet verkar ha bidragit till att det 

som deltagare på mötet varit enklare att både inta en egen åsikt samt komma på egna idéer om 

den diskuterade frågan. Dock är detta på grund av det bristande materialet och dess svaga 
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tillförlitlighet svårt att kunna belägga och dra någon större slutsats om. För framtida 

undersökningar kan det dock vara en relevant hypotes att arbeta efter för att sedan göra 

deltagande observationer som skulle ge ett starkare och mer tillförlitligt underlag för att kunna 

dra några mer generella slutsatser. Syftet att veta mer om samtalsdemokrati fungerar i 

specifikt i miljöfrågor och vad samtalet eventuellt bidrar med har därmed i princip inte blivit 

uppfyllt.  

 

För det andra när det gäller effekterna av deltagandet och dess inverkan på Piteå kommuns 

miljöpolitik går det dock med starkare belägg konstatera att Piteåpanelen har haft en inverkan 

på miljöpolitiken. Det har framförallt visat sig i arbetet med klimat och energiplanen att efter 

panelen involverades i arbetet blev den slutgiltiga planen mer tydlig och ambitiös. Även i 

fråga om kollektivtrafiken har panelen gett ett bidrag om än i mindre utsträckning. Dessa 

beslut kan anses som mer legitima då de fått med sig ett medborgerligt perspektiv. Syftet med 

att utöka kunskapen om effekterna av deltagande i miljöfrågor anses därmed vara uppfyllt. 

 

I fråga om att försöka generalisera resultatet om att deltagandet leder till mer ambitiösa och 

tydligare beslut ska det, som det nämndes i metoddelen, göras med försiktighet. Dock finns 

det med stöd av studien av Ivner m.fl. lite mer svängrum med att dra en lite mer långtgående 

slutsats. Det kanske faktiskt finns ett mer generellt samband med att involverandet av 

medborgare i en beslutsprocess i en miljörelaterad fråga ger tydligare och mer ambitiösa 

beslut. Kanske detta är något som också visat sig i andra kommuner i Sverige. Detta med 

förbehåll att de haft i princip samma tillvägagångssätt som i Piteå. Detta är också något som 

utgör ett hinder för att kunna dra en mer generell slutsats. Arbetssättet ser troligtvis olika ut i 

olika kommuner och olika faktorer som exempelvis vilken politisk majoritet som styr gör att 

det blir svårt att uttala sig mer generellt. Men med utgångspunkt i om en kommun arbetat på i 

princip samma sätt som i Piteå verkar det tyda på utifrån Ivner m.fl.s studie och denna 

undersökning att det ändå kan finnas ett samband med att involverandet av medborgare i 

miljöfrågor, framförallt i processer med att anta klimat och energiplaner, kan ge ett bättre och 

mer miljömässigt ambitiöst beslut. Dock för att bli mer säker på detta samband är det 

nödvändigt med mer efterforskning.  

 

Gällande vad som kan vara de främsta alternativa förklaringarna till resultaten i denna 

undersökning går det att applicera dilemmat med om det var hönan eller ägget som kom först. 

Är det deltagandet av medborgarna i sig som är orsaken eller att politikerna i Piteå bjudit in 

dem till att delta? Alltså om politikerna i Piteå inte hade infört Piteåpanelen hade heller inte 
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möjligheten öppnats för medborgarna att delta. I fråga om klimat och energiplanen går det då 

att ställa sig frågan om den hade blivit samma dokument som nu eller ett annat? Detta är 

förstås svårt att svara på men kontentan är alltså att det är viktigt att ha i åtanke att det inte 

bara är Piteåpanelen och möjligheten till deltagandet som varit en bidragande orsak utan även 

det politiska beslut som ligger bakom instiftandet av panelen.  

 

För att fortsätta i änden politiska beslut är det relevant att avslutningsvis ställa en fråga.   

Går det utifrån denna undersökning att säga något om att medborgarpaneler borde införas i 

alla eller åtminstone fler kommuner? Borde paneler användas i syfte att öka deltagandet i 

miljöfrågor och på sådant sätt eventuellt komma ett steg till på vägen för att lösa de 

miljöproblem som finns? Svaret är ett försiktigt ja. Detta svar grundas i, för att återanknyta till 

inledningen, att för det första den representativa demokratin har blivit försvagad. I och med 

att de politiska partierna har svårt att rekrytera medlemmar är det helt enkelt nödvändigt med 

andra sätt att engagera medborgare på. För det andra grundas svaret i att det finns en 

internationell uppslutning ifrån Rio de Janeiro mötet om att det är nödvändigt med 

medborgerligt deltagande för att lösa miljöproblemen. Ett ökat deltagande i miljöfrågor är 

dock inte hela lösningen men kan vara ett av flera tillvägagångssätt i syfte att både överbrygga 

problemen med den representativa demokratin samt försöka lösa de miljöproblem som finns. 

 

Om en kommun tycker att detta låter som en bra ide’ bör den utgå ifrån ett par kriterier för att 

det ska vara möjligt att lyckas. För det första är det väldigt viktigt att arbeta med frågan om 

representativitet för att få med alla samhällsgrupper. För det andra är det viktigt med 

strukturen i dialogarbetet med att jobba på ett eftertänksamt sätt som det gjorts i Piteå.  Sist 

men inte minst är det avgörande att ta till vara på åsikterna som framkommer och inte låta de 

bli till ett protokoll som får ligga och samla damm i en byrålåda. I slutändan är det faktiskt 

inte svårare än att som kommun, som Helena Stenberg nämnde, låta bli att ställa frågor om 

det inte finns någon tanke med hur svaren senare ska användas.   
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide – Anna-Lena Pogulis 
 

Tema 1: Om Piteåpanelen och tillvägagångsätt  

 

* Skulle du kunna berätta om vad du har för del i Piteå-Panelen?  

 - Vad ansvarar du för? 

 

* Hur är Piteå-Panelen överlag upplagd?  

  - Vilka inbjuds att vara med? På vilket sätt bjuds folk in till panelen? 

 - Är det någon ’’mandatperiod’’ med att folk bytts ut efter viss tid eller går 

 det bra att vara med hur länge som helst? 

 
* Vad har varit syftet med att använda både enkäter och dialogmöten? 

 - Har de komplementerat varandra?  

 

* Hur har dialogmötena praktiskt genomförts?  

 - Finns det någon strategi om hur de ska genomföras? (Används t.ex. rundor  

 och talartid?) 

 

* Kan du berätta om erfarenheterna ifrån dialogmötet om Uthållig kommun? 

 - Hur var diskussionerna?   

 - Var deltagarna överens eller fanns det meningsskiljaktigheter?  

 - Försökte ni nå samförstånd på något sätt?  

 - Hade diskussionerna någon inverkan på deltagarnas åsikter?  

 - Fanns det personer som efter mötet lättare kunde inta en åsikt? 

 - Vad tyckte deltagarna om mötet? Hur stor andel tyckte det var bra?  

 

Tema 2: Representativitet 

 

* Hur har ni arbetat med frågan om representativitet gällande panelen?  

 - Vad definierar ni som representativitet?  

 - Har det använts nån typ av metod/strategi? 

 

* Hur representativt går det att säga att dialogmötet om Uthållig kommun var?  

 - Hade deltagarna någon tidigare erfarenhet av samhällsengagemang? (T.ex. 

 politiskt eller förening) 

 - Var det någon speciell grupp som var överrepresenterad? 

 - Var det vissa personer som tog mycket plats i samtalen eller var det jämnt 

 fördelat? 

  

Tema 3: Erfarenheter av panelen 

 

* Vilka erfarenheter har dragits av panelen så här långt?  

 - Har några förändringar gjorts?  

 

* Vill du tillägga något mer utöver det du sagt?  
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide – Helena Stenberg 
 

Tema 1: Om Piteåpanelen och dess funktion 

 

* Skulle du kunna berätta om vad du har för del i Piteå-Panelen?  

 - Har du något speciellt ansvar med panelen? 

 

* Kan du berätta om bakgrunden till att panelen startades?  

 - Vad var syftet? 

 - Var det någon särskild händelse eller dylikt som bidrog till att den startades ( Blev ni 

 inspirerade av någon annan kommun eller t.ex. SKL?) 

 - Var det något speciellt politikområde som ni ville ha hjälp med/ få in mer 

 åsikter om? 

 - Hur mycket inflytande ville ni att panelen skulle ha? 

 

* Har panelen bidragit något till kommunens miljöpolitik?(Klimat och hållbarhet) 

 - Har dialogen Uthållig kommun bidragit med något?  

 - Har enkäten om kollektivtrafik bidragit med något?  

 - På vilket sätt har de bidragit?  

 - Hade det varit någon skillnad i dessa frågor om inte ni haft panelen att vända er till? 

 

* Har panelen på något sätt påverkat arbetet med att få med sig medborgarna i miljöfrågorna? 

 - Har det på något sätt försvårat eller underlättat arbetet? 

 - Känner ni att ni har bättre koll på vad medborgarna i överlag vill gällande 

 miljöfrågor?  

 

Tema 2: Representativitet 

 

* Hur representativt anser du panelens resultat i miljöfrågorna varit?   

 - Har ni försökt att komplementera panelens resultat på något sätt? (T.ex. 

 förslag/åsikter ifrån partierna eller åsikter som uttryckts i insändare?)  

 - Har ni politiker bestämt om hur representativitet ska uppnås eller har ni  upplåtit 

 det till tjänstemännen?  

  
* Hur viktigt är det med att panelen är representativ?  

 - Gör det något om den inte är full representativ men om den ger bra resultat? Vad är 

 viktigast?  

 

Tema 3: Erfarenheter av panelen 

 

* Vad tycker ni ifrån politiskt håll så långt om panelen?  

 - Har det varit över förväntan?  

 - Har den uppfyllt det syfte ni ville att den skulle ha?  

 
* Vilken roll tror du panelen kommer ha i framtiden?  

 - Kommer ni att satsa mer på den? Är det något specifikt  politikområde som ni 

 kommer att tillfråga panelen mer i?  

 - Kommer fördelning mellan enkät och dialog att vara densamma eller kommer 

 någon att utökas mer och någon minskas?   

 - Vill ni att panelen ska få mer eller mindre inflytande? 

 

* Vill du tillägga något mer utöver det du sagt?  


