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Abstract 

In all the different shapes democracy have presented itself throughout history, the 

newest must be the one of e-democracy. Like all other forms of democracy, e-

democracy is heatedly debated within the field of science. In this thesis, I 

explored e-democracy embodied as e-petitions. I did so by performing a 

qualitative case study about Lundaförslaget, the new e-petition system in the 

town of Lund. I questioned what kind of democratic qualities the petition 

system may possess. By using a model for e-democracy composed by 

Professor Ann Macintosh, I categorized different aspects of Lundaförslaget to 

create an overview where the different democratic dimensions could be 

analyzed. The different dimensions were later on complemented with different 

democratic theories. These in turn operationalized the democratic qualities I 

asked for in my question of issue.  

The result showed that Lundaförslaget do hold a few democratic qualities, but do 

not fully qualify to the standard set by the normative theory used. Whether 

Lundaförslaget is a desirable tool for e-democracy I leave to the readers to 

decide for themselves.  

 

 

Nyckelord: Lundaförslaget, e-demokrati, e-petition, medborgarinflytande, 

demokrati, Lunds kommun  
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1 Inledning 

Ett vanligt uppmärksammat och omdebatterat statsvetenskapligt ”problem” är 

de observationer som gjorts angående ett svalnande intresse för den representativa 

demokratin. Runt om i demokratiserade länder finns en tydlig trend med både 

sjunkande valdeltagande och partipolitiskt engagemang. Samtidigt kan vi se att 

misstron för politiker ökar vilket driver väljare och representanter längre bort från 

varandra (Grönlund m.fl, 2009:188). I det vakuum som uppstår då gamla 

beprövade demokratimetoder inte längre lockar krävs det nya kreativa lösningar 

för att återigen stärka folkstyret.  

Med den moderna tekniken så som informations och kommunikationsteknik 

öppnades helt nya förutsättningar för informationsspridning och delaktighet. 

Teknikens potential som demokratiskt medel blev ett tydligt fokus för den 

svenska politiken och nya begrepp som elektronisk förvaltning och 

cyberdemokrati myntades (Åström, 1999:317).  

Dessa visioner har i dagens politik förkroppsligats i olika IT-satsningar där 

teknikens möjlighet att stärka medborgarens deltagande i demokratin står i fokus. 

De olika projekten samlas under paraplybegreppet e-demokrati och bildar 

tillsammans en ny gren inom demokratin.  

Ett av de många e-demokratiska projekt som bedrivs runt om i Sverige är e-

petitioner som härstammar från medborgarförslag1. Genom detta petitions-system 

försöker den lokala politiken öka deltagandet och dialogen både mellan 

medborgare och förtroendevalda men även medborgare emellan (utveckling av e-

förslag, 2016:3). Senast med att göra en satsning på e-demokrati och därmed 

implementera e-petitioner är Lunds kommun. Deras e-petitionsmodell 

Lundaförslaget har varit tillgängligt för medborgarna sen i slutet av april 2017 och 

entusiasmen tillsammans med deltagandet verkar högt när jag ser antalet förslag, 

kommentarer och stöttningar som publicerats (Lunds kommun, 2017-05-09). 

Men har e-demokrati verkligen den demokratipotential som politiker och IT-

fantaster gärna vill påvisa?  

Det står tydligt att informationstekniken har haft en omvälvande påverkan på 

samhället och människors vardag. Så pass att det idag är otänkbart att leva ett liv 

utan IT (Cöster – Westelius, 2016:83). Vetskapen kring detta tillsammans med 

min tidigare undran kring e-demokratins faktiska demokratipotential gör att jag i 

min uppsats tar avstamp inom e-demokratins område e-petitioner. Genom 

demokratiteorietiska ramverk och teknikmodeller ska jag kategorisera, analysera 

och problematisera e-petitionen Lundaförslagets demokratiska kvalitéer 

                                                                                                                                                         

 
1 Medborgarförslag är en metod för deltagardemokrati där medborgare får lämna förslag till förbättringar i 

kommunen. Dessa förslag ska senare beredas och beslutas om i kommunfullmäktige.   
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1.1 Syfte och frågeställning  

Demokratin är aldrig slutgiltig utan i ständig rörelse. ”Den kan röra sig fram eller 

tillbaka, men den kan inte stå stilla” (Dryzek, 1996:5) Detta gör som Lundquist 

uttrycker det att vi aldrig fullt ut kan veta vart demokratin är på väg eller vilken 

substans den kommer att innehålla. Vi kan inte veta vilka konsekvenser olika 

företeelser kommer få för demokratins framtid (Lundquist, 2001:45) Det är därför 

viktigt att studera demokratin i rörelse genom nya demokratisatsningar.  

     Vid valet av mitt forskningsproblem var det viktigt för mig att ämnet skulle ha 

en tydlig utomvetenskaplig relevans då jag anser det betydelsefullt att 

statsvetenskaplig forskning har en koppling till samhället och dess medborgare. 

Detta för att ta akademin ur ”elfenbenstornet” som inte anses ta hänsyn till 

samhällets behov eller de konsekvenser forskning får för människor (Teorell – 

Svensson: 2016:18). Ett syfte för min undersökning är alltså att bidra med 

kunskap kring e-demokrati förkroppsligat i e-petitioner som används inom 

kommuner och på så vis påverkar samhällsmedborgare. Min ambition är att 

undersökningen ska ge en bild av vad e-petitioner faktiskt kan bidra med för 

demokratin och dess medborgare. Jag har även ett syfte att följa Lennart 

Lundquists uppmanade i hur jag genomför min undersökning. Han skriver: ”Sök 

det rätta, det samma och det möjliga! Misstro makten! Säg makten sanningen! 

Beakta särskilt de maktlösas situation!” (Lundquist, 2001:38). Således vill jag 

hålla ett medborgerligt perspektiv där deras intressen står i centrum. 

Huruvida kritik av Lundaförslaget är befogad får undersökningens svara på för 

sig själv. Jag kommer min kritiska ställning till trots givetvis fortfarande sträva 

efter att göra en objektiv undersökning och följa de teoretiska modeller jag ställer 

upp för analysen. Det är nämligen som George och Bennet säger att: 

”observationer är teoriladdade, men de är inte teoribestämda” (George – Bennet, 

2005:130). Vilket innebär att resultatet mycket väl kan komma att överraska. 

Med ovanstående i åtanke presenterar jag min frågeställning till uppsatsen 

som följande: Vilka demokratiska kvalitéer innefattar e-petitionssystemet 

Lundaförslaget?  
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2 Bakgrund 

Den utveckling som har skett mot digitaliserad förvaltning och e-demokratier har 

pågått allt sedan internets begynnelse. Relevant för just denna uppsats blir att 

redogöra för utveckling från och med slutet av 90-talet. Det var då diskussioner 

kring hur informationsteknik kan appliceras inom politiska processen tar fart inom 

Europeiska unionen (EU). Resultatet blir att EU år 1999 lanserar den första av 

flertalet handlingsplaner under namnet eEurope. I den första handlingsplanen kan 

vi läsa att ”eEurope är ett positivt initiativ som syftar till att Europeiska unionen 

ska gynnas till fullo av de förändringar som det nya informationssamhället för 

med sig.” Detta följs av tre centrala mål varav det första hänvisar till att föra in 

bland annat varje medborgare, skola, hushåll, företag och förvaltning in i den 

digitala tidsåldern (eEurope, 1999).  

Om vi istället riktar våra blickar mot Sverige kan vi se att riksdagen samma år 

antog en IT-proposition. I denna proposition nämns demokrati och rättvisa som 

grundläggande samhällsmål där IT ska fungera som en stärkande del (Sveriges 

Riksdag, prop. 1995/96:125). Året efter gjordes en demokratiutredning som bland 

annat behandlade e-demokrati. Utredningen fastslog att IT kan användas för att 

stärka kommunikationen mellan politiker och medborgare samt stärka 

civilsamhället och deltagardemokratin (SOU 2000:1). Utredningen varnar dock 

för att om detta ska lyckas behövs nya metoder utformas. Dessa metoder måste i 

sin tur generera en faktisk möjlighet till påverkan. Annars kommer medborgarna 

inte att engagera sig i e-demokrati.  

IT-satsningar gjordes även på lokal nivå och många kommuner satte upp egna 

IT-strategier och tillhörande visioner med slagord så som exempelvis Ronnebys: 

”Sveriges IT-kommun” (Åström, 1999:317). Tilltron på tekniken var stor. 

Joachim Åström, professor i statsvetenskap, beskriver i en vetenskaplig artikel 

från 1999 en uppmålad vision om hur den nya tekniken ska kunna bidra med 

lösningar till statsvetenskapens många problem. Han skriver ”[d]et sägs att vi 

med informationsteknikens hjälp går en värld till mötes där all information 

kommer att vara tillgänglig för alla människor vid alla tidpunkter, att avståndet 

mellan väljare och valda minskar och att deltagandet ökar.” (Åström, 1999:317).  

Idag bedrivs e-demokratiska projekt i Sverige främst på lokal och regional 

nivå. I strategier och visioner tas olika e-projekt fram för att öka 

medborgarinflytande och medborgardelaktighet.  

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har flertalet utbildningar och 

metoder för e-demokrati som de rekommenderar på sin hemsida. En av dessa 

metoder är de tidigare nämnda e-petitionssystemen. När jag ringer till SKL:s 

ansvarige för e-dialog Anders Nordh, berättar han att 22 kommuner runt om i 

Sverige idag använder sig av e-petitioner med stöttningssystem. Malmö agerade 

pilotkommun för projektet och införde i en e-demokratisk satsning år 2009 bland 



 

7 

 

annat e-petitioner. SKL reserverar sig dock för att det kan finnas fler kommuner 

de inte känner till som använder sig av metoden. Med minst 22 kommuner i 

Sverige som använder sig av e-petitioner kan vi se att Lund inte är ensam om att 

göra en satsning på e-demokrati. Och med SKL:s utbildningar och 

rekommendationer kan vi anta att liknande e-demokratiprojekt kommer sprida sig 

till andra kommuner även i framtiden. 

2.1 E-petitioner 

E-petitioner grundar sig i Storbritannien som sedan tidigare har en lång tradition 

av namninsamlingar och andra former av deltagardemokrati (SKL, faktablad 7, 

2009). Under 1990-talet beslutade Storbritannien att göra en stor IT-satsning. Det 

var inom ramen för denna satsning som uttryck för e-demokrati och e-petitioner 

kom att ta sin form. Metoderna har sedan spridit sig till flera länder runt om i 

världen, däribland Sverige.  

En petition beskrivs som en formell förfrågan eller förslag till en offentlig 

auktoritet eller institution (i denna uppsats fall kommunfullmäktige). Modellerna 

kring hur petitioner ska se ut och behandlas skiljer sig dock mycket åt (Macintosh 

m.fl, 2002:139). Med denna definition av en petition kan vi vidare definiera e-

petitioner som ett formellt förslag eller förfrågan till en offentlig auktoritet som 

skickas in och behandlas med hjälp av digitala medel. Oftast innebär detta att en 

e-petition skickas in med mejl eller till en hemsida där den senare publiceras. Som 

tidigare nämnt skiljer sig e-petitionssystem åt från varandra men ett övergripande 

mål är att digitaliseringen ska bidra till ökad transparens och därmed ge insyn i 

den policyfattande processen (Macintosh 2004:1). 

2.2 Lundaförslaget  

E-petitioner kan se olika ut men jag kommer här att beskriva hur just 

Lundaförslaget är utformat. Jag kommer även redogöra för hur politiker och 

tjänstemän har beskrivit sina visioner kring förslaget samt det arbete som lett fram 

till beslutet.  

Processen tar sin början sommaren 2015 då Lunds kommunfullmäktige 

beslutar att göra en satsning på medborgardialog. Under hösten samma år 

genomförs en nulägesanalys för att kartlägga kommunens arbete med 

medborgardialog. Ett utvecklingsområde som uppmärksammades var att ta fram 

digitala medel som skulle främja medborgares rätt att uttrycka sina åsikter i lokala 

frågor (utveckling av e-förslag, 2016:2). Kommunfullmäktige beslutade att ge 

kommunkontoret i uppdrag att arbeta med utvecklingen av e-demokrati utifrån e-

förslag (synonymt med e-petition). Nulägesanalysen menar att e-demokrati är ett 

modernt och utvecklande sätt att bedriva dialog på då internet idag har en naturlig 
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plats i människors vardag (nulägesanalys medborgarförslag, 2016:9). E-demokrati 

definierar Lunds kommun som ”IT-baserade forum som ska verka för förbättrad 

information och dialog mellan medborgare, myndigheter och beslutsfattare. E-

demokrati är ett samlingsbegrepp för förtroendevaldas representation på IT-

stödda kanaler” (nulägesanalys medborgarförslag, 2016:9). 

Praktiskt kom e-demokrati att förkroppsligas genom e-förslag, alltså de 

digitala medel som kommunmedborgarna kan använda för att lyfta sina åsikter i 

lokala angelägenheter. Lundaförslag kan skicks in av alla kommunmedborgare, 

alltså människor som är folkbokförda i Lunds kommun (utveckling av e-förslag, 

2016:2). Efter att förslagen skickats in publiceras de på Lunds kommuns hemsida 

www.lund.se. Skillnaden mellan medborgarförslag och Lundaförslaget är främst 

att medborgarförslag tidigare var lagstadgade att direkt lyftas till 

kommunfullmäktige eller beredas i en nämnd (Kuprijanko, 2016-12-20). 

Lundaförslaget däremot kommer behöva ”stöttas” av hundra andra 

kommuninvånare under en period på sextio dagar (utveckling av e-förslag, 

2016:2). Stöttningen innebär att andra medborgare röstar för, alltså stöttar, förslag 

som de själva anser vara bra och vill ställa sig bakom. 

Syftet med Lundaförslaget ska vara att kommunmedborgarna enkelt och 

tillgängligt ska kunna ge förslag och lyfta frågor som de finner viktiga för dem 

själva för att kunna påverka utvecklingen av Lund (utveckling av e-förslag, 

2016:3). Digitaliseringen av förslagen ska göra det möjligt att genom ett 

tillhörande kommentatorsfällt föra dialog om förslagen med andra medborgare 

och förtroendevalda. Stöttningsfunktionen ska dessutom fungera som en 

kvalitetssäkring då förtroendevalda vet att intresset för förslaget stöttas av i alla 

fall hundra andra medborgare (utveckling av e-förslag, 2016:3). Beslutsprocessen 

för Lundaförslagen ska även vara transparanta. Vilket ska ske genom att 

kommunmedborgarna har möjlighet att följa kommentarer kring förslagen. De ska 

även kunna ta del av kommunfullmäktiges beslut kring förslag som fått tillräckligt 

med stöttningar, detta publiceras på kommunens webbplats (utveckling av e-

förslag, 2016:3).  

För att som medborgare kunna nyttja Lundaförslaget behöver hen vara 

folkbokförd i Lund samt registrera sig med fullständigt namn, ålder och kön. Det 

går alltså inte att använda sig av Lundaförslaget anonymt. Alla förslag, 

kommentarer och stöttningar granskas innan de publiceras (utveckling av e-

förslag, 2016:4).  

Än så länge är Lundaförslaget endast på prövning, vilket det kommer vara i 

två år innan förslaget ska utvärderas. Fram till dess ersätter Lundaförslaget det 

tidigare medborgarförslaget fullt ut.   



 

9 

 

3 Teori 

En undersökning som ämnar behandla e-demokrati blir per automatik även en 

undersökning av demokrati. Detta då e-demokrati fortfarande är en ny gren inom 

demokratisk teori och därmed inte har en tydlig egen konceptualisering. 

Forskningen inom e-demokrati är starkt präglad av sin relativt korta existens men 

vill likt övrig demokratiforskning belysa fenomenet ur olika perspektiv och 

återknyta dessa till nyckelbegreppet. För att lyckas krävs alltså en utgångspunkt i 

demokratiteorin (Lidén, 2011:12–13).  

För att genomföra min undersökning ställer jag upp ett teoretiskt ramverk i tre 

huvudområden. Kapitlet inleds med en teoretisering kring demokratibegreppet där 

olika aspekter inom demokratifältet redovisas och diskuteras. Härnäst följer en 

teoretisering kring e-demokrati. Mitt teoretiska kapitel avslutas sen med en 

redovisning av en modell av Ann Macintosh som jag presenterar under punkt 4.3. 

Modellen tillsammans med de teoretiska definitionerna av begreppen modellen 

behandlar är operationaliseringen jag senare använder i min analys.  

Jag ser en styrka med att använda den redan existerande modellen av 

Macintosh kombinerad med kompletterande demokratiteori. Detta då samtliga 

demokratimodeller har sina egna individuella demokratiska kvalitéer och 

Lundaförslaget har förmågan att fånga olika av dessa. Med hjälp av min 

teoretisering av dessa demokratimodeller kommer jag alltså att definiera vilka 

kvalitéer jag ser i varje enskild modell och se huruvida Lundaförslaget uppfyller 

dessa. Macintoshs modell blir ett tydligt mätinstrument för detta då den tar upp 

många olika aspekter av just e-demokrati som den vanliga demokratiteorin inte 

innefattar.  

3.1 Demokrati och dess ideal 

Demokratibegreppets kärna är starkt förknippat med dess språkliga betydelse 

och har en relativt oomstridd mening av folkmakt (Lundquist, 2001:81). Tyvärr 

(eller tacksamt) för demokratiforskare är kärnan i begreppet det enda som står 

klart. Flertalet stora politiska tänkare genom demokratins historia har haft olika 

ingångsvinklar och föreställningar kring vad begreppet bör innefatta eller 

innebära. Oavsett om vi angriper demokratibegreppet ur ett empiriskt perspektiv 

eller med en normativ ingångsvinkel kommer vi att finna samma svar, 

demokratier skiljer sig åt från varandra och tydliga definitioner är därmed 

befogade för att finna jämförbara resultat. Jag kommer urskilja några aspekter av 

olika demokratimodeller och definiera vad jag anser är deras styrkor tillika 

kvalitéer för att använda i min analys. Dessa modeller är representativ demokrati 
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och deltagardemokrati. Utöver detta kommer jag även att teoretisera begreppen 

inkludering och exkludering i dess demokratiska kontext.  

3.1.1 Representativ demokrati  

En vanlig första association till begreppet demokrati härleds gärna till 

representativ demokrati och dess valsystem. Vi har redan fastställt demokrati till 

betydelsen folkmakt (eller folkstyre). Representation innebär att makten till 

politiskt agerande frivilligt överlämnas till en annan part (Urbinati, 2011:23). 

Genom kombinationen av begreppen representation och demokrati kan vi 

lokalisera fyra huvudgrenar inom den representativa demokratin: 1) Folkets 

suveränitet uttryckt i valet av representanter. 2) Rätten att ställa upp som 

representant. 3) Valmekanismer som främjar kommunikation mellan 

representanter och representerade. 4) Politisk jämställdhet genom lika rösträtt 

(Urbinati, 2011:23).  

Representation är att skapa närvaro där det finns frånvaro.  Denna närvaro 

skapas i en cirkulär process där dels de som står för frånvaron i beslutsprocesser 

periodvis visar sin närvaro genom att höja sin hand och välja sina representanter. 

Dessa kommer i sin tur stå för närvaron vid politisk beslutsfattning (Alonso m.fl, 

2011:5). Sonia Alfonso skriver att i och med detta blir demokratiska val en 

ansvarsutkrävning som gör valen till både en början såväl som ett slut. (Alonso 

m.fl, 2011:6). Alfonso fördjupar den tillit som representerade känner till 

representanter genom att beskriva förtroendet som ett band mellan de båda 

parterna som går djupare än det möte som sker ansikte mot ansikte (Alfonso m.fl, 

2011:7).  

Iris Young, professor i statsvetenskap håller dock inte med. Som förespråkare 

för en deliberativ demokrati problematiserar hon kring representation i en 

demokrati. Young menar att representation är en nödvändig del i den demokrati vi 

byggt upp för vårt moderna samhälle. Den beslutsfattning och 

ansvarsutkrävningen den västerländska demokratin skapat är kopplad till många 

olika institutioner. Ingen människa kan vara närvarande vid alla de 

beslutsprocesser som kommer påverka hennes liv. Således behövs representation 

(Young, 2000:124). Dock innebär inte en representation i sig att ett djupgående 

band skapas. Istället definierar Young representation som en process där arbete 

krävs för att representationen ska bidra till en bättre demokrati. Representanter 

och de representerade kommer oundvikligen vara separerade från varandra men 

de behöver också vara anslutna (Young, 2000:128). Vilket skapas genom närvaro.  

Den politiske teoretikern Nadia Urbinati formulerar detta på följande sätt. Att 

även om valet av representanter står i centrum hos den representativa 

demokratimodellen är det inte detta som definierar demokratin. ”Elections ‘make’ 

representatives but they do not ‘make’ representation” (Urbinati, 2001:45). För 

att faktiskt uppnå demokrati krävs politisk jämlikhet och medborgerligt 

deltagande. Medborgarnas rätt till en lika andel av det politiska utfallet, alltså en 

röst per person, måste kombineras med meningsfulla möjligheter att få utforma 
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egna idéer och ge dessa en allmän röst genom de förtroendevalda (Urbinati, 

2011:46).  

Young förtydligar detta genom att säga att i en inkluderande demokrati står 

inte representation och deltagande emot varandra. Utan förutsätter varandra 

(Young, 2000:132).  

Från denna teoretiska syn på representativ demokrati tar jag med mig 

demokratikvalitéerna: den representerades rätt att utkräva ansvar från de 

förtroendevalda, individerna demokratiska jämställdhet genom den delade 

folkmakten, en aktiv och ansluten representation samt meningsfulla möjligheter 

för medborgaren att utforma idéer som ges en allmän röst genom representanter.  

3.1.2 Deltagande demokrati 

Benjamin Barber beskriver däremot representativ demokrati som tunn demokrati 

och menar att den inte når upp till de mål den sätter upp för sig själv. Istället, 

menar han, fostrar den representativa demokratin passiva medlemmar.  Vilka 

endast deltar med hjälp av en röstsedel vid valår för att sedan leva resterande tid 

privat utanför den politiska spelplanen (Barber, 1999:17). Han skriver: 

”Demokrati handlar inte bara om att välja de styrande, utan om att vi ska styra 

själva, åtminstone i någon mån, åtminstone någon del av tiden, åtminstone i 

några frågor” (Barber, 1999:17). Detta kallar han för stark demokrati. Den starka 

demokratins avsikt är att se individer som medborgare vilket ska medföra att 

gemenskap och jämlikhet är de definierande egenskaperna hos ett samhälle, 

snarare än åtskillnad vilket han anser är fallet vid tunn demokrati (Barber, 

1984:119).  

Barber menar att de politiska begreppen jämlikhet, rättvisa och frihet är 

demokratiska värden som endast får teoretisk betydelse genom sammankoppling 

med självstyre och medborgarskap (Barber, 1984:146). En stark demokrati kräver 

alltså ett medborgerligt självstyre genom deltagande. 

Robert Dahl tar även han en normativ inställning när han i sin bok On 

Democracy ställer upp en idealtyp för vad demokrati bör innehålla. Han är tydlig 

med att klargöra att de kriterier han använder för demokrati inte än är uppfyllda i 

något samhälle. Samt att de eventuellt aldrig kommer bli det heller. Dahl menar 

att verkligheten bjuder på stora begränsningar inom fältet och därmed försvårar 

för demokratiideal (Dahl, 1998:29). De kriterier Dahl ställer upp för demokrati är:  

1. Effektivt deltagande - Innan en policy är antagen av beslutsfattare måste 

alla medlemmar ha lika och effektiva möjligheter att få föra fram sina 

åsikter kring policyn i fråga till andra medlemmar samt beslutsfattarna.  

2. Jämställd röstning - Vid tillfälle av val måste alla medlemmar ha lika och 

effektiva möjligheter till att rösta. Alla röster måste räknas som jämlika.  

3. Upplyst förståelse - Inom en rimlig tidsperiod måste alla medlemmar ha en 

lika och effektiv möjlighet till att få förståelse kring relevanta alternativ till 

policyn samt dess eventuella konsekvenser.  

4. Makt över agendan - Medlemmarna måste ha slutgiltig makt över hur och 

vad som sätts på den politiska agendan. 
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5. Inkludering av vuxna - Alla vuxna medlemmar som är permanent bosatta 

inom det aktuella området ska tillgodoses med de medborgerliga 

rättigheter som fastslås av de första fyra kriterierna.  

Samtliga av dessa kriterier arbetar tillsammans då demokratin som definition 

faller så fort en enda av dem inte uppfylls. Detta eftersom att det demolerar 

grundstenen av att medborgarna är demokratiska jämlikar (Dahl, 1998:38). 

    Lundquist beskriver sin syn på en utopisk demokrati med inspiration från både 

Dahl och Barber. Lundquist menar att en utopisk och önskvärd demokrati 

innehåller en inneboende gemenskapssyn hos medborgarna (Lundquist, 

2001:158). Med detta menar han att varje medborgare har en önskan och behov av 

allmänhetens välmående och således vill vara en del av att detta förverkligas. 

Samtidigt behöver individen vara suverän och autonom i sig själv. Lundquist 

strävar alltså en både-och princip där både gemenskap och individualism kan få 

råda. Han skriver: ”I ett övergripande perspektiv är det inte frågan om beroende 

eller oberoende mellan medborgarna utan om ömsesidighet” (Lundquist, 

2001:161).  

    Oberoende på vilken typ av deltagardemokrati som synas är det viktigt att 

individen som deltar upplever deltagandet som meningsfullt (Lundquist, 

2001:182). Att endast fokusera på kvantiteten bland deltagande kan få motsatt 

effekt och istället vara skadligt. Deltagande i sig behöver nämligen inte besitta 

demokratiska kvalitéer. Risken med deltagarinitiativ som uppkommer på grund av 

förtroendevaldas beslut är att dessa faller platt och ger en besk eftersmak hos 

deltagarna om de inte anser att beslutfattarna tar dem på allvar (Oscarsson, 

2003:17).  

      Från den deltagande demokratimodellen kvalificerar jag följande aspekter som 

demokratiska kvalitéer relevanta för min analys: ett effektivt och meningsfullt 

deltagande där medborgare får inflytande över den politiska agendan, politisk 

jämställdhet mellan medborgarna, inkluderingen av samtliga medborgare, tillgång 

till korrekt information samt gemenskap mellan medborgarna. 

3.1.3 Demokrati och inkludering  

Iris Young väljer att använda sig av en minimalistisk definition av demokrati när 

hon utforskar inkludering och demokrati. Hon skriver: “democratic politics entails 

a rule of law, promotion of civil and political liberties, free and fair elections of 

lawmakers” (Young, 2000:5). Till skillnad från Dahl menar hon att demokratier i 

sin bemärkelse existerar och är demokratiska i vissa avseenden. Demokrati är 

enligt Young inte ett stadium som antingen är uppnått eller inte utan en process 

där samhällen kan vara mer eller mindre demokratiska (Young, 2000:5).  

Ett av de krav Young ställer på en demokrati är att den ska vara inkluderande. 

Endast om ett politiskt beslut inkluderat medborgare kan det titulera sig legitimt. 

Alla medlemmar i en gemenskap eller samhälle ska vara politiska jämlikar och 

inneha samma möjligheter till att kunna påverka i en policyfattande process 

(Young, 2000:52). Motsatsen till inkludering är exkludering. Exkludering delar 

Young upp i två grenar, intern och extern. Extern exkludering inträffar när 
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individer eller grupper som borde ha rätt till att vara inkluderade inte har 

möjlighet till detta genom externa faktorer. Dessa kan vara svårtillgängliga 

mötesplatser/mötestider eller ekonomisk och social orättvisa. De innefattar alltså 

situationer när människor hålls utanför beslutfattningsprocesser (Young, 

2000:54). Intern exkludering däremot innebär att människor fortfarande inte har 

samma möjlighet att påverka beslutsprocesser trots att de har tillgång till forumet. 

Detta kan innebära olika härskartekniker så som att vissa individers åsikter inte tas 

på allvar av andra aktörer (Young, 2000:55).  

I och med detta anser jag att inkludering definierat genom avsaknaden av 

intern och extern exkludering är en demokratisk kvalité. 

3.2 E-demokrati  

Då e-demokrati, som står för elektronisk demokrati är så starkt besläktat med 

demokratibegreppet har det precis som sitt modersbegrepp en tendens att utan 

definition bli vagt och urvattnat. Åke Grönlund professor i informatik definierar 

själv e-demokrati som: ”the use of IT in democratic processes” (Grönlund, 

2003:93). Detta är en mycket bred definition som Grönlund menar ska visar på 

användandet av IT inom demokratiska processer inte behöver vara kopplad till 

någon specifik form av demokrati (Grönlund, 2003:93). 

       Ann Macintosh skriver att e-demokrati idag blivit förväxlat med e-röstning, 

ett antagande som enligt Macintosh är missvisande då det finns många fler 

aspekter till e-demokrati än endast röstning (Macintosh, 2004:1). 

Macintosh menar att e-demokratins kärna handlar om användandet av 

informations- och kommunikationsteknik för att engagera medborgerligt 

deltagande, stödja demokratiska beslutsprocesser samt stärka den representativa 

demokratin. Vidare delar hon upp e-demokratin i två huvudspår. Det första 

adresserar valprocesser och inbegriper främst e-röstning. Det andra syftar till att 

stärka e-deltagande, då främst genom e-petitioner (Macintosh, 2004:2).  

Detta är ett vanligt sätt att se på e-demokrati, alltså som ett verktyg för den 

redan befintliga demokratin. Det finns dock andra sätt att se på e-demokrati. 

Däribland att e-demokrati skulle vara en naturlig utveckling och ett nästa stadium 

inom demokrati efter digitaliseringen av den offentliga förvaltningen. Tanja Oblak 

Črnič skriver att:”The idea of electronic democracy implies a form of democracy 

which would develop as the result of the implementation of new communication 

technologies within existing democratic processes.” (Črnič, 2012:398). Det finns 

alltså ingen enighet kring vad begreppet e-demokrati ska innehålla eller syfta till. 

Jag kommer själv i denna uppsats ta avstamp i den första definitionen av 

Macintosh där jag ser e-demokrati som en metod eller ett verktyg för redan 

befintliga politiska processer. Detta gör jag då det är en modell framtagen av 

Macintosh som jag kommer använda mig av som mätinstrument vid 

undersökningen och det finner sig därmed naturligt att använda hennes definition. 

Dessutom definierar Lunds kommun själva e-demokrati i liknande termer, 

nämligen: ett IT-baserade forum som ska verka för förbättrad information och 
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dialog mellan medborgare, myndigheter och beslutsfattare. E-demokrati är ett 

samlingsbegrepp för förtroendevaldas representation på IT-stödda kanaler 

(nulägesanalys medborgarförslag, 2016:9).  

3.2.1 E-petitioner  

Då det finns flera olika sätt att använda sig av e-demokrati på. Grönlund 

menar att för att bäst urskilja en passande e-demokratisk metod krävs det att 

aktören i demokratiprocessen urskiljs. Grönlund kategoriserar aktörerna i tre 

grupper: allmänheten (alltså medborgarna), beslutsfattarna och sist tjänstemännen 

eller den politiska administrationen (Grönlund, 2003:94).  

E-petitioner är specifikt framtagna för att involvera medborgare i olika 

policyprocesser och utser alltså dessa till aktörer enligt Grönlunds teori. Dock 

kräver initiativtagandet inget ansvar utav medborgaren i fråga. Istället förblir 

ansvaret hos de förtroendevalda då de står för det faktiska politiska beslutet och 

därmed blir ansvariga för dess konsekvenser (Sedelius – Åström, 2011:127).  

När vi diskuterar e-petitioner är det viktigt att ta hänsyn till dess dubbelnatur. 

Sedelius och Åström beskriver hur e-petitioner både är en funktion av bottom-up- 

och top-down-system. Det förstnämnda innebär att det finns en informell politisk 

process hos befolkningen. Denna tar sig uttryck i att det är medborgarna som 

lyfter upp politiska förslag på agendan genom e-petitionerna. Samtidigt är arenan 

där e-petitionerna institutionaliserad av beslutsfattarna själva. Alltså är det därmed 

dem som sätter förhållningsreglerna (Sedelius – Åström, 2011:129). Detta innebär 

att själva plattformen för e-petitionerna är skapad av ett top-down system medan 

e-petitionerna i sig är grundade i ett bottom-up initiativ.  

3.3 Macintoshs modell  

Som tidigare nämnt kommer jag att som främsta analysverktyg använda mig av en 

modell framtagen av Ann Macintosh som är professor i digital governance vid 

Leeds University. I och med utvecklingen av e-demokrati såg hon ett behov av ett 

analysverktyg för att kunna kategorisera och analysera graden av delaktighet som 

används vid specifika e-demokratiska projekt (Macintosh, 2004:1). Resultatet blev 

den modell jag strax ska redovisa.  

Macintosh modell (2004:2-6) innehåller tio stycken olika kategorier som hon 

kallar nyckeldimensioner. Dessa kategorier beskriver olika delar av e-demokratins 

dimensioner. Jag kommer redogöra för samtliga kategorier då det ger en 

heltäckande bild av teorin. Noterbart är att då modellen refererar till begreppet 

medborgare kommer jag i min analys operationalisera detta efter Lunds kommuns 

bestämmelser kring vem som får ta del av e-tjänsten Lundaförslaget vilket är 

folkbokförda i Lunds kommun.  
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3.3.1 De tio dimensionerna  

1. Typ av deltagande  

Den första dimensionen analyserar graden av det medborgerliga deltagandet. 

Detta innefattar att medborgaren behöver ha tillgång till information, möjligheten 

att vara delaktig i beslutfattningsprocesser samt tillfälle att påverka den politiska 

agendan. För att kartlägga detta använder dimensionen sig av tre underkategorier 

för användandet av teknologi inom e-demokrati: e-möjliggörande, som innebär att 

det e-demokratiska projektet försöker nå medborgare som normalt inte skulle 

använda sig av e-kanaler samt tillhandahålla lättillgänglig och lättförståelig 

information. E-engagerande, hänvisar till de offentliga institutionernas plikt att 

konsultera en bredare publik av medborgare för att fördjupa diskussionen kring 

politiska beslut. E-empowering, syftar till medborgarens deltagande som 

producent av demokrati snarare än endast konsument. E-empowering tar fasta på 

vikten av att medborgare får vara med och delta i politisk beslutsfattning. 

2. Stadier av en policyskapande process 

I denna dimension utkristalliseras när under en policyskapande process det           

e-demokratiska projektet bör användas för att öka medborgardelaktigheten. Själva 

processen delas upp i fem stadier: uppkomsten av en ny agenda, analysen, 

framställandet av policyn, implementeringen samt utvärderingen av policyn. 

Under sista fasen, utvärderingen, är det möjligt att nya problem upptäcks vilket 

ger upphov till nya behov och därigenom en ny agenda vilket gör att processen 

börjar om.  

3. Aktörer 

Denna dimension innefattar vem som bör bli involverad och vilka som ska få detta 

att hända. Detta bör specifikt inbegripa att identifiera initiativtagarna och deras 

respektive roller samt den tilltänkta målgruppen. Det är inte ovanligt att antalet 

initiativtagare är många vilket komplicerar förhållandet kring vem som äger 

resultaten och konsekvenserna för dessa. Viktigt under denna dimension är alltså 

att klargöra vem som har ansvar för att kommunicera resultaten och dess inverkan 

på beslutet.  

4. Teknologin 

Teknologin står i centrum i denna dimension. Här är det viktigt att fastslå hur och 

med vilken teknologisk metod medborgare ska engageras till deltagande. Det 

viktigaste egenskaperna vi behöver uppskatta är den underliggande tekniken och 

hur denna tillämpas.  

5. Förhållningsregler 

I denna modell fastslås vilka regler användarna av den e-demokratiska metoden 

behöver förhålla sig till. Hur ser användarvillkoren ut för personinformation samt 

finns det några begräsningar till vem och vad som får publicera/s.  

6. Varaktighet och hållbarhet 

Att fastställa varaktigheten och hållbarheten hos ett e-demokratiskt initiativ är 

intressant i två aspekter. Dels är det viktigt att konstatera huruvida projektet var en 

engångshändelse eller en del i en längre process av ett väletablerat initiativ. Det är 

också bra att kunna utläsa tidsförhållandena kring den politiska behandlingen av 

resultatet.  
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7. Tillgänglighet 

Tillgängligheten hos e-initiativet mäts genom att fastslå hur många medborgare 

som faktiskt deltagit och var dessa har kommit från. Tillgänglighet kategoriseras 

också genom den elektroniska kanalen e-initiativet används genom och hur denna 

är utformad. En viktig aspekt att ta hänsyn till kan vara att se om beslutsfattarna 

gjort några extra insatser för att öka tillgängligheten för medborgare med sämre 

förutsättningar.  

8. Resurser och marknadsföring  

I denna dimension analyseras kostnaderna för e-demokratiprojektet i fråga. 

Dessutom kartläggs hur initiativet har marknadsförts. Detta är viktigt då det 

återkopplar till den första dimensionen. Där var information en viktig del av 

medborgarens förmåga att delta.  

9. Utvärdering och utfall  

Under denna dimension tas det i beaktning hur det e-demokratiska initiativet 

utvärderades, vilka resultat utvärderingen kom fram till samt de övergripande 

resultat som initiativet fick fram. Denna dimension är endast applicerbar på fall 

där utvärderingar faktiskt gjorts.  

10. Kritiska faktorer för framgång 

Denna dimension menar Machintosh är viktig i benämningen att det i denna 

dimension går att diskutera och problematisera kring om det finns några specifika 

faktorer som spelade en särskild roll för framgång eller misslyckande av e-

initiativet. Dessa faktorer kan vara politiska, ekonomiska, juridiska, kulturella 

eller teknologiska. Det finns även utrymme för forskaren att ge förslag på vad e-

initiativet borde ha gjort annorlunda ifall det inte fått ett lyckat resultat 

(Machintosh, 2004:2-6).  
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       För att ge en överskådlig bild av modellen och dess olika dimensioner har jag 

översatt den tabell som Macintosh gjort som sammanställning av sina kategorier.  

 

Dimension  Beskrivning 

Typ av deltagande Hur mycket inflytande ska 

deltagarna ha 

Stadier av en policyskapande process När engagemang ska initieras  

 

Aktörer Vem ska bli engagerade och av vilka 

 

Teknologi Hur och med vad ska medborgare 

engageras 

Förhållningsregler Vilka regler ska gälla för initiativet 

Varaktighet och hållbarhet Vilken tidsperiod utspelar sig 

initiativet under 

Tillgänglighet Hur många medborgare deltar och 

var kommer de ifrån 

Resurser och marknadsföring Hur marknadsfördes initiativet och 

vad kostade det 

Utvärdering och utfall Metodologisk inriktning och resultat 

 

Kritiska faktorer för framgång  Så som politiska, kulturella, 

ekonomiska, juridiska eller tekniska 

faktorer.  

Tabell 1. Summering av Macintosh’s modell (Macintosh, 2004:6).  
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4 Metod och material 

För att det inte ska råda några oklarheter kring de val jag gjort angående metod 

och material samt de resonemang jag senare kommer driva i min analysdel är det 

viktigt för mig att presentera dessa tydligt i min uppsats. Jag kommer därmed 

nedanför redogöra i tur och ordning hur jag fattat mina beslut angående mitt val 

av metod och analysenhet. Sist presenterar jag även det tillvägagångssätt jag haft 

för att genomföra denna undersökning.  

4.1 En kvalitativ fallstudie som metod 

I detta stycke kommer jag att redogöra för mina metodologiska överväganden. 

Det innefattar mitt val att använda mig av en kvalitativ fallstudie med en 

analysenhet. Teorell och Svensson definierar en kvalitativ studie som ”en studie 

vars mål är att beskriva en företeelses kvaliteter” (Teorell – Svensson, 2016:264). 

Även fast det kan anses lättare att göra generella antaganden och dra slutsatser 

från kvantitativa studier som analyserar fler fall anser jag mig ändå ha gjort ett 

klokt val av att begränsa mig till en analys av Lunds kommun. Styrkorna hos 

fallstudien som metod är nämligen många och har en förmåga att uppnå en hög 

nivå av validitet. Detta gör fallstudien till en god metod vid forskning som 

undersöker svårmätta, eller snarare svårdefinierade fenomen så som demokrati 

(George – Bennet, 2005:19). Detta då definitionen av demokrati kan variera från 

en instans till en annan. Genom att undersöka demokrati med en fallstudie där 

endast en analysenhet behandlas kan jag som forskare se på begreppet demokrati 

från endast det sammanhang jag undersöker. Vilket ger förutsättningar för hög 

validitet.  

När jag använder begreppet fall eller analysenhet använder jag dessa parallellt 

och utgår ifrån George och Bennets definition där ett fall är: ett exempel på en 

specifik händelse, där händelsen i fråga är vetenskapligt intressant (George – 

Bennet, 2005:17). I mitt fall blir alltså den vetenskapligt intressanta händelsen 

skapandet, implementeringen och nyttjandet av Lundaförslaget.  

Min studie är teorikonsumerande vilket innebär att jag ställer mitt fall i 

centrum för undersökningen (Esaiasson, m.fl, 2012:89). Genom att låta mitt 

material tala utifrån de teorier jag applicerar kan jag senare dra slutsatser kring 

hur fallet förhåller sig till dessa.  

De generaliseringar jag kan göra är inte lika viddspända och statistiskt 

grundade som resultat uppkomna genom kvantitativa undersökningar. Men 

resultaten från kvalitativa fallstudier tenderar att ge smalare mer tillfälliga 

generaliseringar (George – Bennet, 2005:22). Jag tillsammans med George och 
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Bennet sätter ett värde till dessa smalare generaliseringar då de visar på 

kvalitéerna inom fallen och ger en helhetsbild.  

Samhällen är i ständig rörelse, detta gör att även samhällsvetenskapligt 

intressanta fall står i förändring. Jag finner det betydelsefullt att fånga ögonblick 

av dessa förändringar genom kvalitativ forskning. De breda generaliseringarna 

kommer ändå inte att hålla för evigt.  

4.2 Valet av Lundaförslaget som analysenhet  

Jag valde specifikt att undersöka Lund som min analysenhet framför allt för mitt 

personliga intresse av kommunen då jag bor och verkar här. Min geografiska 

position har dessutom gett mig inblick i den process i vilken Lundaförslaget 

implementerats. Genom att följa tidningsartiklar i den lokala dagstidningen 

Sydsvenskan har jag kunnat ta del av hur Lunds kommunfullmäktige valde att 

lägga ner möjligheten att skicka in medborgarförslag innan Lundaförslaget trätt i 

kraft. Såldes uppstod ett glapp på cirka fyra månader där Lunds kommuns 

medborgare inte hade möjlighet att lämna in institutionaliserade petitioner 

(Kuprijanko, 2017-01-04, Kuprijanko, 2017-04-28). Detta gjorde att jag 

intresserade mig av fallet och ville se närmre på om förslaget verkligen var så 

demokratiutvecklande lokalpolitikerna påstod att det är.  

Givetvis kan det riktas kritik mot att jag endast väljer att fördjupa mig i ett fall 

istället för att göra en komparativ studie då det finns flera andra kommuner som 

har liknande modeller för e-petitioner. Jag anser dock att Lundaförslaget ger ett 

gott material till min undersökning då implementeringsfasen är en del av det jag 

intresserar mig för. Då förslaget precis trätt i kraft ger det mig även en unik chans 

att göra en undersökning där projektet är helt färskt. Detta blir viktigt 

inomvetenskapligt då jag rekommenderar att fler undersökningar görs kring 

Lundaförslaget. Framför allt om två år då förslaget ska utvärderas. Då kan min 

studie fungera som kompletterande forskning.  

4.3 Material 

Ett gott material är grunden till en bra undersökning och en transparant 

redogörelse för urvalet av dessa högst relevant för att visa på praktiserad 

källkritik. Mitt empiriska material på vilket jag kommer applicera mina teorier 

består främst av offentliga dokument. Dessa är tillgängliga från Lunds kommun 

genom offentlighetsprincipen. 

    Huvudsakligen analyserar jag de dokument godkända av Kommun Fullmäktige 

som ska vara handlingsplaner för de nya demokratimetoderna kring e-demokrati 

och då framför allt e-petitioner. Dessa dokument är dels en nulägesanalys som 

gjordes i kommunen 2016 och analyserade medborgardialog i kommunen mellan 
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år 2013 - 2015. Denna nulägesanalys låg senare som beslutsgrund till de reformer 

som fullmäktige fattade kring utveckling av medborgardialog och 

medborgarinflytande. De formella besluten kring Lundaförslaget är även de med 

som material i min analys. Främst tittar jag då på det dokument som heter 

utveckling av e-förslag.  

Mitt empiriska material sträcker sig även till Lunds kommuns hemsida lund.se 

där Lundaförslaget tar sin digitalt fasta form. Jag analyserar inkomna förslag, 

kommentarer och stöttningar dessa fått, men också hur själva sidan är utformad. 

Detta blir ett naturligt resultat då det är på hemsidan som medborgarna antas 

hämta sin information angående Lundaförslaget. 

4.4 Tillvägagångssätt 

Som tidigare nämnt genomförs min uppsats som en teorikonsumerande fallstudie 

med kvalitativa egenskaper. För att uppnå uppsatsens syfte och svara på 

frågeställningen kommer jag att använda mig av Ann Macintoshs modell som min 

huvudteori. Modellen blir även min operationalisering då den i egenskap av mitt 

mätinstrument kommer kategorisera Lundaförslaget och utläsa dess 

demokratikvalitéer. De övriga demokratiteoretikerna jag använder mig av 

kommer i ett kompletterande syfte bidra med att klassificera Lundaförslagets 

demokratiska kvalitéer.  

För att göra undersökningen lättillgänglig för läsaren kommer jag i min analys 

strukturera upp Macintoshs modell och kategorisera Lundaförslaget enligt 

modellen, dimension för dimension. När analysen berör aspekter av 

demokratikvalitéer som inte framstår genom Macintoshs modell kommer dessa 

belysas genom att analyseras utifrån de demokratikvalitéer jag tog fram från 

diskussionen i det demokratiteoretiska kapitlet. Dessa kvalitéer blir komplement 

till varandra.  
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5 Analys  

I följande kapitel kommer jag i tur och ordning redogöra och problematisera 

Lundaförslaget utifrån Macintoshs modell med hennes tio dimensioner som 

utgångspunkt. Under varje kategori kommer jag även diskutera kring de 

demokratiska kvalitéer som Lundaförslaget uppnår eller visar brister på inom 

genom det teoretiska ramverk jag ställt upp.  

5.1 Typ av deltagande 

Då Lundaförslaget klassificeras som ett e-petitionsinitiativ kategoriseras förslaget 

inom e-empowering. Detta då initiativet ämnar att främja deltagande hos 

kommunmedborgarna. I utvecklingsplanen beskrivs syftet som följande: ”Syftet 

med Lundaförslaget är att medborgare på ett enkelt och tillgängligt sätt ska 

kunna lämna förslag och idéer, samt kunna vara med och påverka hur Lund 

utvecklas” (utveckling av e-förslag, 2016:3).  

Medborgare har alltså genom Lundaförslaget möjlighet att påverka och sätta 

delar av den politiska agendan. Medborgarna kan även delta genom att stötta och 

kommentera andras förslag.  

Genom att det är medborgarna som själva lämnar in och utformar förslag för 

att senare stötta dessa blir deltagandet en form av bottom-up-system, vilket ses 

som en demokratikvalité inom deltagardemokratin. Dock måste alla förslag 

granskas innan de publiceras. Under vilka premisser eller ramar de granskas 

framgår dock inte klart. Istället skriver Lunds kommun i sitt styrdokument 

angående Lundaförslaget att: ”Kommunen förbehåller sig rätten att bestämma vad 

som publiceras” (utveckling av e-förslag, 2016:6). Deltagandet genom 

Lundaförslaget sker alltså fullt ut på Lunds kommuns premisser.  

5.2 Stadier av en policyskapande process 

Lundaförslaget är bäst tillämpat för att användas i det första stadiet av en 

policyskapande process, alltså uppkomsten av en ny agenda. Detta ter sig tydligt 

eftersom att initiativet avser att föra upp nya förslag till den politiska agendan. 

Vilket också poängteras på Lund kommuns hemsida: ”Lundaförslaget ger 

medborgare i Lunds kommun möjlighet att lämna förbättringsförslag på den 

verksamhet som kommunen har ansvar för” (Lunds kommun, 2017).  
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5.3 Aktörer 

Jag identifierar samma tre kategorier av aktörer som Grönlund, nämligen: 

kommunmedborgarna, den politiska administrationen samt de förtroendevalda.  

Jag anser att den grupp som ska bli involverad i e-projektet dels är 

medborgarna i rollen som initiativtagare, stöttare och kommentatorer. Men även 

de förtroendevalda. Ett av syftena med förslaget föreslås vara: 

”Kommentatorsfälten kan även fungera som underlag för förtroendevalda kring 

frågor/ämnen som kan vara aktuella för medborgardialog” (utveckling av e-

förslag, 2016:3). Ser vi till Youngs teorier kring en god representation ställer den 

krav på att förtroendevalda upprätthåller en nära kontakt med de hen 

representerar. Lundaförslaget hade kunnat fungera som en av dessa 

kontaktkanaler för förtroendevalda att hålla sig uppdaterade kring de 

representerades intressen.  

Jag gör skillnad mellan medborgarna och de förtroendevaldas ansar för 

involvering i Lundaförslaget. Jag anser att det är de förtroendevaldas egen plikt att 

se till att de blir involverade. Medborgarna däremot behöver bli involverade av de 

förtroendevalda och den politiska administrationen. Detta behöver ske genom en 

tydlig och tillgänglig e-petitions plattform samt genom god marknadsföring för 

denna. Lunds kommunfullmäktige gav kommunkontoret i uppdrag att utforma 

arbetet med e-demokrati, däribland Lundaförslaget (Utveckling av 

Medborgardialog, 2016:1)(utveckling av e-förslag, 2016:5). Därmed är det deras 

ansvar att se till att kommunmedborgarna blir involverade i initiativet. 

Involveringen bör ske genom marknadsföring och tillgänglighet och inkludering 

vilket diskuteras mer djupgående under punkterna 5.7 och 5.8.  

I utformningen av Lundaförslaget fastslår kommunkontoret att det är deras 

uppgift att återkoppla till förslagslämnaren hur förslaget kommer att behandlas om 

det når upp till 100 stöttningar. De ska även återkoppla hur kommunfullmäktige 

eller berörd nämnd beslutar kring förslaget (Processbeskrivning Lundaförslaget, 

2016). Återkopplingen kan ses som en del i den transparens som e-demokrati 

strävar efter att uppnå inom policyprocesser. Framför allt eftersom att 

fullmäktiges beslut kring den framröstade petitionen ska publiceras på hemsidan 

för allmänheten att ta del av (utveckling av e-förslag, 2016:6). I skrivandets stund 

har inget beslut publicerats vilket gör att jag inte kan analysera hur denna 

återkoppling ser ut fysiskt samt bedöma dess transparens. 

5.4 Teknologi  

Lundaförslaget har i egenskap av e-petition funktionen att visas online, i det här 

fallet Lunds kommuns hemsida lund.se. Den innehåller både en röstningsfunktion 

och ett kommentatorsfält. På informationssidan till Lundaförslaget på kommunens 

hemsida står det följande: ”Du kan rösta på eller lämna kommentarer på inkomna 
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förslag under en period av 60 dagar. Det är en röst per person och förslag som 

gäller”(lunds kommun, 2017) samt i styrdokumentet ”För att stötta ett förslag 

eller lämna en kommentar måste personerna registrera sig. Det är inte möjligt att 

stötta och/eller kommentera ett förslag och vara anonym” (utveckling av e-

förslag, 2016:4). Detta stämmer dock inte i praktiken. Vid undersökning av 

Lundaförslagets röstningsfunktion har jag observerat att det inte krävs någon 

registrering alls för att endast stötta ett förslag, vilket innebär att stöttning kan 

göras anonymt. Dessutom är det möjligt att rösta på samma förslag flera gånger, 

men bara en gång per dygn.  

Vill man däremot skriva en kommentar krävs det att medborgaren registrerar 

sig med vad kommunen kallar ett ”fullständigt namn”. Samtliga kommentarer 

granskas innan de publiceras (utveckling av e-förslag, 2016:4), men vem det är 

som granskar förslagen eller utifrån vilket ramverk framgår inte.  

Att vad som är tekniskt möjligt inte stämmer överens med vad kommunen 

ställt upp för riktlinjer, alltså en röst per person och förslag, ser jag som 

problematiskt utifrån demokratiska grunder. Det kan dels visa på ett ointresse för 

den egna plattformen då de antingen inte testat systemet tillräckligt väl före 

användning. Eller att den politiska administrationen inte uppdaterat 

förhållningsreglerna i efterhand. Den missvisande informationen medför att 

medborgarnas politiska jämställdhet riskerar att svikta. Detta då vissa medborgare 

(så som jag själv) kan inse att det går att rösta på samma förslag flera gånger och 

därmed tillhandahåller sig större makt än de medborgare som inte upptäckt detta. 

Tekniken inom Lundaförslaget och informationen om hur den ska användas 

brister alltså i den demokratiska aspekten att tillhandahålla användarna med 

information som stämmer överens med verkligenheten. Således kan den 

bristfälliga informationen leda till att den demokratiska jämställdheten 

medborgare emellan inte upprätthålls.  

5.5 Förhållningsregler 

Lundaförslaget samlar in personuppgifter för den som vill lämna ett förslag. Detta 

innefattar: namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress (Lunds 

kommun, 2017). Vid inlämning av förslag måste initiativtagaren även fylla i ett 

obligatoriskt fällt om att personen i fråga ger sitt godkännande för att ens 

personuppgifter ”sparas och behandlas enligt Personuppgiftslagen (1998:204) 

(PuL)” (Lunds kommun, 2017). Vid publicering visas endast namnet på 

initiativtagaren.  

Förutom reglerna kring personuppgifter nyttjar Lunds kommun även ett anti-

kränkningskrav på förslagen och kommentarerna. De skriver: ”Förslag som 

strider mot gällande lagstiftning eller på annat sätt är kränkande, kommer inte att 

publiceras” (Lunds kommun, 2017). Vad ett ”på annat sätt kränkande” förslag är 

framgår dock inte. För att upprätthålla detta kommer samtliga förslag och 

kommentarer att granskas innan de publiceras. Om ett förslag eller kommentar 
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inte skulle publiceras förbinder kommunen sig till att ta kontakt med 

initiativtagaren och ge en motivering till varför (Lunds kommun, 2017).  

En sista regel användaren av Lundaförslaget behöver förhålla sig till är 

restriktionerna kring de språk förslagen får skickas in under. Den demokratiska 

aspekten av detta kommer jag att diskutera under dimensionen tillgänglighet i 

punkt 5.7.  

I och med de regler som användaren av Lundaförslaget behöver förhålla sig 

till är det tydligt att Lundaförslaget är top-down-styrt. Medborgarnas delaktighet 

är alltså styrd av hur den politiska administrationen har valt att utforma 

petitionssystemet.  

5.6 Varaktighet och hållbarhet 

Lundaförslaget ska som tidigare nämnts provas under en tidsperiod på två år. 

Därefter kommer en utvärdering genomföras med syfte att klargöra huruvida 

Lundaförslaget bör bli ett stående e-demokratiskt verktyg för kommunen. Hur 

denna utvärdering ska gå till framgår inte.  

Varje förslag och kommentar granskas innan de publiceras, denna granskning 

ska högst ta två arbetsdagar (Lunds kommun, 2017). Det går dock inte att utläsa 

varken på kommunens hemsida eller i styrdokumenten som hanterar 

Lundaförslaget inom vilken tidsram förslag som fått 100 röster eller mer kommer 

att beredas i nämnd eller kommunfullmäktige.  

5.7 Tillgänglighet 

Att undersöka hur många medborgare som faktiskt tagit del av Lundaförslaget är 

svårt att säga. Jag kan utläsa att i skrivandets stund har 35 förslag publicerats 

(Lunds kommun, 13 maj 2017). Av dessa har 21 förslag blivit kommenterade och 

samtliga förslag har fått minst en stöttning. 

     Hur den geografiska spridningen bland de som nyttjar Lundaförslaget ser ut vet 

jag inte.  

     Lunds kommun ser deras e-demokratisatsning som en utveckling när det 

kommer till tillgänglighet. De skriver: ”[A]tt utveckla e-demokratilösningar, 

[…]gör att förtroendevalda och tjänstepersoner i högre utsträckning kan nå och 

engagera medborgare som inte har tid eller möjlighet att delta vid dialogmöten, 

samt medborgare som inte vanligtvis deltar eller kontaktar kommunen via de 

etablerade kanalerna.” (nulägesanalys, 2016:9). För att lyckas med detta måste 

Lundaförslaget dock vara tillgängligt. För tillfället är det enkelt att hitta till 

Lundaförslaget på kommunens hemsida då initiativet ligger som en toppnyhet på 

hemsidans förstasida. När initiativet tas bort som nyhet från förstasidan är det 

dock lite otydligare hur man navigerar sig till förslagets egen flik på hemsidan. 
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Först måste en trycka på fliken ”kommun och politik”, vidare ”politik och 

demokrati” och sist ”dialog och synpunkter”. Detta är en kedja som eventuellt kan 

anses förvirrande. En direktlänk på förstasidan är att föredra (Macintosh, 2004:2).  

Andra faktorer som spelar in för tillgängligheten för Lundaförslaget är vem 

som har reell möjlighet att använda sig av e-petitionssystemet. Det finns ingen 

formell begränsning för vem som får använda tjänsten så länge de är folkbokförda 

i Lunds kommun. Dock är det viktigt att se till de informella begränsningarna som 

gör att tillgängligheten för Lundaförslaget kan minska för vissa 

kommunmedborgare. Kommunen tillhandahåller varken någon guide för hur en 

initiativtagare bäst skriver ett förslag eller något material som är mer lättläsligt. 

Vilket hade kunnat underlätta för de medborgarna med läs- och skrivsvårigheter.  

En annan viktig aspekt av tillgänglighet är nivån av kunskap som krävs av 

användaren. Lundaförslaget får lov att skickas in på språken svenska, engelska 

och de erkända nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, romani chib, 

meänkieli, samiska)(Lunds kommun, 2017). Detta visar på att kommunen tagit i 

beaktning att alla kommunmedborgare eventuellt inte behärskar svenska språket. 

Genom att acceptera andra språk ges en möjlighet för dessa medborgare att 

fortfarande kunna använda sig av tjänsten Lundaförslaget. Detta beslut är en 

viktig del i arbetet att minimera en extern exkludering.  

5.8 Resurser och marknadsföring  

I styrdokumentet för Lundaförslaget kan vi utläsa: ”Att införa Lundaförslaget 

beräknas kosta cirka 140 000 kronor i investeringskostnad för utveckling av ett 

digitalt verktyg. Medel finns i kommunkontorets budget för demokratiarbete.” 

(utveckling av e-förslag, 2016:2).  

Inför marknadsföringen för Lundaförslaget valde Lunds kommun att ta fram 

en kommunikationsplan. I den fastslås hur marknadsföringen ska genomföras 

både internt och externt. Marknadsföringen mot interna aktörer har som 

huvudsyfte att sprida medvetenheten kring att Lundaförslaget finns. Förutom att 

medvetandegöra kommunanställda om Lundaförslaget är huvudbudskap som ska 

förmedlas: ”E-tjänster är ett kostnadseffektivt gränssnitt mot medborgarna” 

(Kommunikationsplan, 2017:2).  

I den externa marknadsföringen, alltså den som riktar sig mot medborgarna 

har Lunds kommun använt sig av olika medier. De har dels tagit fram en egen 

illustration för Lundaförslaget, framställt en informationsfilm, skickat ut en 

pressrelease, samt skrivit en artikel kring lanseringen (Kommunikationsplan, 

2017:3). Pressreleasen fick bevisligen gehör då vi sett att bland annat 

dagstidningen Sydsvenskan skrivit flertalet artiklar om Lundaförslaget både före 

och efter implementeringen (se punkt 2.2). Av de andra förekommande 

marknadsföringsmetoderna kan vi se att samtliga skedde via digitala medier. 

Illustrationen, filmen och informationsartikeln är alla publicerade endast på Lunds 

hemsida och Lund kommuns facebooksida (Kommunikationsplan, 2017:3). Detta 

gör att medborgare som inte prenumererar på dagstidning eller redan vistas på 
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Lunds kommuns internetbaserade plattformar och sociala medier inte når 

informationen. Detta blir problematiskt då kommunen definierar sin målgrupp 

som ”medborgare i Lunds kommun som vill kommunicera med oss i olika 

ärenden” (Kommunikationsplan, 2017:1). Lunds kommun kan omöjligt veta vilka 

av sina medborgare som vill kommunicera och vilka som inte vill det. Enda sättet 

att urskilja detta är att låta medborgarna bestämma det för sig själva, och för att 

fatta det beslutet krävs korrekt och fullständig information (Dahl, 1998:37). För 

att inte riskera att utesluta medborgare som hade velat nyttja Lundaförslaget (och 

därigenom visa på demokratiska tillkortakommande) kunde kommunen ha använt 

Barbers rekommendation om informationsspridning. Alltså att både använda sig 

av digitala medier och en subventionerad tryckt informationskälla (Barber, 

1984:278–279). 

En förebild för demokratisk marknadsföring hade varit Malmö stad som 

förutom digital marknadsföring och pressrelease även affischerade fysiskt i staden 

kring det nya e-initiativet (Flemström, 2010:24). Att föredra hade även varit att 

skicka ut informationsblad om Lundaförslaget till hushållen i Lund. På så vis kan 

kommunen försäkra sig om att medborgarna har möjlighet att ta till sig 

informationen och nå en mycket högre grad av inkludering. Detta då postutskick 

och offentlig affischering effektivt motarbetar extern exkludering då medborgares 

ekonomiska möjligheter eller internetvanor inte påverkar huruvida de kan 

tillgodose sig informationen eller inte.  

Att kommunen valt att spela in en informationsfilm är positivt i en 

inkluderande aspekt då flera olika typer av informationsmedier gör att medborgare 

kan välja vilken som passar deras individuella behov bäst. Informationsfilmen kan 

till exempel underlätta informationsintaget för medborgare med läs- och 

skrivsvårigheter.  

 

5.9 Utvärdering och utfall 

Eftersom att Lundaförslaget endast existerat för allmänheten sen i slutet av april 

finns det hittills ingen utvärdering gjord på initiativet. Det är även för tidigt att se 

till utfallet. En första utvärdering kring Lundaförslaget kommer göras om två år. 

Först då beslutas det kring Lundaförslagets framtida existens (utveckling av e-

förslag, 2016:1). Hur utvärderingen ska utformas framgår inte.  

5.10 Kritiska faktorer för framgång 

Det är svårt att säga vad som kommer vara kritiska faktorer för Lundaförslagets 

eventuella framgång. Detta framför allt eftersom att begreppet framgång inte är 

tydligt definierat. Då min undersökning kretsar kring Lundaförslagets 
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demokratiska kvalitéer kommer min syn på huruvida Lundaförslaget blir en succé 

eller inte vara kopplat till detta. Jag kommer därmed att utkristallisera två faktorer 

som med stöd av min teori kan komma att bli kritiska för huruvida förslaget blir 

en demokratisk framgång.  

      Den första handlar om nöjdheten hos medborgarna. Oscarsson skriver att en 

av de viktigaste faktorerna för ett gott medborgerligt deltagande inte är att alla 

förslag går igenom, utan att medborgarna som deltar känner sig uppskattade 

(Oscarsson, 2003:17). Ett petitionssystem som vill främja deltagande hos 

medborgarna behöver se till att dessa upplever att deras deltagande faktiskt 

påverkar, annars finns det ingen anledning att engagera sig (Oscarsson, 2003:17). 

Om Lundaförslaget inte gör någon reell betydelse kommer medborgarna inte att 

nyttja det. Det finns en fara i att lova medborgare demokratisatsningar och sedan 

inte ge dessa någon verkan (Oscarsson, 2003:18).  

En risk jag ser med Lundaförslaget är att förslaget faller platt om politikerna 

inte är villiga att lyssna och anstränga sig för att behandla förslagen väl. Enligt en 

uppföljning av medborgarförslaget som kommunen gjorde går det att utläsa att 

under åren 2015 och 2016 bifölls inte ett enda av de 112 medborgarförslag som 

medborgarna hade lämnat in (utveckling av e-förslag, 2016:3). Nu inför 

lanseringen av Lundaförslaget har ledande politiker uttalat sig om att 

Lundaförslaget är en demokratiutveckling (Kuprijanko, 2016-12-20) samt att 

stöttningsfunktionen ger förslagen en kvalitetssäkring (utveckling av e-förslag, 

2016:3). Dessa uttalanden ställer höga krav på de förtroendevalda. Bland annat 

behöver de vid ett eventuellt avslag på ett förslag som fått många stöttningar 

kommunicera en väl grundad motivering av beslutet till medborgarna. Görs inte 

detta är risken att de förtroendevalda signalerar ett ointresse för medborgarnas 

vilja. Vilket skulle vara förödande för Lundaförslaget och annat medborgerligt 

deltagande.  

Detta blir extra viktigt i fallet Lundaförslaget eftersom att det har ersatt 

medborgarförslaget. Medborgarförslag hade som tidigare nämt stöd i svensk 

lagstiftning kring att ha ett krav på att bli behandlade inom kommunfullmäktige 

eller berörd nämnd. Detta har inte Lundaförslaget som alltså kräver stöttningar, 

som en så kallad kvalitetssäkring.  

Lundaförslaget implementerades i slutet av april 2017, men 

medborgarförslaget avvecklades redan vid årsskiftet 2016/2017 (Kuprijanko, 

2016-12-20). Detta lämnar ett glapp på fyra månader där medborgarna i Lund inte 

hade något institutionaliserat sätt att påverka den politiska agendan.  

I och med detta anser jag att Lunds politiker egentligen har reducerat 

medborgares möjlighet att påverka den politiska agendan genom att ersätta 

medborgarförslaget med Lundaförslaget. Den kritiska faktorn för Lundaförslagets 

succé ligger därmed i händerna hos politikerna.  

Den andra faktorn för framgång som jag kommer diskutera utgår ifrån 

Lundquists syn på gemenskap mellan medborgarna. Lundquist för ett normativt 

resonemang där han menar att människor i en utopisk demokrati har en 

inneboende känsla för gemenskap och allmänhetens välmående. Då 

Lundaförslaget innehåller en dos av gemenskap genom att medborgare stöttar 

varandra för att påverka sitt samhälle kan Lundaförslaget nå framgång genom att 
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frambringa en gemenskap medborgarna emellan. Samtidigt är varje individ 

suverän i sig själv att fritt välja ifall hen vill stötta eller inte, något Lundquist 

menar är viktigt för den utopiska medborgardemokratin. Detta är som sagt en 

utopisk syn på demokrati men enligt Lundquist värt att eftersträva. Risken är att 

individualismen tar över och Lundaförslaget istället blir en symbol för kampen 

om kommunens resurser.  Huruvida Lundaförslaget kan bli en bidragande faktor 

till gemenskap för Lunds medborgare eller en splittring återstår att se. Troligen 

landar det någonstans mitt emellan.  
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6 Resultat och slutsats 

6.1 Resultat  

Lundaförslaget har en del demokratiska kvalitéer att ta fasta på. Genom sin 

funktion som petitionssystem ger det Lunds medborgare en möjlighet att påverka 

den politiska agendan. Detta sker dock genom en plattform som är skapad av den 

politiska administrationen vilket gör att den demokratiska kvalitén kring effektivt 

deltagande sker på kommunens villkor. Detta blir extra tydligt då plattformen är 

utformad på ett sådant sätt att inkomna förslag granskas av kommunen innan de 

publiceras. För att kunna påverka den politiska agendan behöver förslagen bli 

stöttade av minst 100 medborgare. Detta kan bidra till en gemenskapssyn där 

medborgarna samarbetar för att få till en positiv utveckling för det gemensamma 

samhället. Dock sker inte röstningen på lika villkor. Informationen kring 

stöttningssystemet fastställer en röst per bidrag och individ. Detta stämmer inte 

överens med verkligheten då det går att rösta på samma bidrag flera gånger men 

max en gång per dygn. Då informationen är felaktig riskerar detta att ge mer makt 

åt de medborgare som insett att stöttningssystemet går att nyttja annorlunda än 

kommunen framlagt. Detta underminerar den demokratiska jämställdheten mellan 

medborgarna vilket bidrar till att denna demokratiska kvalité inte efterlevs.  

Då Lundaförslagets styrdokument uppmuntrar förtroendevalda att ta del av 

Lundaförslagen och de kommentarer som medborgarna framfört medför detta att 

Lundaförslaget kan fungera som en del i en aktiv och ansluten representation 

mellan de förtroendevalda och medborgarna. Detta tangerar även till den 

representativa demokratins kvalité att medborgare ska ha möjlighet att forma sina 

egna idéer som senare ska kunna få en offentlig röst genom de förtroendevalda. 

Huruvida Lundaförslaget faktiskt bidrar med dessa kvalitéer till samhället beror 

på hur Lunds politiker använder plattformen.  

En av e-demokratins styrkor är dess möjlighet till transparens. Lundaförslaget 

visar på transparens genom att alla medborgare kan följa de inkomna förslagen, 

läsa kommentarer och se hur många stöttningar de fått. Transparensen ska även 

bli synlig genom återkopplingen mellan den politiska administrationen och 

medborgarna. Denna återkoppling ska ske genom att de förslag som stöttats till 

kommunfullmäktige kommer få sina beslut publicerade på Lunds kommuns 

hemsida. Hur denna återkoppling kommer se ut i sin fysiska form återstår att se då 

inget förslag har behandlat i kommunfullmäktige än.  

Tillgänglighet är en viktig demokratisk kvalité som syftar till att alla 

medborgare ska ha samma möjlighet att nyttja det demokratiska verktyget. Detta 
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ska ske utan intern eller extern exkludering. Lundaförslaget är tillgängligt genom 

Lunds kommuns hemsida vilket kräver att användaren brukar internet och kan 

lista ut vilka flikar en ska klicka på för att komma till rätt sida inom lund.se. 

Genom att Lundaförslaget är internetbaserat bidrar det med tillgängligheten då 

medborgaren inte behöver ta sig till en speciell fysisk plats för att nyttja det utan 

kan göra detta från en dator, surfplatta eller smartphone. Tillgänglighet innefattar 

dock också inkludering i form av avsaknaden av extern exkludering. Då det inte 

finns någon information kring hur ett Lundaförslag skrivs eller ett lättläsligt 

material kan det innebära exkludering för människor med läs- och 

skrivsvårigheter.   

Sist vill jag även kommentera det uttalande några förtroendevalda gjorde 

angående att Lundaförslaget skulle ses som en demokratiutveckling. Men för att 

analysera detta uttalande behöver vi ställa det i relation till det som var innan. 

Uttalandet åsyftar alla de fördelar jag ovanför nämnt angående internets 

tillgänglighet och transparens men vi får inte glömma att Lundaförslaget har 

begränsningar. Då ett förslag endast kan hamna på den politiska agendan genom 

att bli framröstad har Lunds medborgare en faktiskt mindre möjlighet att påverka 

kommunpolitiken än de hade tidigare då medborgarförslaget gällde. Kommunen 

brister även i implementeringen av Lundaförslaget då de väljer att avveckla 

medborgarförslaget fyra månader innan Lundaförslaget träder i kraft vilket lämnar 

medborgarna utan en institutionaliserad möjlighet att påverka den politiska 

agendan. Att kalla Lundaförslaget för en demokratiutveckling kan i dessa termer 

anses ganska magstarka. Givetvis har Lundaförslaget fortfarande en potential att 

bli ett uppskattat påverkningsmedel för medborgarna i Lunds kommun. Men ska 

detta ske krävs det intresse, engagemang och närvaro från de förtroendevalda och 

den politiska administrationen.  

6.2 Slutsats 

Så, för att återkoppla till min frågeställning; Vilka demokratiska kvalitéer 

innefattar e-petitionssystemet Lundaförslaget? 

Jag kan se att utifrån det teoretiska ramverk jag ställt upp för uppsatsen 

uppfyller inte Lundaförslaget något av de demokratiska kvalitéerna fullt ut. Detta 

är inte konstigt då dessa kvalitéer var utopiskt framtagna. Dock innehar 

Lundaförslaget till flera av kvalitéerna till viss del. Dessa är: meningsfulla 

möjligheter för medborgaren att utforma idéer som ges en allmän röst genom 

representanter. Möjligheten till en aktiv och ansluten representation. Möjlighet att 

ha makt över den politiska agendan. Samt inkludering av medborgare.  

Med denna slutsats av Lundaförslaget kan vi återkoppla till Youngs syn på 

demokrati. Demokrati är inte ett stadium du uppnår, det är en process där ett 

samhälle är mer eller mindre demokratiskt. Lundaförslaget visar tydligt på detta 

genom att besitta en del demokratiska kvalitéer men samtidigt lämna mer att 

önska.  
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