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E-deltagande som medborgerligt 

och politiskt projekt 
 

      THOMAS SEDELIUS & JOACHIM ÅSTRÖM 

 
Under 2008 inledde Malmö stad en av de hittills mest ambitiösa e-
demokratisatsningarna på lokal nivå i Sverige genom Malmöinitiativet och 
Malmöpanelen. I det här kapitlet analyseras Malmöinitiativet, ett e-
petitionssystem där malmöborna erbjuds möjligheten att via kommunens 
webbsida föra fram förslag till kommunens politiker. Hur har Malmö-
initiativet tagits emot bland malmöborna, och vilka förväntningar finns? 
Hur ser Malmös förtroendevalda på Malmöinitiativet och i vilken 
utsträckning överensstämmer deras förhållningssätt med medborgarnas 
förväntningar?  

 
E-deltagandet växer snabbt på ett flertal politiska arenor och öppnar nya 
möjligheter för den representativa demokratin. Demokratins ofta refererade 
krissymptom – att medborgarna lämnar partierna, att förtroendet för 
politiska ledare och institutioner minskar, och att valdeltagandet sjunker – 
har bidragit till att allt fler representativa institutioner söker nya vägar att 
skapa meningsfulla relationer till sina medborgare.  
 
Det finns ett mindre antal svenska pionjärkommuner på e-demokrati-
området: till exempel Bollnäs som var igång med webbforum för 
medborgardialog redan i slutet av 1990-talet samt Kalix och Sigtuna där 
Rådslagsmetoden utvecklades i början av 2000-talet. Under 2008-2009 
inledde Malmö stad en av de hittills mest ambitiösa e-demokrati-
satsningarna på lokal nivå i Sverige genom Malmöinitiativet och Malmö-
panelen. I motsats till direktdemokratiska reformer, där beslutsmakten förs 
över på medborgarna, syftar e-petitionssystem1 (Malmöinitiativet) och 
medborgarpaneler (Malmöpanelen) oftast till ökat medborgerligt inflytande 
i beslutsprocessen, men inte över de faktiska besluten. Båda deltagar-
formerna är med andra ord utformade med syfte att involvera medborgarna 
i policyprocesser utan att för den skull frånta förtroendevalda ansvaret för 
det politiska beslutsfattandet. I det här kapitlet kommer vi att koncentrera 

                                                      
1 Engelskans petition kan översättas som en skriftligt framställd begäran eller 
anhållan 
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vår uppmärksamhet på det ena av de två satsningarna, nämligen Malmö-
initiativet.  
 
Vår avsikt i detta kapitel är att använda Malmöinitiativet för att belysa 
spänningen mellan å ena sidan medborgarnas perspektiv och förväntningar 
på en deltagarsatsning av detta slag, och å andra sidan politikernas 
ambitioner och strävan efter att kontrollera densamma. Vi frågar oss: Hur 
har Malmöinitiativet tagits emot bland malmöborna, och vilka 
förväntningar finns? Hur ser Malmös förtroendevalda på Malmöinitiativet 
och i vilken utsträckning överensstämmer deras förhållningssätt med 
medborgarnas förväntningar?  
 
Kort om studien: metod och material 
Studien bygger på en utvärdering av Malmöinitiativet och Malmöpanelen 
som genomfördes på uppdrag av Malmö stad under 2009. Det empiriska 
underlaget består av intervjuer, enkätdata, analys av Malmöinitiativets 
webbplats och av skriftlig dokumentation.   
 
Vi genomförde 19 intervjuer varav 8 med medborgare, 10 med politiker 
(varav två fritidspolitiker) och 1 med tjänsteman. Intervjuerna fokuserade 
förhållningssätt, erfarenheter och förväntningar i förhållande till Initiativet. 
Enkätundersökningen genomfördes under våren 2009 bland de medborgare 
som lagt egna förslag på Malmöinitiativet. Enkäten bestod av 27 frågor 
kring initiativtagarnas uppfattningar och erfarenheter av Malmöinitiativet 
och nådde 69 personer, vilket vid det aktuella tillfället var 95 procent av 
dem som någon gång lagt förslag på Malmöinitiativet. Av dessa 69 personer 
besvarade 39 enkäten, det vill säga en svarsfrekvens på 57 procent. 
Innehållsliga analyser av dokumentation, litteratur och inte minst Malmö-
initiativets webbplats utgör också viktiga delar av underlaget för studien.  

E-petitioner: inflytande på medborgarnas initiativ  
Den grundläggande idén med petitioner är att medborgarna ges möjlighet 
att uttrycka sin åsikt gentemot offentliga myndigheter på olika nivåer. De 
som tar initiativ till en petition inbjuder andra medborgare att stödja en 
framställan med förhoppningen att den kommer att påverka de politiska 
besluten i myndigheten i fråga.  
 
Efter att ha varit slumrande en tid har petitionen under senare år fått en mer 
formell institutionell plats i beslutsprocessen. Samtidigt har man börjat 
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använda Internet för att utveckla petitionen som deltagarform, genom 
hemsidor som presenterar information om dem, verktyg för att bedriva 
kampanjer etc. Enligt många kan dessa formaliserade processer och nya 
tekniska möjligheter tillsammans bidra till att vitalisera petitionen som 
deltagarform. 
 
När vi studerar e-petitionen är det viktigt att understryka dess dubbelnatur: 
å ena sidan finns den som informell process vilken initieras i det civila 
samhället (bottom-up), å andra sidan finns den som mer formaliserad 
process som skapas av institutioner för att uppmuntra medborgarnas 
deltagande (top-down). Den första kategorin utgör en del av en bredare 
uppsättning mobiliseringskanaler och proteströrelser på Internet som 
karakteriseras av en avsaknad av mekanismer som garanterar ett svar från 
myndigheterna. Här finns olika möjligheter för medborgarna att initiera 
petitioner och samla signaturer, men relationen till de beslutsfattande 
processerna är oklar. En rad institutioner på lokal, nationell och 
internationell nivå har på senare tid lanserat e-petitionen som en av flera 
nya metoder för e-deltagande, varav det skotska parlamentet var först ut i 
Europa 2004. Det som karakteriserar dessa initiativ är den tydliga 
kopplingen till beslutsprocessen och att petitionen ges ett formellt svar. 
Myndigheten erbjuder en möjlighet att lägga fram ett initiativ och samla 
signaturer, vilket åtföljs av en formell och transparent process där myndig-
heten är skyldig att behandla petitionen. Hur seriöst detta görs lyfts av 
många forskare fram som den enskilt viktigaste faktorn för hur 
framgångsrik denna deltagarform blir (Pratchett 2009).  
 
Enligt Ricardo Blaug kan demokratin förstås som ett äktenskap mellan två 
olika projekt med skilda placeringar i maktens strukturer. När demokratin 
betraktas från periferin är den en metod att utmana existerande politiska 
institutioner och bidra till förändring. När den betraktas från centrum är 
den en uppsättning institutioner som ska skyddas och bevaras. Oftast är det 
centrum som kontrollerar processen, vilket kan förhindra ett effektivt 
deltagande. 

Speaker and receiver understand their democratic activities very differently, 
and the provision of assistance thus amounts to requiring receivers to change 
their practices to fit those of the speaker. Democracy, assumed to be one 
object, is given to receivers in such a way as to make them obey the 
organizational assumptions of those located nearer the centre of 
institutionalized political power. This is a profound breakdown in 
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communication, one that may indicate why such initiatives often fail to 
produce more democracy (Blaug 2002:109). 

 
Malmöinitiativet är det första e-petitionssystemet i Sverige och kommunen 
har hämtat mycket av sin inspiration från de brittiska föregångarna. Detta 
märks i synnerhet i de tekniska delarna, som mer eller mindre är identiska 
med de brittiska kommunernas. Institutionellt utmärker sig emellertid 
försöket i Malmö, eftersom det ännu så länge saknar en formell koppling 
till kommunens beslutsorgan. Idén har istället varit att partier eller enskilda 
politiker ska fånga upp protester, idéer och förslag i Malmöinitiativet och 
föra dem vidare in i det politiska systemet den traditionella vägen.  

Medborgarnas mottagande och förväntningar 
Tidiga erfarenheter av e-petitioner visar att metoden har lyckats attrahera 
förvånansvärt många medborgare i många olika sammanhang på olika 
nivåer. Detta tycks gälla även i Malmö. Såväl attityder som deltagande 
tyder på att Initiativet är en välkommen innovation. När vi undersöker 
malmöbornas allmänna attityd till Initiativet på skalan 1-9 så är ungefär 
hälften av respondenterna klart positiva (7-9), medan endast 8 procent är 
klart negativa (1-3). Övriga är mer ljummet inställda, eller har ingen åsikt 
(Malmöpanelen 2).   
 
En del positiva omdömen är sannolikt uttryck för en generell hållning, 
snarare än ett ställningstagande till en specifik metod. Verkligt intressant 
blir det därför först när vi analyserar steget från en principiellt positiv 
hållning till ett faktiskt deltagande. Det är här vi finner det fenomen som 
brukar kallas rationell ignorans (Downs 1957). Poängen är att deltagande 
tar tid, kraft och resurser; det har en kostnad. Medborgarna måste således 
vara försäkrade om att det är mödan värt, i termer av förväntade fördelar. I 
annat fall avstår de ifrån att engagera sig. Av studier om vilken typ av 
deltagande medborgarna föredrar framgår dels att tron på den specifika 
metodens verkansgrad och effekt är avgörande. Dessutom är det viktigt att 
formen för deltagande inte är för krävande. Utmaningen ligger således i att 
utveckla former för deltagande som gör det möjligt för medborgarna att 
påverka politiken på ett meningsfullt sätt, som garanterar att politikerna 
lyssnar och svarar, men som också tar medborgarnas begränsade 
förutsättningar på allvar (Fox 2009).  
 



131 
 

När vi frågar initiativtagarna vilka egenskaper som övertygat dem om att 
delta i Malmöinitiativet lyfter de fram just enkelheten som en nyckel. 
Tävlingsmomentet, att samla signaturer, är en annan. En tredje är 
offentligheten och möjligheten att initiativtagarna och deras idéer kan 
uppmärksammas, inte bara på webbplatsen, utan också i media och den 
allmänna debatten. Sist men inte minst viktig är den förväntade möjligheten 
att få svar på en för den enskilde pressande politisk fråga, när en sådan 
fråga dyker upp.  
 
Det faktiska deltagandet i Malmö kan efter 16 månader summeras till 210 
initiativ och 5 500 signaturer . Om vi jämför detta med situationen i före-
gångaren i Bristol kan två slutsatser dras. För det första att antalet initiativ 
är betydligt högre i Malmö. I Bristol registrerades 28 e-petitioner under den 
första tiden – mellan september 2004 och januari 2006. För det andra att 
andelen signaturer per initiativ är väsentligt högre i Bristol, som registrerade 
9 590 signaturer under samma period. Detta är ett intressant resultat, som 
möjligen kan förstås mot bakgrund av designmässiga olikheter. I Malmö är 
som antyddes processen mindre formaliserad än vad den är i Bristol, utan 
krav kopplade till vare sig formuleringen av petitioner eller till kommunens 
granskning och återkoppling. Malmös modell innebär möjligen lägre 
trösklar för den som vill skriva petitioner, men också svagare incitament för 
dem som vill signera.  
 
Vilken är då medborgarnas bedömning av Initiativet? Vad kan det betyda 
för demokratin och vad förväntar man sig för respons? Det är tydligt att 
initiativtagarna ser en betydande potential i Malmöinitiativet. Ungefär 4 av 
5 instämmer i att Initiativet kan bidra till att stärka medborgarnas röst i 
relation till kommunen; att det kan förbättra kommunens beslutsunderlag; 
liksom att det kan föra medborgarna närmare politikerna. Kanske ännu mer 
noterbart är att mer än 70 procent av de svarande också instämmer i att 
Initiativet kan bidra till att stärka medborgarnas förtroende för kommunen 
och dess politiker. Medborgarna förväntar sig inte nödvändigtvis att 
initiativen blir verklighet, men de förväntar sig att deras förslag blir tagna 
på allvar och att det sker en tydlig återkoppling om vad som händer i nästa 
led. Några röster som fångar detta: 

Jag skulle ju vilja att de lyssnar på förslaget. Det kan nog hända att de 
lyssnar ändå. Ja, det hoppas jag. Annars orkar man ju inte bry sig. 
(Intervjuad initiativtagare) 
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Om det skulle vara så att det efter ett tag skulle visa sig att politikerna inte 
alls har varit inne och läst dom här förslagen, till exempel att någon tjänste-
man avslöjar att det här liksom är ett spel för gallerierna. Ett demokrati-
projekt som bara är en skenmanöver, liksom. Det är aldrig någon som läser 
och det har aldrig varit en tanke om att man ska ta till sig dom här idéerna. 
Då skulle jag bli besviken! Vi får definitivt hoppas att det inte är så. 
(Intervjuad initiativtagare) 

De enkätsvar vi fått kring initiativtagarnas förväntningar visar att mer än 
80 procent förväntade sig att ”politikerna läste” initiativet, vilket kan upp-
fattas som det mest grundläggande kravet bland de alternativ som gavs i 
enkäten. Drygt 70 procent förväntade sig även återkoppling kring 
initiativets fortsatta hantering, liksom ”att berörda nämnder och/eller full-
mäktige skulle informeras”.  
 
Den faktiska responsen står inte alls i proportion till förväntningarna. När 
vi ställer frågan om i vilken utsträckning initiativtagarna fått någon faktisk 
respons från kommunens politiker med anledning av sina initiativ är det 
endast 13 procent (varav några är partipolitiskt aktiva) som svarar ja. 
Nästan lika många har blivit kontaktade av en journalist och nästan 
dubbelt så många har blivit kontaktad av en annan medborgare med 
anledning av sitt initiativ. Citaten nedan ger en antydan om hur sårbar 
Malmöinitiativets demokratiska potential är: 

Hade jag varit ansvarig för Malmöinitiativet hade jag om det kom ett inlägg 
direkt svarat med: ”Tack för ditt inlägg” […] vi tar dina åsikter på allvar. 
Men som sagt det var ett tag sedan jag la upp det och jag har inte hört ett 
ord från dom. (Intervjuad initiativtagare) 

Jag funderade lite vad jag tycker om Malmöinitiativet, och jag kan nog 
känna att det är som ett opium för folket. Att ”nu har vi en kanal där folk 
får tycka till lite”. De får lägga fram förslag så man kan känna av lite vart åt 
vindarna blåser: vad Malmöborna tycker är viktigt. […] Jag tror lite att det 
är att medialt ge ett sken av att man lyssnar, att man vill få in andras röster 
och så vidare, men man vet på något sätt var besluten fattas och hur man 
styr det här maskineriet. Och det sker inte via Malmöinitiativet, tyvärr. 
(Intervjuad initiativtagare) 

Politikernas premisser  
Många politiker i Malmö uppvisar å ena sidan ett öppet förhållningssätt till 
nya metoder för att utveckla medborgarnas deltagande inom den 
representativa demokratins ram. De uttrycker ett behov av förnyelse och 
välkomnar en utveckling där Malmöbor ges inflytande och möjlighet att 
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påverka politiken mer än vid val vart fjärde år. Satsningar på studieresor 
och konferenser kring medborgardialog och e-deltagande är några 
indikatorer som visar att man tar detta på allvar och att man ser det som en 
lärandeprocess. Denna öppna attityd gäller i stor utsträckning också för 
Malmöinitiativet, som citaten nedan ger uttryck för. 

Detta är ju ett sätt att se vad medborgarna tycker. För man måste ju möta 
folk där folk är och då är ju detta ett sätt att bjuda in folk. Och att det inte 
krävs medlemskap i partierna för att påverka. (Intervjuad politiker) 

Om steget mellan politikerna och medborgarnas vardag blir väldigt långt, så 
måste man hitta på en modell som knyter samman dem. Då skulle detta vara 
ett sätt… Medborgarna måste kunna inta den här representativa borgen och 
då kan ju Malmöinitiativet vara ett sätt att inta borgen. (Intervjuad politiker) 

Å andra sidan framträder bland några av intervjupersonerna ett mer typiskt 
centrumperspektiv, där det i huvudsak är befintliga institutioner som ska 
bevaras och stöttas upp. Ibland, som i citatet nedan, är det en genuin 
motvilja mot allt som har med medborgerligt deltagande att göra.  

När jag fick frågan om Malmöpanelen och Malmöinitiativet, så tänkte jag. 
Vad fan är det för någonting? Jag vet att det finns och att det är något krafs 
som antagligen vänstern har lyckats trycka igenom. Säger jag va. Men jag vet 
egentligen ingenting. Jag tror jag har sett någon blänkare på nätet om att det 
finns en arbetsgrupp som jobbar lite med det här. (Intervjuad politiker) 

Denna åsikt är dock mer att betrakta som ett undantag, som sannolikt finns 
representerad i alla kommuner, men i begränsad omfattning. Av större 
betydelse är då den hållning som framträder i relation till hanteringen av 
inkomna förslag. Flera ledande politiker, som i övrigt är mycket positiva till 
Initiativet, motsätter sig nämligen en mer formaliserad process och de gör 
detta med hänvisning till argumentet att partiernas dagordningsmakt 
härmed kan komma att försvagas.  

Det kan säkert sitta förtroendevalda i nämnderna som tycker att: jättebra om 
nämndsekreteraren varje månad berättar om dom senaste förslagen som 
kommit in som vi kan ta ställning till. Det förvånar mig inte ett dugg om det 
sitter förtroendevalda som tycker på det sättet och jag har inget problem att 
man skulle tycka på det sättet. Men vad får det för konsekvenser för val-
deltagandet och för partiernas roll? (Intervjuad politiker) 

Det finns en tendens bland dessa politiker att se på Initiativet som ett 
idéforum, en marknadsplats för idéer och åsikter, snarare än ett petitions-
system. Medborgarna förväntas vara spontana och kreativa utan att styras 
av kommunens eller partiernas agenda, men de tillåts bara vara spontana 
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och kreativa inom en kontrollerad ram. Förutsättningen är att partierna och 
deras företrädare förbehåller sig full frihet att efter egna preferenser agera, 
eller att inte agera. För medborgarna kan detta framstå som en paradoxal 
uppmaning: ”Vi kanske inte lyssnar, men säg vad du tycker!”  

Det är precis denna tvetydighet och osäkerhet man vanligtvis vill utesluta 
med petitionssystem, genom att bygga in transparens och responsivitet i 
modellen. Som framgått är det också vad medborgarna vill och vad 
tillgänglig forskning rekommenderar. Proceduriell rättvisa och opartiskhet 
är vitala faktorer för politisk och institutionell legitimitet – så länge 
processen i sig upplevs som rättvis och transparent så tenderar den enskilde 
att acceptera politiska beslut som inte är i linje med de egna preferenserna 
(Tyler 2006). Ytterst är det också, som det skotska parlamentets egen 
kommitté för petitioner ger uttryck för, en moralisk fråga:  

It would be disrespectful to petitioners to have a process which encourages 
public petitions to be lodged but then does not properly, openly and honestly 
consider them in an accountable and legitimate manner. People must be able 
to see where their petition goes and what happens at each stage (Public 
Petition Committee Report 2009). 

… och därefter? 
Forskning har visat att deltagarförsökens institutionella utformning ofta 
avgör om de ska lyckas eller inte. De förtroendevaldas demokratiska 
intentioner är i sin tur ofta nyckeln till att förstå varför deltagarförsöken 
utformas som de gör (Åström och Grönlunds 2010). För att lyckas med sina 
demokratisatsningar måste kommunerna ha en förståelse för de spänningar 
som finns mellan olika perspektiv och acceptera avvikelser mellan sina egna 
förväntningar och vad som faktiskt sker. Det måste också finnas en tro på 
att effektivitet inte bara kan uppnås via centraliserad kontroll. Så är sällan 
fallet.  
 
Malmöinitiativet är således inte unikt, utan snarare illustrativt för ett 
betydligt bredare demokratiproblem. En långsiktig fara är att kommuner 
och regeringar blir kulturellt marginaliserade av en utveckling de inte 
förstår, även om de ibland använder ett språk som antyder att de fångat 
upp den nya teknikens möjligheter. Utan att sätta sig in i hur medborgarna 
uppfattar det digitala deltagandets natur kan än mer av utvecklingen 
komma att ske på sociala nätverkssajter, e-petitioner, mash-ups, wikis etc., 
vid sidan av politikens formella arenor. Samtidigt riskerar medborgarna att 
bli alltmer frustrerade över en formell politisk praktik som inte visar sig bli 
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vad den först tycktes vara. Diskrepansen mellan medborgarnas för-
väntningar och vad som faktiskt sker riskerar att undergräva deras för-
troende – inte bara för den specifika satsningen – utan också för 
kommunens demokratiska intentioner i sin helhet. Vill vi undvika detta 
måste aktörerna bli mottagliga för varandras förståelse av e-deltagande, 
istället för att anta att alla parter menar samma sak med termer som 
”teknologi”, ”deltagande”, ”demokrati” och ”inflytande”. Endast då kan 
demokratiförsöken bli gemensamma projekt. 
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