
Mälardalens högskola  

Akademin för ekonomi samhälle och teknik (EST)  

Avdelningen för ekonomi och samhällsvetenskap  

Kandidatuppsats i statsvetenskap (SSK102)  

VT 2017  
 

Linn Persson  Handledare: Mikael Axberg 

Hanna Söderberg 

 

 

 

 

 

 

Medborgardialog 

i demokratins tjänst? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



2 

 

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning.......................................................................................................................... 5 

1.1 Syfte/ Frågeställningar..................................................................................................... 6 

2 Metod och material ........................................................................................................ 6 

2.1 Val av fall ......................................................................................................................... 7 

2.2 Deltagande observation ................................................................................................... 8 

2.3 Intervjuer .......................................................................................................................... 8 

2.4 Dokument ......................................................................................................................... 9 

2.5 Urval ............................................................................................................................... 10 

2.6 Datatriangulering ........................................................................................................... 10 

2.7 Validitet och reliabilitet ................................................................................................. 10 

3 Teoretisk referensram ................................................................................................. 11 

3.1 Demokrati ....................................................................................................................... 11 

3.2 Politisk jämlikhet ........................................................................................................... 12 

3.3 Politiskt deltagande ........................................................................................................ 12 

3.4 Representativ demokrati/valdemokrati ......................................................................... 13 

3.5 Deltagardemokrati ......................................................................................................... 14 

3.6 Deliberativ demokrati .................................................................................................... 15 

3.7 Deltagardemokrati, representativ demokrati och deliberativ demokrati .................... 18 

3.8 Medborgardialog som begrepp ..................................................................................... 19 

4 Tidigare forskning ....................................................................................................... 20 

4.1 Deltagardemokrati i världen .......................................................................................... 20 

4.2 Deltagardemokrati i Sverige ......................................................................................... 20 

4.3 Att implementera deltagardemokrati: framgångsfaktorer och fällor .......................... 22 

4.4 Kritik mot deltagardemokrati ........................................................................................ 23 

5 Resultatredovisning och analys ................................................................................. 24 

5.1 Deltagande ...................................................................................................................... 25 

5.1.1 Dokument........................................................................................................................ 25 

5.1.2 Intervjuer ........................................................................................................................ 25 

5.1.3 Deltagande observation................................................................................................. 29 

5.2 Inflytande........................................................................................................................ 30 

5.2.1 Dokument........................................................................................................................ 30 

5.2.2 Intervjuer ........................................................................................................................ 31 

5.3 Roller och relationer ...................................................................................................... 33 



3 

 

5.3.1 Dokument........................................................................................................................ 33 

5.3.2 Intervjuer ........................................................................................................................ 34 

5.3.3 Deltagande observation................................................................................................. 36 

5.4 Deliberation .................................................................................................................... 36 

5.4.1 Dokument........................................................................................................................ 36 

5.4.2 Intervjuer ........................................................................................................................ 37 

5.4.3 Deltagande observation................................................................................................. 39 

6 Slutsats ........................................................................................................................... 40 

7 Diskussion ..................................................................................................................... 42 

8 Referenser ..................................................................................................................... 45 

9 Bilagor ........................................................................................................................... 49 

 

  



4 

 

Sammanfattning 

Medborgardialog är ett svenskt samlingsnamn för olika deltagardemokratiska metoder och 

praktiker, gemensamt är att det handlar om metoder för att låta medborgarna komma till tals i 

politiken. Medborgardialog förespråkas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och 

används i många svenska kommuner. 

I den här uppsatsen studeras ett fall av medborgardialog face-to-face i en svensk kommun. 

Detta görs genom analys av dokument och deltagande observation samt intervjuer med 

medborgare, tjänstemän och politiker, för att se i vilken mån fallet uppfyller de 

deltagardemokratiska värdena: deltagande, inflytande, roller och relationer och deliberation. 

Fallet jämförs mot teori och tidigare forskning i det övergripande syftet att utröna vilken 

betydelse medborgardialogen har för demokratin. Med grund i intervjuerna studeras också 

respondenternas förväntningar och syn på medborgardialog för att ta reda på om de 

överensstämmer. Resultatet visar att den studerade medborgardialogen i låg grad uppfyller de 

deltagardemokratiska värdena men att det till viss del finns samsyn och gemensamma 

förväntningar på medborgardialogen mellan medborgare, tjänstemän och politiker.  

 

Nyckelord: medborgardialog, deltagardemokrati, deliberativ demokrati, deltagande, inflytande 
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1 Inledning 

I en demokrati är det centralt att alla medborgarna har möjlighet att vara med och bestämma. I 

Sverige har vi relativt högt deltagande i valen, i det senaste riksdagsvalet deltog 85, 81 % av 

befolkningen (Valmyndigheten, Slutresultat Val 2014). Det är dock önskvärt i en demokrati 

att medborgare deltar även mellan valen (SOU 2016:5, s. 22). De traditionella formerna av 

deltagande som exempelvis att vara medlem i ett parti har sjunkit och den sociala 

representationen i partierna har försämrats (SOU 2016:5, s. 167). Medlemsantalet i politiska 

partier halverades mellan åren 1980-2000 (SCB, Partipolitiska aktiviteter). Sedan 2006 har 

medlemsantalet varit stabilt, men en försämrad social representation i partierna innebär att det 

främst är resursstarka grupper som deltar.  Politiskt deltagande hör ihop med grad av 

utbildning och socioekonomisk bakgrund och det är främst privilegierade grupper som deltar 

(SOU 2016:5, s. 167).  

 

I och med dessa relativt dystra rapporter kan vi se att demokratin står inför nya utmaningar.  

Enligt demokratiutredningen är det önskvärt att sträva efter ett demokratiideal som innebär 

mer än bara valdeltagande och representativ demokrati. I Demokratiutredningen 2000 står det 

att Sverige ska sträva efter att nå ideal inom den deltagande demokratin med deliberativa 

inslag. 

 

Vi menar att demokratins människosyn vilar på en 

oavvislig tilltro till varje medborgares kapacitet att 

lära sig av sina erfarenheter, skaffa sig kunskap och 

bilda sig en uppfattning. (SOU 2000:1, s. 18). 

 

Olle Westberg skriver i 2016 års demokratiutredning att politiskt deltagande är en mänsklig 

rättighet och menar att målsättningen för demokratipolitiken är att den ska sträva efter 

deltagande med jämlikt inflytande. Det innebär ett brett deltagande som syftar till politisk 

jämlikhet (SOU 2016:5, s. 29-30). I praktiken innebär det att många kommuner har infört 

olika åtgärder för att stärka demokratin och öka deltagandet mellan valen. En av dessa 

åtgärder kallas för medborgardialoger. 

Medborgardialog är i ropet i kommuner och landsting i dagens Sverige. Enligt en 

undersökning ordnar 83 procent av alla kommuner och landsting medborgardialog (SOU 

2016:5, s. 392). Detta främjas av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som är 

arbetsgivar- och intresseorganisation för Sveriges alla kommuner och landsting (SKL, om 

https://skl.se/tjanster/omskl.409.html
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SKL). De driver sedan 2006 projektet Medborgardialog som ett stöd i arbetet med 

medborgardialoger. SKL menar att svenskarna vill engagera sig i samhällsfrågor men att detta 

sker på andra sätt och andra platser än tidigare (SKL, Om projekt medborgardialogs bakgrund 

och uppdrag). 

 

Medborgardialogen kan ha olika syften men framför allt påtalas en önskan om att stärka 

demokratin lokalt (SOU 2016:5, s. 389). Svenska kommunpolitiker är överlag positiva till 

medborgardialog visar studier. De menar att det hjälper dem att ”grundlägga bättre beslut” 

(Karlsson, 2011, s. 118). 

 

1.1 Syfte/ Frågeställningar 

Syftet med studien att undersöka medborgardialogens betydelse för demokratin i Västerås 

stad. Frågorna vi ställer oss är: 

 

Har medborgare, politiker och tjänstemän samma förväntningar och syn på medborgardialog? 

I vilken mån uppfyller policyn, handboken och den studerade medborgardialogen 

deltagardemokratiska värden? 

 

2 Metod och material 

I den här uppsatsen studerar vi en specifik medborgardialog om framtidens förskola som 

genomfördes den 28 mars 2017 i Västerås. Därför blev fallstudie ett naturligt metodval. En 

fallstudie är en undersökning av en specifik företeelse. Företeelsen studeras för att den är 

viktig och intressant eller att det finns en hypotes som ska prövas (Merriam, 1994, s. 24).  

I vår fallstudie har vi valt ett kvalitativt angreppssätt. Kvalitativa fallstudier är 

partikularistiska, deskriptiva, heuristiska och induktiva till sin natur. Det innebär att studien 

fokuserar på en specifik företeelse, att slutprodukten är omfattande och tät, att den bidrar till 

att förbättra läsarens förståelse av företeelsen och att den inte utgår utifrån hypotesprövning 

utan snarare verkar för att upptäcka en ny förståelse än att verifiera redan satta hypoteser 

(Merriam, 1994, s. 25-27). Vad som gör en studie till en fallstudie är att den avgränsas till ett 

visst exempel (Merriam, 1994, s. 58). I vår studie innebär det att ett fall av medborgardialog 

avgränsas till den specifika medborgardialogen om framtidens förskola i Västerås.  
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Yin (2003, s. 109) menar att det inte finns något väldefinierat sätt att analysera en fallstudie, 

därför är det ett av de svårare momenten i en fallstudie. Vi använder oss av de teoretiska 

utgångspunkter som gjorde att vi valde att studera medborgardialog från början, vilket Yin 

menar är det mest fördelaktiga tillvägagångssättet (2003, s. 111-112). I vårt fall betyder det att 

vi använder oss av deltagardemokratisk inklusive deliberativ teori samt tidigare forskning som 

ramverk i analysen av materialet. Detta för att i så hög grad som möjligt avgöra om 

medborgardialogen om framtidens förskola kan sägas uppfylla deltagardemokratiska värden. 

 

2.1 Val av fall 

Vi var intresserade av att studera ett specifikt fall av medborgardialog för att beskriva och 

förstå medborgardialogens betydelse för demokratin. Valet av det specifika fallet: 

Medborgardialogen om framtidens förskola baserades på ett intresse av att studera 

medborgardialog i praktiken, därför valdes ett fall som låg tidsmässigt fördelaktigt för att 

kunna studeras genom deltagande observation och intervjuer med deltagarna. 

Medborgardialogen om framtidens förskola genomfördes av Västerås stad. Västerås är 

Sveriges sjätte största kommun med ca 147 400 invånare år 2016 (Västerås stad, Befolkning). 

Enligt SCB:s medborgarundersökning 2015, där västeråsare tillfrågats om sina attityder, är 

förtroende för kommunens politiker och inflytande över beslut inom kommunen frågor som 

bör prioriteras för att få nöjdare medborgare. Vad gäller förtroende och inflytande är 

västeråsarna alltså inte nöjda.  Resultatet ligger dock på samma nivå som för andra kommuner 

i samma storleksklass. Enligt undersökningen är Västerås alltså inte bättre eller sämre än 

andra jämförbara kommuner men överlag är kommuninvånarna i Sverige inte särskilt nöjda 

med sin möjlighet att påverka (SCB, SCB:s medborgarundersökning – hösten 2015 Västerås 

stad Rapport). 

Sedan 2012 deltar Västerås stad i SKLs projekt för Medborgardialog. År 2014-2015 var det 

tio förvaltningar inom Västerås stad som genomförde en eller flera medborgardialoger medan 

åtta förvaltningar inte genomförde någon. De flesta dialogerna handlar om områdesutveckling 

eller framtagande av handlingsplaner (Västerås stad, Rapport: Invånardialog och e-förslag). 

 

Västerås stad väljer att kalla medborgardialog för invånardialog för att vara mer inkluderande, 

det innebär att en person inte behöver vara svensk medborgare för att delta i dialogen enligt 

Västerås stads mångfaldsstrateg. I den här studien kommer vi dock använda oss av begreppet 

medborgardialog som är mer vedertaget i och med att SKL använder det. Vi kommer att 
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använda oss av begreppet medborgardialog även när vi skriver om Västerås stads 

invånardialog.  

 

2.2 Deltagande observation 

Vi hade möjlighet att delta under dialogen och gjorde då också en deltagande observation 

eller som vissa kallar det direktobservation. "Vem vill inte vara med där saker och ting 

händer?" som Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007, s. 343) skriver.  

 

Vi deltog i medborgardialogens övningar på samma sätt som övriga deltagare så vi definierar 

oss som "fullständiga deltagare" enligt Gans klassifikation av den deltagande observatören 

(Bryman, 2008, s. 390). Samtidigt hade vi en observerande roll och antecknade. Det finns 

flera positiva inslag med att vara deltagande observatör. Det skapar en djupare inblick i 

deltagandet och en större förståelse för subjektiva upplevelser. Samtidigt innebär det 

svårigheter att anteckna samtidigt om man är deltagare (Creswell, 2013, s. 166-167). Det var 

lite svårt att hantera de dubbla rollerna och både hinna delta i övningarna, vilka krävde 

mycket uppmärksamhet, och observera men genom att komplettera med anteckningar snart 

inpå lyckades vi ändå med både deltagande och observation. Vi antecknade under dialogen 

och skrev ner upplevelsen till stora delar dagen efter och med kompletteringar inom en vecka 

efter dialogen. Vi antecknade och skrev ned observationen enligt ett observationsprotokoll, 

vilket innebär att vi delade upp observationerna i beskrivande och reflekterande 

observationer, vilka båda ligger till grund för analysen (Creswell, 2013, s. 169). 

 

2.3 Intervjuer 

Deltagande observation kombineras vanligtvis med andra datainsamlingsmetoder (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2007, s. 358) så nästa steg blev att genomföra kvalitativa 

intervjuer. En kvalitativ forskningsintervju innebär att huvudsyftet är att beskriva och tolka 

teman i intervjupersonernas livsvärld: att strukturera, kartlägga och analysera (Kvale, 1997, s. 

170-171). Syftet var att fånga de närvarandes upplevelse av den specifika medborgardialogen 

om framtidens förskola men även att få höra deras tankar kring medborgardialog i stort. Som 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007, s. 291) uttrycker det "att komma 

intervjupersonerna så nära att man verkligen fångar in deras tankevärldar". 

 

Vi ville kunna studera olika perspektiv på medborgardialog och intervjuade därför både 

medborgare, tjänstemän och politiker. Frågorna var formulerade för att i möjligaste mån fånga 
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intervjupersonernas upplevelse av medborgardialogen. Utöver det ställdes också frågor till 

tjänstemän och politiker om bakgrunden till och genomförandet av medborgardialogen. Vi 

valde semistrukturerade intervjuer med grund i en intervjuguide som kompletterades med 

spontana frågor som uppstod under intervjuernas gång. Valet baserade sig på att vi hade ett 

tydligt fokus för intervjuerna och då passar semistrukturerade intervjuer bra (Bryman, 2008, s. 

416). Vi ville också kunna jämföra medborgares, politikers och tjänstemäns svar och därför 

var det viktigt att de svarade på samma saker (Bryman, 2008, s. 416). Intervjuerna spelades in 

och skrevs ned i efterhand. Vi valde att inte transkribera ordagrant utan ansåg att 

nedtecknande av intervjuns innehåll skulle räcka för att kunna analysera dem.  

 

I studien har vi intervjuat sammanlagt nio personer, varav fyra medborgare, två politiker och 

tre tjänstemän. De fyra intervjuade medborgarna är alla kvinnor mellan 30 och 40 år. De har 

högskoleexamen och egna barn i förskolan. Ingen av dem är i dagsläget politiskt aktiv men en 

av dem har varit det tidigare och en annan har försökt påverka lokalt för fler förskoleplatser 

genom att tala inför förskolenämnden och starta en facebookgrupp i frågan. Det här var deras 

första medborgardialog. De två politikerna är båda kristdemokrater. Den ena är ordförande i 

förskolenämnden med många år inom politiken och den andra är ersättare i förskolenämnden 

och ny som politiker sedan det senaste valet. Två av tjänstemännen arbetar inom Barn- och 

utbildningsförvaltningen, den ena som nämndstrateg och den andra som projektledare för 

framtidens förskola. Den tredje tjänstemannen är mångfaldsstrateg på Stadsledningskontoret 

och arbetar med medborgardialog övergripande i Västerås stad. 

 

2.4 Dokument  

Förutom deltagande observation och kvalitativa intervjuer har vi även analyserat dokument 

för medborgardialog i Västerås stad. Vi har använt oss av två dokument i analysen: Policy för 

invånardialog (hämtad 2017-04-27) samt En handbok för invånardialog i Västerås-

tillsammans skapar vi ett Västerås för alla (internt dokument).  

Dokumenten är relevanta för vårt fall i och med att de ligger till grund för arbetet med 

medborgardialog i Västerås stad. Handboken fick vi av en av de intervjuade tjänstemännen. 

Den har delats ut till de tjänstemän och politiker som har erbjudits att delta i 

medborgardialogen framtidens förskola. Handboken utgår delvis från SKL men också från 

kommunens egna material som har tagits fram av en arbetsgrupp. Dokumenten har analyserats 

med kvalitativ textanalys, vilket innebär att vi sökte efter teman i de insamlade dokumenten 

(Bryman, 2008, s. 505).  



10 

 

 

2.5 Urval 

I kvalitativ forskning med intervjuer rekommenderas ofta ett målinriktat urval med personer 

vars svar kan hjälpa till att besvara forskningsfrågorna (Bryman, 2008, s. 434). Urvalet föll 

sig naturligt utifrån vilka som hade deltagit under medborgardialogen om framtidens förskola 

och vi hade möjlighet att direkt vid dialogen tillfråga dessa personer om de ville delta i en 

intervju. Kontakten följdes senare upp per mail och/eller telefon för att bestämma tid och 

plats. Därutöver intervjuades även kommunens mångfaldsstrateg som är ansvarig för 

medborgardialog även om hon inte deltagit i den specifika dialogen. Intervjuer genomfördes 

på för respondenterna bekväm plats, antingen deras arbetsplats eller annan plats de varit med 

att välja, exempelvis i grupprum på Stadsbiblioteket. Vår avsikt var att göra intervjuerna så 

nära som möjligt inpå den genomförda medborgardialogen för att de som varit där fortfarande 

skulle ha den i färskt minne och ha kvar upplevelsen av dialogen. Dokumenten vi studerat 

valdes eftersom de är de viktigaste dokumenten för medborgardialog i Västerås stad, de är 

policyn som står för förhållningssättet och handboken som beskriver hur man genomför 

medborgardialog. 

 

2.6 Datatriangulering 

I en fallstudie är det önskvärt att samla in data från flera olika källor. Vi tänker oss att de 

kvalitativa intervjuerna, den deltagande observationen och dokumenten kompletterar varandra 

för att ge en mer fullständig bild av medborgardialogen om framtidens förskola.  När flera 

metoder och datakällor används för att förstärka samma bild av ett fall, benämns det som 

datatriangulering. Det innebär att de olika datakällorna kombineras på ett sätt som knyter ihop 

materialet snarare än separerar det. Vi har därför valt att sammanfoga samtligt material i 

resultatredovisningen för att kunna analysera det på ett sätt som gynnar datatrianguleringen 

(Yin, 2003, s. 99). Triangulering är främst förknippad med en kombination av kvalitativa och 

kvantitativa metoder, men används även som enbart kvalitativ metod (Bryman, 2008, s. 354). 

I den här studien innebär det att vi har samlat material på olika sätt för att på ett kvalitativt 

tillvägagångssätt analysera materialet. Syftet med det är att skapa en större tillförlitlighet när 

det gäller resultatet (Bryman, 2008, s. 354; Yin, 2003, s. 102).  

 

2.7 Validitet och reliabilitet 

Validitet delas in i extern och intern validitet. Den externa validiteten handlar om huruvida 

resultaten går att generalisera till en större population. I en kvalitativ fallstudie innebär det att 
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vi endast kan säga något om det enstaka fallet (Bryman, 2008, s. 352), dock utgör den 

teoretiska kopplingen och den omfattande beskrivningen av ett fall en möjlighet för läsaren att 

bedöma om det går att generalisera till andra kontexter, på så vis kan en annan förståelse än 

den statistiska generaliserbarheten tillämpas på en kvalitativ fallstudie (Merriam, 1994, s. 

194). Syftet med en fallstudie är att gå på djupet för att förstå det specifika fallet i relation till 

en större företeelse vilket kan stärka den interna validiteten. Då den interna validiteten handlar 

om i vilken grad beskrivningar och förklaringar är förenliga med verkligheten kan vi anta att 

den interna validiteten är relativt hög då vi har använt oss av olika typer av insamlat material 

för att beskriva fallet utifrån olika perspektiv (Merriam, 1994, s. 173). Den interna validiteten 

beror också på forskarens förmåga att koppla det empiriska materialet till teori på ett sätt som 

säkerställer en hög grad av samstämmighet (Bryman, 2008, s. 352).   

I en fallstudie av kvalitativt slag är materialet insamlat under specifika omständigheter, så 

även i vårt fall. Det innebär att den externa reliabiliteten är svår att tillgodose, då det är svårt 

att återskapa exakt samma miljö. Den interna reliabiliteten är, i och med att vi är två som har 

kommit överens om tolkningsförfarandet, i viss mån stärkt (Bryman, 2008, s. 352).  

 

3 Teoretisk referensram  

Vi har valt att utifrån ett demokratiperspektiv undersöka medborgardialog i Västerås och 

därför är det relevant att reda ut olika demokratibegrepp samt teoretiska ingångar i den mån 

som behövs för undersökningen. Vi avgränsar oss till demokratiteori med fokus på 

deltagardemokrati och deliberativ demokrati. De begrepp som därmed är relevanta för vår 

undersökning förklaras nedan. 

 

3.1 Demokrati 

Demokratibegreppet betyder folkets (demos) styre (kratos). Det har en lång historia med rötter 

i Antikens Grekland. Den grekiska demokratin var den första som hade så pass starka 

institutioner att den höll i flera decennier. Den demokrati som existerade i de grekiska 

stadsstaterna var en form av direktdemokrati som endast tillföll en liten del av befolkningen 

(Dahl, 1998, s. 11-12). Utvecklingen av demokrati har sedan dess fluktuerat och demokratin 

har tagit sig många olika former. 

Det finns således flera olika demokratiteorier. Samtliga demokratiteorier som vi kommer att 

nämna är idealtyper: valdemokrati, deltagardemokrati och deliberativ demokrati. När man ska 
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reda ut olika demokratiteorier är det av vikt att klargöra vad begreppet demokrati kan sägas 

innefatta.  

 

3.2 Politisk jämlikhet 

Demokrati handlar om att alla människor ses som politiska jämlikar. Dahl (1998), menar att 

en idealtyp för demokrati, där alla kriterier är väsentliga om alla människor ska behandlas 

som politiska jämlikar, bör innehålla punkterna: Effektivt deltagande, lika rösträtt, upplyst 

förståelse, kontroll över agendan och inkludering av alla vuxna. Dahl menar att det som är 

kärnan i ett demokratiskt samhälle är strävan efter politisk jämlikhet och att dessa kriterier till 

någon grad uppfylls. Dahls kriterier är en idealtyp och det bör poängteras att den inte går att 

uppnå till fullo (Dahl, 1998, s. 38).  

 

Politisk jämlikhet kan alltså till viss del representera demokrati som begrepp. I relation till 

deltagardemokrati och deliberativ demokrati, blir den politiska jämlikheten central i olika 

bemärkelser beroende på vilken typ av deltagande vi hänvisar till. Den politiska jämlikheten i 

ett deltagardemokratiskt perspektiv är omdiskuterat. Förespråkare menar att 

deltagardemokrati är väsentligt för att stärka demokratin och den politiska jämlikheten med 

möjlighet för medborgare att delta mellan valen. Det blir då av vikt att låta annars 

marginaliserade grupper delta eller att deltagandet kan sägas representera befolkningen i stort 

(Fishkin, 2009, s.43; Young, 2002, s. 121).  

 

3.3 Politiskt deltagande 

Politiskt deltagande kan innebära en mängd olika saker. Milbrath (1978, s. 198) definierar 

politiskt deltagande som de handlingar utförda av privatpersoner som syftar till att påverka 

eller stödja regeringsmakten och politiken. Milbraths definition är bred och innefattar allt från 

att rösta till att protestera.  Arnstein (1969) definierar medborgarnas deltagande som “citizen 

power”. Deltagande är enligt Arnstein en kategoriell form av medborgarmakt som syftar till 

att omfördela makten till de som i dagsläget inte är med och påverkar. För att tydliggöra det 

har Arnstein utvecklat en stege med åtta olika nivåer för deltagande: 

1. Manipulation. 2. Terapi. 3. Information. 4. Konsultation. 5. Blidkande. 6. Samarbete. 7. 

Delegering av makt. 8. Medborgarmakt.  

Arnstein menar att de åtta stegen kan delas in i tre olika kategorier vilka benämns som: Icke 

deltagande, symboliskt deltagande och medborgarmakt/direkt inflytande. 
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Vidare menar hon att det endast är de tre översta stegen: samarbete, delegering av makt och 

medborgarmakt som kan sägas vara legitimt deltagande i form av ”citizen power”. För 

Arnstein är det alltså centralt att deltagandet ska innebära en reell omfördelning av makt för 

att vara legitim. 

 

Arnsteins trappa kan dock representera olika former av deltagande och i den 

deltagardemokratiska teorin är det värdefullt med deltagande i sig. Därför kan Arnsteins 

trappa anses vara mer radikal än det som deltagardemokrati förespråkar. 

Arnsteins trappa ligger till grund för delaktighetstrappan som Sveriges kommuner och 

landsting använder sig av. Trappans användningsområde syftar till att fungera som verktyg för 

politiker och tjänstemän som arbetar med olika typer av medborgardialog i svenska 

kommuner (Castell, 2016). SKLs delaktighetstrappa utgår bara ifrån de steg som Arnstein 

kallar för symboliskt deltagande, vilka är information, konsultation och blidkande (1969). De 

tre översta stegen utelämnas alltså. Castell (2016) menar att svensk medborgardialog följer en 

försiktig linje eftersom det finns en osäkerhet i hur deltagardemokrati och rådande 

representativa demokrati är förenliga.  

 

Deltagande i de olika demokratiidealen kan sägas stå för olika deltagarvärden. Enligt det 

valdemokratiska idealet är val den grundläggande mekanismen för deltagande. 

Deltagardemokratiska ideal menar att deltagande kontinuerligt, även mellan valen är 

grundläggande och i den deliberativa demokratin står samtalet som grundläggande mekanism 

(Gilljam & Hermansson, 2003, s. 15). 

 

3.4 Representativ demokrati/valdemokrati 

Den moderna, liberala demokratin som den ser ut i västvärlden idag präglas av nationalstaten. 

Det innebär att demokratin befinner sig i ett betydligt större sammanhang än vad den gjorde i 

den grekiska stadsstaten. Därför kräver den moderna demokratin ett representativt system, där 

valda politiker representerar befolkningen. 

Det representativa systemet kan ses som en kompromiss till den direkta demokratin, men det 

ses som det bästa systemet, för en större demokratisk enhet som nationalstaten. 

Kompromissen med direktdemokratin är att befolkningen, i det representativa systemet 

delegerar makten till politiker (Dahl, 1998, s. 93-95).  
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Valdemokrati är en idealtyp för ett representativt styrelseskick och kärnan är betydelsen av 

återkommande val av representanter. Idealet i en valdemokrati är informerade medborgare, 

mandatgivande och ansvarsutkrävande i efterhand. I en valdemokrati har inte medborgare 

inflytande mellan valen, dock kan detta ifrågasättas då penningstarka och högljudda grupper 

kan driva särintressen mellan valen (Gilljam & Hermansson, 2003, s. 15-17).  

 

3.5 Deltagardemokrati 

Deltagardemokrati kan ses som en reaktion på det missnöje som vuxit fram mot den 

representativa demokratin. Samtidigt som demokratin spridits till fler och fler länder 

har missnöjet med de demokratiska institutionerna och processerna vuxit och en misstro mot 

politiken i stort infunnit sig (Flinders & Dommett, 2013).  Öppet missnöje har alltid varit en 

avgörande dimension i demokratiska samhällen men nuvarande nivåer av missnöje är särskilt 

höga enligt della Porta, Font & Sintomer (2014, s. 191). Finns det något sätt att råda bot på 

detta grundläggande demokratiska problem? För att väcka liv i politiken och engagera 

medborgarna har nya innovativa former av medborgarengagemang utvecklats och dessa kallas 

för deliberativ- och deltagardemokrati (Flinders & Dommett, 2013).  

 

Deltagardemokrati som innebär en “medicinlåda” för det representativa systemets brister, 

innehåller många olika delar. Utgångspunkten är dock att medborgare ska vara med och 

bestämma och kontinuerligt delta i politikens utformning. Det innebär en mängd olika former 

av deltagande och bland dessa är t.ex. folkomröstningar, namninsamlingar, 

grannskapssammanslutningar, demonstrationer, informationsmöten, och även diskussioner av 

deliberativt slag. Deliberativ demokrati och deltagardemokrati är sprungna ur tanken om att 

deltagandet i sig gynnar demokratin. När människor deltar ger det information, skapar en 

läroprocess och innebär att människor får ett ökat politiskt självförtroende (Gilljam & 

Hermansson, 2003, s. 19). Värdet ligger i att vi deltar, inte nödvändigtvis enbart i utfallet av 

deltagandet vilket också uttrycks som önskvärt för att öka legitimiteten (Barber, 1984, s. 

xxxvi). 

 

Deltagardemokrati kan ses som ett paraplybegrepp för de teorier som växte fram som kritik 

mot den liberala, representativa demokratin. Den gemensamma utgångspunkt som 

deltagardemokratiska teorier grundar sig i är att folket ses som kapabelt att delta politiskt även 

mellan valen. Deltagardemokratin kan ses som ett mellanting mellan den representativa 

demokratin och den antika grekiska direktdemokratin. Människosynen är positiv i 
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deltagardemokratin och Barber (1984, s. 117) menar att människan kan leva i gemenskap trots 

olika intressen och ha fördel av det. Här tar deltagardemokratin avstånd från den liberala 

synen på människan som en individuell varelse. Människan ses istället som en social varelse 

vars intressen inte bestäms endast genom egenintresse. Deltagardemokratin utgår från att 

intressen skapas utifrån olika sociala sammanhang och menar att människans intressen och 

åskådningar påverkas av det sociala samspelet (Premfors, 2000, s. 30). Deltagardemokratin 

handlar därför till stor del om politiska samtal och kommunikation.  

 

Deltagarteori ifrågasätter alltså det valdemokratiska idealet som innebär en tävling om politisk 

makt mellan ansvariga eliter. Kritiken tog fart på 1960–70-talet i en större strävan efter mer 

demokrati och social jämlikhet. Enligt deltagarteorin föreställer man sig medborgare som 

engagerar sig i politiskt beslutsfattande och som delar en känsla av kollektivt ansvar. 

Förespråkarna menar att detta kan uppnås genom att öka medborgarnas möjligheter att delta 

genom institutionella reformer. De hävdar att de existerande representativa institutionerna 

minskar det politiska engagemanget och i längden leder till politisk apati (Zittel & Fuchs, 

2007, s. 10). 

 

3.6 Deliberativ demokrati 

Med det politiska samtalet i fokus har deliberation vuxit fram som en egen gren av 

deltagardemokrati. Deliberativ demokrati, även kallad samtalsdemokrati, har utvecklats på 

senare år och det finns en utbredd uppfattning om att en legitim demokrati är lika med stora 

möjligheter att delta i deliberativa samtal (Dryzek, 2000, s.1).  

 

Hur definitionen av deliberativ demokrati ska se ut råder det delade meningar om. En bred 

definition kan benämnas som kollektivt beslutsfattande där alla berörda eller de berördas 

representanter deltar. Beslutsfattandet sker i form av diskussion om deltagarnas olika 

argument. Kollektivt beslutsfattande och deltagande kan sägas stå för begreppet demokrati 

medan diskussionen står för det deliberativa (Elster, 1998, s. 8).  

 

Grunddefinitionen av deliberativ demokrati kan härledas till Habermas teori om det rationella 

samtalet och offentligheten (Habermas, 1995, s. 92 ). För att ge exempel på snävare 

definitioner av begreppet deliberativ demokrati beskriver Elster (1998, s. 8) det som att olika 

författare lägger tyngden på olika delar av den deliberativa demokratin. Process, utförande, 

resultat och beslutsfattande är några av dessa.  Deliberativ demokrati uttrycks som den del av 
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deltagardemokrati som fokuserar på kommunikation. Detta uttrycks av flera teoretiker, 

exempelvis Habermas, menar att demokratiska, politiska beslut i grunden handlar om 

kommunikation. Precis som Barber (1984, s. 117) och Premfors (2000, s. 31) motsätter sig 

Habermas att politiska beslut ska handla om intressekompromisser. Istället ska politiska 

beslut grundas på rationella samtal där kommunikationen syftar till det gemensamma bästa 

(1995, s. 86).   

 

Barber benämner den deliberativa processen som “strong democratic talk”, vilket beskrivs 

som samtal som präglas av öppenhet, respekt och ett samtal där alla parter lyssnar och är 

beredda att omvärdera sina ståndpunkter för att komma till beslut som i största möjliga mån 

gynnar det gemensamma bästa (Barber, 1984, s.173-174). Politikens mål ska vara förnuftiga 

överenskommelser och i en deliberativ demokrati värderas handlingar som präglas av 

allmänanda högre än handlingar som styrs av egenintresse (Premfors, 2000, s. 34). 

 

Deliberativ demokrati handlar alltså om deliberativa samtal, vilka formulerar det 

gemensamma bästa istället för att kompromissa om olika personliga preferenser.  

Young (2002), menar att deliberativ demokrati innebär “practical reason”. Människor samlas 

för att samtala om problem och konflikter. Genom dialog överväger deltagarna tillsammans 

olika ståndpunkter för att komma fram till det bästa beslutet. Vidare menar hon att det krävs 

vissa kriterier för att deliberationer ska kunna räknas som demokratiska. Dessa är inkludering, 

politisk jämlikhet, ”reasonableness” och offentlighet (Young, 2002, s.23-25). Young riktar 

kritik mot Habermas modell för deliberation vilken hon menar inte tar hänsyn till de 

maktstrukturer som finns i sociala sammanhang. Ett rationellt samtal tar inte hänsyn till 

rådande maktstrukturer och brister därför i inkluderingen av alla medborgare (Young 2002, s. 

36). Young formulerar en slags normkritisk modell till det rationella samtalet och menar att 

former av icke rationella samtalsformer också måste få ta plats för att stärka inkluderingen. 

 

I praktiken betyder deltagardemokrati inte att alla medborgare ska konsulteras i alla frågor. 

Det är i nationalstaten en omöjlighet. Istället handlar det om att göra deltagande till ett 

bestående och återkommande element i demokratin (Fishkin, 2009, s. 76). Likaså menar 

Young (2002) att den deliberativa demokratin istället ska komplettera den representativa 

demokratin genom att låta annars marginaliserade grupper komma till tals i deliberativa 

samtal. På så vis kan den deliberativa demokratin betyda en mer inkluderande och legitim 

demokrati (Young, 2002, s.121).  
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Youngs kriterier för en deliberativ demokrati i form av inkluderande politisk kommunikation 

uttrycker hon som innehållande intern och extern inkludering. Extern inkludering innebär att 

alla ska ha tillgång till diskussioner och beslutsprocesser. Det är också det som de flesta 

teoretiker fokuserar på, menar Young, då utgångspunkten är att öka transparensen och skapa 

tillgång till deliberativa publika diskussioner. Den interna inkluderingen innebär att vissa 

åsikter trots tillgången till diskussion utesluts. Det kan exempelvis handla om att vissa typer 

av erfarenheter eller argument förbises i diskussioner. Här handlar det snarare om normer och 

Young menar att politisk kommunikation ska vara fri från normer som exkluderar vissa 

grupper (Young 2002, s.55-57). För att skapa en högre grad av intern och extern inkludering 

bör vi för det första använda oss av något hon kallar “greetings”. Detta innebär att alla parter i 

diskussionen uppmärksammas, vilket kan innebära en hälsning, en handskakning eller att en 

grupp som är berörd av ett ämne behandlas som deltagare och inte objekt i diskussionen. 

Uppmärksammande av annars marginaliserade grupper kan också ske via offentlig bekräftelse 

av dessa grupper, vilket också fungerar som ”greetings” (Young, 2002, s. 61-62).  

 

Även retorik hör till en inkluderande politisk kommunikation då det kan hjälpa till att få saker 

som tidigare blivit ignorerade på den politiska agendan. Narrativa berättelser, menar också 

Young, måste finnas med i en inkluderande kommunikation då det hjälper till att skapa 

förståelse för upplevelser som sällan får ta plats i diskussionen (Young, 2002, s. 77). Vidare 

menar Young att politisk kommunikation inte ska begränsas till att vara rationell 

argumentation och att flera olika former av diskussion och samtal behöver vara tillåtna för att 

främja inkluderingen. 

 

Fishkin menar att det är lika viktigt vilka ämnen för diskussion som behandlas som betydelsen 

av vilka som deltar. För att skapa en legitim deliberativ demokrati krävs det också att 

diskussionen ligger rätt i tid i relation till policyprocessen så att den hinner behandlas och bli 

en del i beslutsprocessen (Fishkin, 2000, s.95). Det deliberativa samtalet ska innehålla 

följande kriterier enligt Fishkin. Information, materiell balans, mångfald, samvetsgrannhet 

och lika hänsyn. Sammanfattat så innebär dessa att samtliga deltagare har tillhandahållits 

relevant information om ämnet, att samtliga deltagare får ta del av andra deltagares avvikande 

ståndpunkter. Representationen av deltagare ska spegla opinionsläget i frågan i samhället i 

stort, deltagarna ska överväga sina egna ståndpunkter och alla deltagares ståndpunkter tas i 

lika beaktning (Fishkin, 2000, s.34). Fishkin skiljer på elit-deliberation och deliberativ 
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demokrati. Han menar att deliberativ demokrati handlar om att medborgare diskuterar fram 

beslut. Elit-deliberation handlar om att det anses bäst att de förtroendevalda diskuterar 

medborgarnas ståndpunkter (Fishkin, 2000, s. 73). 

 

Sammanfattningsvis kan vi urskilja deliberativ demokrati som en del av deltagardemokrati. 

Deliberativa diskussioner är primärt möten mellan människor “face to face”, men med den 

nya teknologin kan även information, möten och deliberativa samtal äga rum via nya 

teknologier (Barber 1984, s. 274). Huruvida deliberativa samtal är demokratiska finns det lite 

olika kriterier för. Vi har använt oss av Young (2002) och Fishkin (2000), vilka använder sig 

av en mer inkluderande modell än föregångaren Habermas som hänvisar till det rationella 

samtalet.  

 

Kritiska röster mot den deliberativa demokratin menar att den är orealistisk då människor inte 

har tid att vara politiskt aktiva i den utsträckningen. Samtidigt kan legitimiteten ifrågasättas då 

det inte är möjligt att alla berörda parter deltar i en nationalstat. Det problemet belyser dock 

Fishkin (2000) och Young (2002), då de menar att det kan lösas genom mindre församlingar. 

Problemet med representationen i dessa mindre grupper kvarstår dock enligt kritiker 

(Reinkarnainen och Reitberger, 2003, s. 283-284).  En annan kritik som kan vara värd att lyfta 

är huruvida det ska vara önskvärt att sträva efter konsensus. Det finns de som menar att 

avvikande ståndpunkter är vitala för en levande demokrati och att konsensus inte bör vara det 

eftersträvansvärda (Reinkarnainen och Reitberger, 2003, s. 293-296). 

 

3.7 Deltagardemokrati, representativ demokrati och deliberativ demokrati 

Relationen mellan olika demokratiformer kan behöva klargöras i den mån detta är möjligt. 

Liksom för demokratibegreppet i stort finns det olika definitioner av demokratiformerna. 

Fllinders & Dommett (2013) menar att deltagardemokratin kompletterar den representativa 

demokratin med nya kanaler för medborgardialog istället för att helt lämna över makten till 

folket. Deliberativ demokrati bygger på konsensus och inkludering och förutsätter en radikal 

förändring av demokratin medan deltagardemokrati syftar till att öka informationsflödet 

mellan valda representanter och allmänheten fortsätter de (Flinders & Dommett, 2013). 

Amnå (2006) hävdar dock att det representativa idealet är svårt att förena med deltagaridealet 

eftersom den representativa demokratin förlorar sitt värde när deltagardemokratin etableras. 

De står för två olika demokratiideal med oförenlig maktlogik menar han. Zittel (Fuchs & 
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Zittel, 2007, s. 11) förespråkar en inkluderande förståelse av deltagardemokrati och ser 

direktdemokrati och deliberativ demokrati som delar av deltagardemokrati. 

Liksom Zittel menar Barber (1984, s.266) att deliberation är en del av deltagande demokrati. 

Deltagardemokrati handlar dock om deltagande i stort och innefattar olika former av 

deltagande som exempelvis att rösta, ta del av information, delta på lokal nivå men också 

deliberation enligt Barber (1984, s. 262). 

 

3.8 Medborgardialog som begrepp 

Medborgardialog omfattar många och ganska olika praktiker såsom samråd, 

medborgarbudget, medborgarpaneler, referensgrupper, informationsmöten, framtidsverkstäder 

och dialogforum (SOU 2016:5, s. 388). De har alla gemensamt att det handlar om metoder för 

att låta allmänheten komma till tals i en politisk fråga (SOU 2016:5, s. 394).  

 
Medborgardialog är ett svenskt begrepp som vi tolkar som ett samlingsnamn för olika 

deltagardemokratiska praktiker och metoder, något som vi genom våra studier kommit fram 

till motsvarar engelskans ”participatory initiatives” (deltagarinitiativ). Vi utgår ifrån att teorin 

bakom medborgardialog är deltagardemokrati där vi även räknar in deliberativ demokrati och 

att medborgardialog är deltagardemokrati i praktiken. Begreppet medborgardialog används 

lite olika inom forskningen och offentliga dokument men betänkandet av 2014 års 

demokratiutredning använder följande definition: 

 

En medborgardialog är i grunden ett möte eller ett samtal mellan väljare och förtroendevalda eller 

mellan medborgare och tjänstemän. Medborgardialogerna är i regel initierade av de offentliga 

aktörerna, kommuner och landsting, och handlar om en aktivitet där individer, 

intresseorganisationer eller andra aktörer bjuds in att framföra synpunkter eller åsikter i en viss 

fråga och att delta i utformandet av ett särskilt beslut. (SOU 2016:5, s. 387-388). 

 

 

Det är också den definitionen vi kommer att använda oss av i den här studien.  
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4 Tidigare forskning  

4.1 Deltagardemokrati i världen 

Medborgardialog har genomförts på många olika håll i världen, oftast på lokal nivå. Brasilien 

och Mexiko är länder där reformer för deltagardemokrati implementerats i syfte att 

demokratisera demokratin (Montambeault, 2015, s. 134). Exempel på detta är “participatory 

budgeting” och medborgarråd för stadsplanering. Dessa uttrycker en önskan att skapa 

offentliga arenor för civilsamhället att engagera sig i governance-processen, för relationen 

mellan stat och samhälle att blomstra och för lokala politikerna att bli mer lyhörda för lokala 

behov (Montambeault, 2015, s. 11).  

 

I staden Sheffield i England organiserades folkförsamlingar som en formaliserad kontaktyta 

mellan lokalsamhället och stadsfullmäktige. Initiativet fick stor uppmärksamhet i nationell 

media som skrev om hur folkförsamlingarna skulle bestämma hur lokala tjänster skulle 

levereras. En fördjupad demokrati med “choice” liksom “voice” utlovades. I verkligheten 

innebar folkförsamlingsmötena att allmänheten kunde observera beslutsfattandet men endast 

lite utrymme gavs för frågor och kommentarer. Möjligheten till “choice” uteblev helt. 

Resultatet blev att allmänhetens förväntningar inte uppfylldes och istället för att minska den 

politiska misstron ökade denna. Deltagarantalet var också lågt med färre än 20 deltagare i de 

flesta folkförsamlingar (Flinders & Dommett, 2013). 

 

En studie från Norge ifrågasätter top-down-initiativens möjligheter att skapa bottom-up 

engagemang (Aars, 2007, s. 202). Tjugo lokala myndigheter som genomfört olika projekt för 

att öka politiskt engagemang och aktivitet bland lokalbefolkningen studerades. Resultatet 

visade att deltagardemokrati initierad av politiska eliter antog former som tenderade att stödja 

eliterna och att deltagardemokrati inte bara uppmuntrades, det fanns också en önskan att 

kontrollera den (Aars, 2007, s. 219-220).  

 

4.2 Deltagardemokrati i Sverige 

De skandinaviska länderna har ofta setts som demokratiska föregångsländer med starka 

representativa demokratier på en solid folklig bas, partier med många medlemmar, mycket 

aktivitet mellan valen, nationella folkrörelser och frivilligorganisationer, högt valdeltagande 

och social stabilitet skriver Amnå (2006). I Sverige gav under årtionden en imponerande 
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utflödeskapacitet demokratin legitimitet. Men de politiska partierna förlorade medlemmar och 

var inte längre den självklara arenan för deliberation (Amnå, 2006). 

1997 tillsattes en statlig kommission för att förbättra legitimiteten och minska gapet mellan 

väljare och valda. Den förespråkade en legitimitet grundad i medborgarnas möjligheter att 

påverka och rekommenderade deltagardemokrati med avancerade deliberativa kvaliteter. 

Detta var en förändring som frångick tidigare representationsideal och legitimitet baserad i 

politikens output-sida. Vad blev då av detta? Inte mycket alls, de radikala förslagen 

ignorerades av den då socialdemokratiska regeringen menar Amnå (2006). 

 

Martin Karlssons studie från 2012 visar ändå att det finns många fall av medborgardialog i 

svenska kommuner och menar på att detta blivit en trend i Sverige, liksom i andra 

västerländska demokratier. Det står i skarp kontrast till den starkt partikoncentrerade 

traditionen för politiskt engagemang. Det kan vara en del av en övergång från en 

samhällscentrerad till en individualiserad demokratisyn. Medborgardialogens omfattning 

varierar stort då det kommunala självstyret gör att utvecklingen av den är upp till varje enskild 

kommun. Kommunernas förändringsvilja är en avgörande faktor för införandet av 

deltagardemokrati liksom för många andra stora reformer (Karlsson, 2012). 

 

Studier visar att intresset av att delta i medborgardialoger är stort men när det väl finns 

tillfälle är det få som faktiskt deltar (SOU 2016:5, s. 409). Det finns få uppgifter på vilka som 

deltar i medborgardialogerna eftersom detta sällan dokumenteras men forskningen överlag 

och en specifik studie från Göteborgs kommun visar att resursstarka grupper dominerar, ofta 

svenskfödda med hög utbildning (SOU 2016:5, s. 403). Det är på den punkten 

medborgardialog många gånger kritiseras. Kritikerna menar att den politiska jämlikheten 

hotas av medborgardialog. Medborgardialogen med ett fåtal deltagare som påverkar står i 

kontrast till de allmänna valen där alla kan delta på lika villkor och med lika stort inflytande 

(Karlsson, 2011, s. 119). 

 

Utifrån Karlssons forskningsöversikt finns det stora fördelar men också stora nackdelar med 

medborgardialogen. Karlsson lyfter fram valet av formerna för dialogen: det går att välja mer 

jämlika och effektiva former eller inte. Exempelvis kan underrepresenterade grupper aktivt 

rekryteras. Karlsson fortsätter med att utformningen av dialogen är en svår fråga och att 

många projekt därför misslyckas. Komplexiteten består också i att många institutioner och 

aktörer med olika intressen är inblandade (Karlsson, 2011, s. 121-122). Betänkande av 2014 
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års Demokratiutredning framhåller också att metoderna som används är avgörande för 

resultatet liksom när i beslutsprocessen dialogen äger rum (SOU 2016:5, s. 410). 

 

Den stora frågan är om dialogerna fördjupar demokratin? Betänkande av 2014 års 

Demokratiutredning ger inget tydligt svar på det utan menar på att det är svårt att särskilja 

medborgardialogen från andra faktorer som påverkar den demokratiska tilltron. Utredningen 

pekar också på att det finns en brist på systematisk forskning inom detta område men att det i 

alla fall verkar som att ”medborgarna har fått en starkare röst i den lokala demokratin” (SOU 

2016:5, s. 405-406). 

 

4.3 Att implementera deltagardemokrati: framgångsfaktorer och fällor 

Deltagardemokratiska institutioner har spridits över världen men de har haft blandade resultat 

och inte utgjort den patentlösning många hoppats på (Montambeault, 2015, s. 13). 

Hur genomförandet av deltagardemokrati går till är av avgörande betydelse för resultatet. Det 

går inte att bara “lägga till” deltagardemokratin till den representativa demokratin utan man 

måste skapa goda förutsättningar och anpassa rådande system till den, enligt Turner (2014) 

som studerat hur deltagardemokrati ska kunna fungera både för medborgare och 

administratörer. Turner (2014) förespråkar “substantive participation” som bygger på:  

1) direkt deltagande av medborgarna i beslutsprocesserna  

2) att ge medborgarna delad auktoritet med tjänstemännen i besluten  

3) att uppmuntra face-to-face-interaktion mellan tjänstemän och allmänheten över en längre 

tidsperiod och att  

4) ge medborgarna möjligheten att delta på en jämlik basis med tjänstemän och experter. 

Medborgardialogen bjuder ofta in medborgarna alltför sent men här handlar det om att de är 

med redan när ämnet ramas in, i en öppen deliberation (diskussion) och inte bara genom att ge 

input. En barriär är också de administrativa processerna som inte öppnar upp för deltagande 

och vissa deltagardemokratiska praktiker som behöver bytas ut eller förbättras. Ett exempel är 

det offentliga mötet som enligt Turner (2014) är det mest ineffektiva deltagarformen då det 

vanligtvis sker för sent i processen, när många beslut redan är fattade, och bygger på 

presentation och för lite tid för dialog. Administratörer av “substantive participation” måste 

följaktligen vara beredda på stora förändringar av sina roller och praktiker. De nya 

processerna ska ge utrymme för medborgarnas påverkan redan från början av besluten, 

betonar Turner (2014). 
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Enligt Montambeault (2015, s. 134) är det vissa relationer mellan stat och samhälle som mer 

än andra leder till fördjupad demokrati. Hon menar att utformningen av de 

deltagardemokratiska institutionerna är av stor betydelse för möjligheten till kollektiv 

mobilisering och att autonoma former av deltagande kan utvecklas när deltagare från stat och 

samhälle har en gemensam uppfattning om sina kompletterande roller, den ene som facilitator 

och den andre som representant för allmänviljan i processen (Montambeault, 2015, s. 136). 

Kollektiv mobilisering och ett fristående civilsamhälle har bäst förutsättningar för att fördjupa 

demokratin genom ett jämställt samarbete mellan aktörer från både sociala och politiska sfärer 

(Montambeault, 2015, s. 140). 

Montambeault menar att lokala deltagarinstitutioner behöver följa vissa fundamentala 

principer för att vara effektiva: de ska vara institutionaliserade i rutinerna för beslutsfattande, 

uppmuntra till face-to-face- interaktion och deliberation i policy-frågor och de är ofta del av 

en decentraliseringsprocess (Montambeault, 2015). Montambeault framgångsrecept för 

deltagardemokrati liknar alltså till stora delar Turners. 

 

Karlsson (2012) förespråkar liksom Turner att etablerade institutioner och aktörer måste 

anpassa sig till de nya praktikerna för att medborgardialogen ska få någon effekt. Enligt viss 

forskning är också engagemanget hos de lokala politikerna av stor betydelse för 

medborgardialogens genomförande och utfall. De kan ses som grindvakter för om de alls 

kommer att genomföras och, om väl genomförda, vilket politiskt inflytande 

medborgardialogen får (Karlsson, 2012). 

 

Olika former av medborgardialog är olika svåra att genomföra och olika effektiva. Detta 

innebär ett reformdilemma då de som är lättare att implementera, de som inte innebär så stora 

institutionella förändringar ofta är de mindre effektiva, alltså medför mindre medborgarmakt 

än de som är svårare att implementera (Fuchs & Zittel, 2007, s. 24). 

 

4.4 Kritik mot deltagardemokrati 

Kritiker ifrågasätter i vilken utsträckning deltagardemokrati verkligen ökar deltagandet, 

lyckas stärka demokratin och flytta över makt från de styrande till de styrda (Flinders & 

Dommett, 2013) och det finns få empiriska bevis på att detta kan ske utan att andra 

demokratiska värden förloras (Fuchs & Zittel, 2007, xiv). Den politiska eliten vill ogärna 

frivilligt lämna ifrån sig makt och kritikerna menar att deltagardemokrati enbart blir en chimär 

av folkligt inflytande (Flinders & Dommett, 2013). Deltagardemokrati får allmänheten att tro 
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att de kan spela en roll i beslutsfattandet men i verkligheten är politik mycket mer komplext 

än så. Besluten har ofta redan fattats någon annanstans men allmänheten manipuleras till att 

stödja dem (Flinders & Dommett, 2013). 

 

En viktig demokratisk kvalitet med deltagardemokrati är dess förmåga att bemyndiga 

(enpower) medborgare. Men medborgardialog varierar i hur mycket egentlig beslutsmakt de 

faktiskt ger medborgarna. Rådande maktuppdelning mellan offentliga myndigheter och 

medborgare utmanas inte och kraftfulla exempel som Porto Alegres “participatory budgeting” 

är mer undantag än regel menar della Porta, Font & Sintomer (2014). Men när medborgare 

verkligen får del av makten, även om det är i begränsade frågor, utvecklar de större tilltro till 

sig själva och till institutionerna (della Porta, Font & Sintomer, s. 197-198, 2014).  

Vissa hävdar att medborgarna inte vill delta (Flinders & Dommett, 2013). En möjlig 

förklaring till detta kan vara det som Turner (2012) skriver att folket har lärt sig att inte delta. 

Men vad händer om de lär sig? Enligt integrerad demokratisering måste demokrati läras in 

och folket bemyndigas genom medborgarutbildning (Fuchs & Zittel, 2007, s. 11). 

 

Deltagarteoretiker kritiseras för att vara för teoretiska och prisa den normativa modellen för 

deltagardemokrati utan att öppna upp för empiriska undersökningar för att testa den. 

Förespråkarna ses som utopiska drömmare besatta av hur saker borde vara snarare än hur de 

faktiskt kan vara i den verkliga världen (Fuchs & Zittel, 2007, s. 10). 

 

5 Resultatredovisning och analys 

Med deltagardemokratisk teori som vägledning har vi läst dokumenten, intervjumaterialet och 

den deltagande observationen flera gånger för att samla in nyckelord och meningar som kan 

representera deltagardemokratiska värden. Det är dessa fyra som vi också använder till att 

strukturera analysen:   

 

* deltagande  

* inflytande 

* roller och relationer 

* deliberation  
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5.1 Deltagande  

5.1.1 Dokument 

Policydokumentet och handboken kan sägas spegla den medicinlåda som deltagardemokrati 

erbjuder (Gilljam & Hermansson, 2003, s. 19). Till medborgardialog hör flera metoder som 

exemplifieras i handboken. E-paneler, fokusgrupp, områdesvandring, invånarpanel, 

framtidsverkstad, rådslag, open space och digitala medier är förslag på metoder för 

invånarardialog som tas upp. Det innebär att medborgardialog har som syfte att låta invånare 

delta på olika sätt. Det övergripande syftet är dock att stärka demokratin genom att “skapa 

förutsättningar för tillit och förtroende för de demokratiska processerna och systemen”. Det 

handlar alltså om att stärka legitimiteten via deltagande, vilket deltagardemokrati till stor del 

handlar om (Barber, 1984, s. xxxvi).  

Deltagardemokrati utgår från att folket ses som kapabelt att delta även mellan valen (Barber, 

1984, s. 117), vilket också uttrycks i policyn och handboken “Västeråsarna känner delaktighet 

och en stark vilja att vara med att bidra”.  

För att deltagande ska räknas som demokratiskt ska det sträva efter politisk jämlikhet, vilket 

innebär att alla ska kunna delta på lika villkor (Young, 2002, s. 23). Det kan i viss mån sägas 

eftersträvas då policyn uttrycker att det ska finnas “möjlighet för alla att delta”, och att 

”deltagandet ska återspegla befolkningssammansättningen”. Det finns också en önskan om att 

nå minoritetsgrupper, vilket uttrycks i handboken för medborgardialog i Västerås.  “Det kan 

också vara nödvändigt att ta fram särskilda strategier för att nå deltagare från 

minoritetsgrupper.” Något som Young (2002, s. 121) menar kan stärka inkluderingen i en 

deliberativ demokrati. I handboken står det exempelvis att det kan vara nödvändigt med 

specialinriktad marknadsföring för att få en mångfald i deltagandet “Använd 

informationsvägar som når människor med olika ålder, bakgrund och kön”. Hur 

tillvägagångssättet ska se ut framgår dock inte.  

 

5.1.2 Intervjuer 

Medborgarna fick information om medborgardialogen via sociala medier såsom facebook, 

affisch på barnens förskola, i tidningen och på BVC samt på öppna förskolan. 

Nämndstrategen berättade i intervjun att det fanns en hel plan för medborgardialogen vad 

gäller var man skulle vara och vilken marknadsföring som skulle ske och att tjänstemännen 

gjorde “aktiva val efter övervägande av olika alternativ”. Många kulturföreningar bjöds in 

med målet att nå människor med olika kulturell bakgrund, det poängterade hon var viktigt. 

Hon trodde dock inte att någon kom från dessa föreningar. 
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För att den politiska jämlikheten ska gynnas är det viktigt att få underrepresenterade grupper 

att delta (Young, 2002, s. 141). En bred marknadsföring vittnar om en önskan att många ska 

delta. Karlsson (2011) menar att det går att välja mer jämlika metoder genom att exempelvis 

särskilt rekrytera underrepresenterade grupper. En insats för att rekrytera underrepresenterade 

grupper i medborgardialogen framtidens förskola var att kulturföreningar kontaktades via 

mejl. Ingen från dessa kulturföreningar deltog dock.  

Utifrån den information vi har om deltagarna vid medborgardialogen drar vi slutsatsen att de 

inte representerar någon större mångfald av medborgare. Majoriteten var kvinnor mellan 30 

och 40 år med någon form av högskole/universitetsutbildning.  De var också välformulerade i 

sina svar vilket visar på kunskap och förståelse för samhället och politiken. När vi frågade om 

syftet med att delta menade flera av deltagarna också att det handlade om ett större 

samhällsengagemang. En deltagare menade att även om hon har förskoleplats till sina egna 

barn är det en fråga som intresserar eftersom andra berörs mycket av det just nu. En deltagare 

kände ett ansvar att delta eftersom hon engagerat sig i fråga om bristen på förskoleplatser.  

En annan deltagare menade att hon ser sig själv som förmedlare av viktiga budskap eftersom 

hon sitter i föräldrarådet i sina barns förskola. “Det är nog synpunkter som är bra att ta fram 

och det är nog inte någon annan som går.”  

Dessa svar visar att de såg sig som representanter för en större grupp och inte bara agerade i 

egenintresse utan kanske rentav kunde se till det allmännas bästa. Detta kan ses som en 

positiv del enligt deltagardemokratiska värden, dock anses det vara annars marginaliserade 

grupper som behöver representeras (Young, 2002, s. 121-122), vilket inte kan sägas vara fallet 

i dialogen om framtidens förskola. 

 

Medborgarna som deltog reagerade på att det var så få deltagare på medborgardialogen om 

framtidens förskola. En medborgare tycker att det borde varit fler intresserade för framtidens 

förskola men misstänker att en del kanske inte kände till eller förstod vad det var. Hon tänker 

att de som jobbar och inte har tid väljer att inte komma. Hon föreslår att för att få människor 

med barn att komma borde man skriva i inbjudan att det är okej att ta med barn. “Vill man 

verkligen ha folk som kommer hit och delar sina tankar så ska man väl möjliggöra det 

också.”. Själv tror hon kanske att hennes låga intresse för att engagera sig skulle kunna öka 

om hon kom mer i kontakt med den här typen av aktiviteter.  En annan av dem föreslår att 

dialogen borde komma till invånarna istället och alltså äga rum där föräldrar är, exempelvis 

shoppingcenter, Leos lekland och förskolan. Hon tänker samtidigt att de försökt inkludera 
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olika människor eftersom projektet även innefattat enkäter och sms-panel bland annat. Det här 

var bara en del i det stora hela.  

 

Nämndordföranden uppskattade formen för denna dialog men uttryckte också en förståelse för 

att formen kanske inte passar alla. Det kanske inte passar alla att delta i ett stort möte men 

under den här dialogen satt man i mindre grupper istället, vilket hon tyckte var bra. Hon 

menar att just därför behöver det finnas olika former för deltagande för att få större bredd t ex 

finns det e-förslag och webbenkäter. En annan gång kan man tänka sig göra på ett annat sätt. 

Hon påpekar också risken med ett fåtal väldigt engagerade. 

  

Det finns en risk att det finns en liten klick som är jätteaktiva deltagare. Det är därför jag tänker att 

har man en spridning på olika former i invånardialogen så får man ju en större bredd så att det inte 

blir att dom röster som hörs mest är dom som blir lyssnade på. Alla människor är ju inte bekväma 

att komma till ett stort möte och framföra sina åsikter. Därför tycker jag vi hade en bra form där 

man satt vid bord i mindre grupper. Då har man gjort det enkelt för människor att våga prata. 

 

Frågan väcks dock om hur många som inte är bekväma med att komma till ett stort möte men 

som faktiskt kommer. Om den gruppen inte deltar har formen mindre betydelse för att 

inkludera den gruppen. Detta uppmärksammas också av flera deltagare och en av 

respondenterna säger  

 

Man ska ju inte bara göra det på det här sättet, för de som kommer dit är ju kanske folk som vågar 

prata, de tysta och blyga människorna vågar ju inte komma på det här sättet och kommer de så 

kanske de inte vågar prata. 

 

En medborgare tycker att man hade kunnat välja en annan lokal. Om man hade varit på 

Bäckby, Råby eller Hammarby istället hade kanske andra kommit. Hon konstaterar att 

majoriteten av deltagarna på medborgardialogen var kvinnor och ljushyade och att alla tyckte 

lika:  

 

Med tanke på vi som var där, att vi tyckte samma lika, inte exakt men nästan. En invånardialog är 

ju jättebra för att du öppnar upp och välkomnar folk men det räcker ju inte med att du håller öppet 

hus om folk inte kommer.  

 

Young (2002, s. 121) liksom Fishkin (2009, s. 76) menar att en deliberativ demokrati inte 

handlar om att alla medborgare i en nationalstat ska delta i deliberativ demokrati. 
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Kompromissen om att endast vissa deltar innebär dock att deltagandet i sådant fall inte hotar 

den politiska jämlikheten. Som deltagaren ovan nämner, blir det ett problem att deltagandet är 

lågt och att gruppen som deltog upplevs som homogen. Underrepresenterade grupper deltog ej 

så gruppen som deltog i medborgardialogen kan inte heller sägas representera befolkningen.  

 

Tjänstemännen och politikerna uttrycker också en besvikelse över det låga deltagandet under 

medborgardialogen för framtidens förskola. Det fanns en förväntan på att frågan skulle 

intressera många bland annat på grund av den aktuella frågan om köer till förskolan. Även om 

den diskussionen inte var syftet med denna medborgardialog kanske den skulle få folk att 

komma. 16 deltagare var anmälda, varav 8 kom. Syftet med medborgardialogen var att prata 

visioner för framtidens förskola.  

 

"Få deltagare är också en risk. Då blir det ju kanske inte så mycket värde i det." menar en av 

politikerna. Nämndstrategen säger samtidigt att man sedan tidigare hört att det är få som 

kommer på den här typen av möten och menar på att man kanske måste hitta på någon annan 

form. Hon spånar kring andra typer av dialogforum, kanske där man har möjlighet att sitta 

hemma. Eller att ha en buss utanför ICA Maxi men då menar hon att det blir en annan slags 

dialog med snabba utbyten. Hon uttrycker sin uppskattning över att i det här fallet ha fått ägna 

ett par timmar åt medborgardialogen om framtidens förskola.  

 

Mångfaldsstrategen menar att det låga deltagandet kan bero på att människor inte är vana att 

tro på myndigheter eller känna att de kan göra sin röst hörd. “Det är ett långsiktigt arbete. Det 

är en fostran även för invånarna, att känna sig trygg med att man är medspelare.” Att bjuda in 

till stadshuset lockar få deltagare så hon tycker att det är bättre att vara ute där människor rör 

sig, t ex i samband med olika evenemang som till exempel cityfestivalen. Hon instämmer i 

svårigheten att nå alla målgrupper och menar att de kanske måste specifikt rikta in sig på 

målgruppen “som står långt ifrån” redan tidigt i planeringen.  

Som en av medborgarna säger: “Mitt låga intresse av att vara delaktig i sånt här det kanske 

skulle öka om man kom i kontakt med mer såna här grejer.” Vad deltagaren och 

mångfaldsstrategen uttrycker kan jämföras med att deltagardemokrati är en läroprocess 

(Gilljam & Hermansson, 2003, s. 19) och att själva deltagandet stärker det politiska 

självförtroendet. Turner (2012) påpekar också att folk lärt sig att inte delta men Fuchs & Zittel 

(2007, s. 11) föreslår medborgarutbildning som en lösning på detta. 
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Nämndordföranden menar att de såg framför sig en bred målgrupp då förskolan engagerar 

många men kanske framför allt de som precis satt barn i förskolan eller ska göra det. Hon 

hoppas att de som ändå kom ska kunna agera goda ambassadörer så att fler kommer nästa 

gång.  

 

Nu har vi ju också ett antal människor som varit med som blir goda ambassadörer för jag tror att 

mycket är det också att man behöver de som kan prata gott om en sån här sak. Det kan vara lite 

abstrakt i inbjudan och man vill gärna känna nån som ska gå för att man själv ska ta steget att gå 

till nåt man inte har varit med på tidigare, det är så. Men nu har man ju brutit den barriären tänker 

jag då. 

 

De intervjuade medborgarna säger alla att de hade en positiv upplevelse av 

medborgardialogen och kan tänka sig gå på fler medborgardialoger. Kanske kan de, såsom 

politikern säger, bli goda ambassadörer för detta. 

 

Intervjusvaren visar att det finns en medvetenhet kring problematiken med det låga 

deltagandet, samtidigt finns det ingen strategi i nuläget för hur deltagarna ska rekryteras i 

högre utsträckning i framtiden. Flera deltagare, tjänstemän och politiker uttrycker dock att det 

kanske skulle fungera med andra metoder, att det är bättre att komma till invånarna. Det 

vittnar om att medborgardialogen i dagsläget är i experimentstadiet och verkar för att hitta 

fungerande lösningar. Det kan alltså vara en lång väg kvar till att medborgardialogen blir en 

institutionaliserad del av beslutsfattandet, vilket Montambeault (2015)  menar är en viktig 

förutsättning för att deltagarinstitutionerna ska vara effektiva.  

 

Det blir tyvärr svårt att leva upp till den av politiker, tjänstemän och policy uttalade önskan 

om att bredda beslutsunderlaget när det inte finns någon bredd bland deltagarna. Med tanke på 

att deltagandet var så pass lågt samtidigt som de intervjuade deltagarna kan tänkas tillhöra en 

resursstark grupp kan istället kritikernas farhågor ges belägg: Att medborgardialogen kan hota 

den politiska jämlikheten (Karlsson, 2011, s. 119).  

 

5.1.3 Deltagande observation 

Platsen för medborgardialogen är centralt placerad i Västerås. Lokalen är modern och ser ut 

som ett konferensrum. Det känns formellt och ordnat samtidigt som det känns som att de har 

ansträngt sig för att verka välkomnande, det är bakgrundsmusik och det finns fika och godis. 

Medborgardialogen äger alltså inte rum på Stadshuset vilket kan vara ett aktivt val för att folk 
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inte ska skrämmas av att komma till maktens boning och således öppna upp för att fler ska 

våga sig dit. För att välkomna annars marginaliserade grupper, vilket Young (2002) menar är 

väsentligt för en inkluderande kommunikation, skulle det kanske vara önskvärt att använda en 

lokal i ett område där dessa grupper är bosatta (Young, 2002, s. 61). 

Sammanfattningsvis var det få deltagare, och majoriteten, sju av åtta deltagare, var kvinnor.  

Vi funderar på vilken målgruppen är för en dialog om framtidens förskola 2026. De som har 

barn i förskolan idag har det kanske inte om tio år och de som har barn om tio år kanske inte 

tänker på det idag. Vi undrar också över hur medborgardialogen har marknadsförts för att nå 

ut. Vi läste en artikel om det i Västerås tidning, men på Västerås stads hemsida står ingenting 

på startsidan, inte heller när man går in på sidorna för förskola. Det enda stället vi hittar det på 

är när vi går in och letar i kalendern på hemsidan. Samtliga deltagare hade lätt för att uttrycka 

sig och var till synes bekväma med att framföra sina åsikter i grupp.  Alla får möjlighet att 

framföra sina idéer inför hela gruppen vilket innebär att alla får komma till tals samtidigt som 

det kanske kan, för vissa, upplevas som obekvämt att tala inför hela gruppen.   

 

5.2 Inflytande  

5.2.1 Dokument 

Syftet i policyn är att skapa ett bredare beslutsunderlag för förtroendevalda. 

Medborgardialogen ska vara en del av beslutsprocessen. Policyn uttrycker att “Medborgarna 

ska känna att deras åsikter beaktas och har möjlighet att påverka innan beslut fattas” och 

att medborgardialogens syfte är att “... tillvarata kommuninvånarnas kunskaper och 

erfarenheter för att vidareutveckla Västerås som en bra plats att bo på ”.  

Tillgång till beslutsprocesser och diskussioner menar Young (2002, s. 55-57) är grundkriterier 

för en deliberativ demokrati. Men bara för att det finns tillgång till beslutsprocesser och 

diskussioner innebär det inte att deltagandet är inkluderande, vilket är en förutsättning för en 

demokratisk process (Young, 2002, s. 23 ). 

I både handboken och policyn finns det en delaktighetstrappa som illustrerar var de olika 

metoderna för medborgardialog hamnar i relation till inflytande/möjlighet att påverka. 

Delaktighetstrappan ser ut på följande sätt och är samma som SKL använder (Castell, 2016): 
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Trappan är en utvecklad modell med Arnsteins deltagartrappa (1969) som föregångare. Den 

reviderade modellen som SKL och Västerås stad använder representerar bara det Arnstein 

kallar för symboliskt deltagande (Castell, 2016). 

Policyn uttrycker medborgardialog som en del i beslutsprocessen: “Genom att använda 

medborgardialogen som en del i beslutsprocessen får stadens förtroendevalda ett bredare 

beslutsunderlag” men även genom att uttrycka att:  

“Invånardialogen är ett komplement till det representativa demokratiska systemet och ska vara 

en del i stadens beslutsprocess”. Detta kan sägas spegla den övergripande idén om 

deltagardemokrati, att komplettera den representativa demokratin genom deltagande 

(Fllinders & Dommett, 2013). På vilket sätt medborgardialog ska vara en del av 

beslutsprocessen specificeras dock inte i dokumenten.   

 

5.2.2 Intervjuer 

Från medborgarnas sida uttrycks en önskan om att kunna påverka men också en osäkerhet 

kring om de verkligen kommer att lyckas påverka genom sitt deltagande i medborgardialogen 

om framtidens förskola. En av dem menar att det är lång väg från idéer till implementering 

och med tanke på stora aktuella problem såsom platsbrist i förskolan finns det kanske andra 

prioriteringar som behöver gå före. En annan uttrycker en otålighet inför det långa 

tidsperspektivet på nästan 10 år för medborgardialogen om framtidens förskola. Vissa saker 

vill hon ska hända redan nu. Samtidigt visar forskning att det är positivt med medborgardialog 

tidigt i beslutsprocessen redan när ämnet ramas in (Turner, 2014), vilket är fallet med 

medborgardialogen om framtidens förskola. 

De flesta av dem tror dock att det finns stora möjligheter överlag att påverka i samhället om 

man väljer att engagera sig.  

De är nog ganska goda om man gör sin röst hörd verkar det ju som här faktiskt. Att man inte skulle 

tala bara till döva öron utan det verkar finnas intresse av att höra vad vi tycker som använder 

det.”... “Man kan nog påverka kanske mer än vad man tror. 
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Medborgarna pratar om att ”göra sin röst hörd” vilket ger möjlighet att påverka. Två av dem 

menar att det är få som gör det utan de flesta bara blir upprörda när saker inte fungerar utan att 

göra något åt det.  

Medborgarna visar också stort intresse för att få se vilka resultat medborgardialogen om 

framtidens förskola faktiskt får. Under medborgardialogen har de fått veta att det kommer 

skrivas en rapport om projektet framtidens förskola vilken de är intresserade av att läsa. De 

undrar dock vad som sedan händer med den. "Det finns alltid en risk att dom läggs nånstans 

och sen blir det inte så mycket mer med det och det skulle vara jättetråkigt om det blev så." 

menar en av dem. "Man måste ju få veta att det vi gjorde då, det gör något, det gör skillnad."  

 

Sedan ändrar sig medborgaren och tror inte att medborgardialogen kommer göra någon större 

skillnad: 

 

Invånardialog som syfte har ju att lyfta fram det invånarna tycker och tänker och omvandla det i 

praktiken. Det är så vi bygger samhället, tillsammans med invånarna, men det är kanske inte alltid 

det som händer utan jag tror att invånardialog är nog mer ett sätt att knyta samman stadshuset och 

invånarna där stadshuset visar att vi lyssnar. Det viktigaste är kanske inte att det påverkar utan det 

viktigaste är att du känner att du kan påverka. 

 

Detta kan jämföras med Barbers teori om att värdet ligger i att vi deltar och inte bara i utfallet 

av deltagandet (Barber, 1984, s. ). 

Politikerna menar att medborgardialog är viktig för demokratin. Det är viktigt att 

medborgarna känner att de blir lyssnade på och att deras åsikter är värda något, inte bara att 

man går och röstar vart fjärde år.   

I intervjun med en av tjänstemännen får vi veta att vissa politiker har haft svårt med hur de 

ska förhålla sig till inflytande från medborgardialog eftersom det ändå är politikerna som i 

slutänden måste ta ansvar för de beslut som tas. De har betonat att medborgardialogen framför 

allt ger politikerna ett bättre beslutsunderlag och alltså hjälper dem att fatta bättre beslut. 

Politiker och tjänstemän påpekar också att lagstiftning och andra faktorer begränsar utrymmet 

för medborgarnas inflytande, något som medborgarna inte alltid är medvetna om. Det 

framstår som att medborgarnas önskan att påverka beslutsprocessen är stor medan 

tjänstemännen snarast försökt tona ned medborgarinflytandet inför politikerna för att inte 

skrämma dem, tjänstemännen talar istället om att bredda beslutsunderlaget. Tidigare 
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forskning menar på att man måste vara tydlig med rollerna och praktikerna för 

medborgardialog. Att metoderna för medborgardialog måste få ta plats och ges utrymme att 

förändra institutionerna (Turner, 2014). I fallet Västerås stad verkar det finnas en viss 

osäkerhet hos vissa politiker inför medborgardialog i förhållande till den representativa 

demokratin. Medborgardialogen får inte utrymme att medföra en stor förändring utav 

institutionerna och beslutsprocessen utan används bara till att bredda beslutsunderlaget. 

Det är oklart vilket inflytande medborgardialogen om framtidens förskola kommer att ges 

utöver att en rapport ska skrivas. Risken är att medborgarnas misstro för politiken ökar 

snarare än minskar om de inte får det önskade inflytandet, vilket Flinders & Dommetts (2013) 

studie visar. I den studien talade man om ”voice” och ”choice”. Medborgarna i vår studie talar 

om att göra sin röst hörd ”voice” och politikerna om att lyssna. I detta möts de, medborgarna 

får tala och politikerna lyssnar, och båda parter verkar uppleva att det har fungerat bra. 

Däremot är möjligheten till ”choice” oklar för att inte säga begränsad åtminstone utifrån vad 

vi får veta. Tidigare forskning visar att medborgardialog varierar i hur mycket egentlig 

beslutsmakt den faktiskt ger medborgarna. I många fall utmanas inte maktuppdelningen 

mellan de offentliga myndigheterna och medborgarna (della Porta, font & Sintomer (s. 197-

198, 2014). I fallet med medborgardialogen om framtidens förskola verkar medborgarna få 

begränsat inflytande.  

 

5.3 Roller och relationer  

5.3.1 Dokument 

Policyn uttrycker medborgardialogens betydelse för demokratin bland annat genom att:  

”Västeråsarna ska ha närhet till beslutsfattarna och känna sig delaktiga” och “Med 

invånardialog som metod vidmakthåller och vidareutvecklar vi tillit och förtroende för de 

demokratiska processerna.” Som en del av deltagardemokrati innebär medborgardialog en 

decentraliseringsprocess där relationen mellan politiker och invånare stärks i och med att 

politikerna intar en lyssnande position gentemot invånarna (Barber, 1984, s. 174-175).   

I handboken specificeras rollerna i medborgardialog som att det är styrelsen eller nämnden 

som tar beslut om medborgardialog. Det betonas att det är allas ansvar att medborgardialog 

fungerar och att det är ett samarbete mellan parterna: invånare, politiker och tjänstemän. 

Politiker ska vara inlyssnande och tjänstemän fungera som processledare.  

Handboken uttrycker invånarnas roll i dialogen som att “Invånarnas roll är att föra fram sin 

syn på en fråga och i samspel med andra argumentera och lyssna på olika ståndpunkter.”  
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Här uttrycks deliberativa värden som innebär att medborgare diskuterar sinsemellan (Fishkin, 

2000, s. 73).  

 

5.3.2 Intervjuer 

Initiativet att genomföra medborgardialogen kom från ordföranden i förskolenämnden och 

några tjänstemän. Förslaget togs upp inför förskolenämnden och togs emot positivt av 

ledamöterna men tyvärr var det få som ändå kom på medborgardialogen. På 

medborgardialogen deltog tre politiker fastän åtta var anmälda från början. Nämnden hade 

också bjudits in till en förberedande workshop men få kunde delta så den ställdes in.  

 

Nämndstrategen påtalar att det hela tiden är ett samspel mellan tjänstemän och politiker, 

tjänstemännen kan komma med många förslag men det är ju politikernas dialog i första hand.  

“Det är ju de förtroendevalda som måste tycka att det är ett stort värde i det, annars kommer 

det inte bli något värde.” 

Förslaget om medborgardialogen framtidens förskola togs emot positivt i nämnden, men när 

de har pratat rent allmänt om medborgardialog med nämnden har dock åsikterna gått isär.  

 

Då har det faktiskt funnits lite olika åsikter om det, det har liksom vart allting från att man är 

förtroendevald och man har fått förtroende att föra folkets talan och då så förstår man inte riktigt 

vilken tyngd, dignitet har det här då, om vi får in någonting. Alltifrån det till att man är helt öppen 

för att ta in allt. 

 

Projektledaren uttrycker också att hon hade önskat att det kommit fler politiker på 

medborgardialogen om framtidens förskola. “Det är ju deras invånardialog.” Men att hon var 

glad för de som kom och att det är fritidspolitiker vilket betyder att de kanske inte alltid har 

tid. Mångfaldsstrategen menar också att det är viktigt att politikerna vill ha 

medborgardialogen, det är de som är uppdragsgivare. Det finns också ett politiskt parti som är 

negativt inställt till arbetssättet för medborgardialogen, att lyssna och representera nämnden 

istället för sitt politiska parti. Enligt tidigare forskning är engagemanget hos de lokala 

politikerna av stor betydelse för medborgardialogens genomförande och utfall och de kan ses 

som grindvakter (Karlsson, 2012). I det här fallet verkar engagemanget hos några drivande 

politiker varit stort men bland nämndens politiker i stort har det fallerat. Det är också starka 

tjänstemän som har varit drivande i frågan om medborgardialogen om framtidens förskola. 

Det här fallet visar på betydelsen av tjänstemännen, men också att medborgardialogen ändå i 
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första hand handlar om mötet mellan politiker och medborgare och att intresset därför behöver 

vara stort och brett bland politikerna.   

 

Vad gäller relationen mellan politiken och medborgarna menar nämndstrategen att det finns 

ett upplevt avstånd. En indikator är att man säger "ni på kommunen", "ni i stadshuset" men att 

det ju är vi, vi i Västerås och att man gör allt man kan för att få till den bilden. Hur man gör 

det är en svår fråga men ett sätt är att man har en ständig dialog med invånarna menar hon.  

 

En av politikerna menar på att politikernas roll i medborgardialogen är att presentera ett 

tydligt syfte, vara lyssnande och inte ta över.  

 

Det är ganska lätt som politiker att ta över när det kommer mycket människor, för att man som 

politiker brinner för att föra ut sitt eget budskap och vill att alla ska lyssna på det naturligtvis så. 

Men jag tänker att det absolut viktigaste är ju faktiskt att lyssna. Att ha stora öron och liten mun. 

 

Den andra politikern är inne på samma linje, att politikern ska hålla sig lite neutral och inte 

göra medborgardialogen till en politisk arena. Han säger också att politikern ska tillföra 

struktur för vad som är möjligt att göra och inte utifrån lagar och regler. Politikern menar på 

att det är viktigt att ha en nära relation till medborgarna.   

 

Den här typen av möten är nog jättebra också för att försöka hålla liv i att det här med politik 

egentligen är ett ganska nära arbete mot invånarna. När man hör den allmänna debatten idag så 

låter det ju som att politikerna lever i en egen värld och man har inget att säga till om som 

medborgare fast det har man ju. 

 

Han beskriver medborgardialogen som en direktväg till politikerna för medborgarna. Det är 

alltså viktigt enligt både tjänstemän och politiker att minska avståndet mellan 

politikerna/stadshuset och medborgarna och det anser man kunna göra med hjälp av 

medborgardialog. 

 

En av deltagarna reagerade också på att det var få politiker på plats men var samtidigt positiv 

till att det verkade finnas intresse för vad medborgarna tycker bland dem som ändå var där. 

Hon hade också uppfattat att politikerna främst var där för att lyssna men hon tyckte att det 

var bra att träffa politiker för att få sig en egen bild av dem som personer. Det skulle kunna 

påverka vem hon lägger sin röst på vid nästa val. En annan medborgare upplevde politikerna 



36 

 

som jordnära och att de var med i diskussionerna som vanliga människor. Hon säger att hon 

främst kom till dialogen för att ställa frågor till politikerna och att de svarade konkret och 

tydligt. En tredje tyckte det var intressant att komma nära politikerna för att få höra hur de 

tänkte mellan de kreativa övningarna som stod på programmet för medborgardialogen.  

 

Medborgarnas svar visar på att mötet med politikerna uppskattades. Att politikerna upplevdes 

som jordnära och “vanliga” människor med intresse för medborgarna visar på en närhet 

mellan politiker och medborgare vilket ju också var ett uttalad önskan för medborgardialog 

från politikernas och tjänstemännens sida. När politiker intar en lyssnande roll och 

medborgare deltar anses det enligt deltagardemokrati bidra till en starkare demokrati (Barber, 

1984, s. 174-175).  

 

5.3.3 Deltagande observation 

Projektledaren är den som leder kvällen och politikernas roll är att delta vid borden 

tillsammans med de medborgare som kommit för att delta. Det är alltså en tjänsteman som 

håller i medborgardialogen medan politikerna sitter med i workshopen och gör övningarna 

tillsammans med medborgarna. På så sätt blir mötet med politikerna ett möte på lika villkor 

och ett samarbete. Detta skapar naturligt en närhet mellan politiker och medborgare.  

 

5.4 Deliberation 

5.4.1 Dokument 

Medborgardialogen om framtidens förskola har mest likheter med det som benämns som 

framtidsverkstad/Idéverkstad i handboken vilken hamnar på “Inflytande” i 

delaktighetstrappan som finns i policyn och handboken. Syftet beskrivs som att  

“Det handlar dels om att skapa ett forum för dialog och nätverksbyggande och dels om att 

möjliggöra samarbete mellan invånaren, förvaltningar och andra aktörer.”  

Det kan sägas representera deltagardemokratiska kriterier i form av att minska avståndet 

mellan invånare och beslutsfattare samt bidra med dialog som skapar en möjlighet till 

deliberativ diskussion (Barber, 1984, s. 262). Några av ledstjärnorna för medborgardialog är: 

“Ett respektfullt bemötande”: Vilket innebär att kommunikationen ska präglas av respekt och 

lyhördhet för individers åsikter. “Öppenhet”: Kunskap om syftet med dialogen och om 

beslutsprocess och användning av resultat. Vilket kan jämföras med Barbers “strong 

democratic talk” alltså samtal som präglas av öppenhet och respekt (Barber, 1984, s. 173-
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174). Barber tillägger dock att parterna ska kunna omvärdera sina ståndpunkter för beslut som 

gynnar det allmänna bästa vilket är aspekter som inte berörs i dokumenten. 

 

Positiva aspekter av att använda framtidsverkstad är enligt handboken att den ger alla 

möjlighet att uttrycka sina åsikter, förslag och idéer vilket betyder att fler kommuninvånare 

deltar.  Dock finns det några punkter där medborgardialogen framtidens förskola skiljer sig 

från det som handboken benämner som framtidsverkstad. Den typ av medborgardialog som 

syftar till att träffas för att diskutera kan sägas ha potential för att kunna bli ett forum för 

deliberativa samtal då arenan för det möjliggörs. Huruvida det sedan möjliggör för 

deliberation i praktiken är en annan fråga.  

Vidare kan vi inte se några direkta deliberativa värden som eftersträvas i handboken eller 

policydokumentet då ord som dialog och uttryck som att ”tillvarata kommuninvånarnas 

kunskaper och erfarenheter” inte fördjupas. 

Invånarnas roll i dialogen uttrycks dock som att ”föra fram sin syn på en fråga och i samspel 

med andra argumentera och lyssna på olika ståndpunkter”. 

 

5.4.2 Intervjuer 

Medborgarna hade en positiv upplevelse av medborgardialogen. De kände sig alla bemötta 

med lyhördhet och respekt under dialogen. En av dem säger att de lyckades med att få alla att 

engagera sig och prata. Det blev en dialog istället för bara information såsom vid ett stormöte 

vilket hon föreställt sig. Detta visar att det fanns ett gott mötesklimat med öppenhet och 

respekt vilket är goda förutsättningar för deliberation. En annan medborgare hade dock önskat 

mer utrymme för att diskutera istället för de styrda frågor som fanns att utgå från. Hon 

upplevde att syftet med medborgardialogen var att hämta in synpunkter och kanske inte så 

mycket dialog.  

 

En av politikerna pratar om medborgardialog som samtal och möte: "Det finns ett italienskt 

ordspråk att samtalet eller diskussionen är tankens slipsten och det förs öga mot öga allra 

bäst."  

Han förespråkar face-to-face-möten framför möten via sociala medier. 

 

Jag tror på formatet, att man träffas och diskuterar i mindre grupper det tror jag är lite grejen. Det 

blir mer personligt och sen får man ju jaha okej han är politiker och företräder det partiet han 

verkar ju vara en klok snubbe honom kanske jag ska ha lite koll på, kan jag ringa honom om det är 

något jag undrar eller om jag har någon bra idé. Det tror jag inte du får riktigt i sociala medier. 
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Projektledaren för medborgardialogen menar att metoden är bra eftersom den tillåter alla att 

säga vad de vill “Just det här att det inte får finnas några värderingar, utan alla får säga och 

tycka precis vad man vill.”  

Projektledaren menar att det är förbjudet att tycka att någon tycker fel, istället kan man lyfta 

varandra och komma på fler bra idéer. “Man ska få säga precis vad man tycker och tänker 

utan att det finns några fel”...“Då kanske någon kommer på en idé på din idé.” 

Utförandet av medborgardialogen innebär ett möte “face to face”, vilket är en bra 

förutsättning för att främja ett deliberativt samtal. Projektledaren uttrycker att ingenting är 

förbjudet i samtalen och att det inte går att tycka fel. Det finns alltså en önskan om att skapa 

samtal utan normer som styr. Flera av deltagarna uttrycker också att det var högt i tak och att 

det kändes som att man inte kunde tycka fel. Deliberativ demokrati innebär att samtal används 

för att överväga olika åsikter för att komma till det bästa gemensamma beslutet (Young, 2002, 

s. 22). Det innebär att det skulle behövas utrymme för en dialog där alla får presentera sina 

åsikter för att kunna överväga andras ståndpunkter. Både politiker, tjänstemän och 

medborgare uttrycker tankar om deliberativa värden i sina svar. 

 

Den styrda utformningen för medborgardialogen om framtidens förskola som en medborgare 

påpekar, ett fullt schema med övningar riskerar dock att motverka deliberation. Formatet kan 

jämföras med den norska studien som visar att medborgardialog initierad av politiska eliter 

utformas till att kontrollera den (Fuchs & Zittel, 2007, s. 219-220) istället för att medborgarna 

får fritt fram att ta upp de ämnen de önskar.  I medborgardialogen om framtidens förskola 

fanns det ett öppet klimat för idéer men samtidigt ett styrt format. I det här fallet kunde det 

finnas en risk att fastna i en diskussion med frustration över den aktuella bristen på 

förskoleplatser. Det styrda formatet gjorde att detta undveks och att man fokuserade framåt 

istället. Det kan vara ett exempel på hur de politiska eliterna kontrollerar dialogen. 

Nämndstrategen jämför medborgardialogen framtidens förskola med andra öppnare former 

för medborgardialog. 

 

Det är väldigt mycket intressantare när du har det öppet, även om det kräver mycket mera, för du 

måste liksom varsamt lotsa även om du måste öppna för alla tankar så måste du ju varsamt lotsa 

framåt för att också vara realistiskt, för det finns så många saker som säger att vi inte ens kan 

fundera på. Man måste lyfta frågor som lagstiftning och begränsningar på olika sätt men det är 

oftast i de diskussionerna där det verkligen kommer fram intressanta saker. Där du verkligen får 

lyfta och då tänker jag på gånger då vi har haft ungdomar som får diskutera och lyfta frågor. 
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Vad nämndstrategen uttrycker liknar det som bör känneteckna ett deliberativt samtal, att 

invånare träffas och diskuterar för att komma fram till gemensamma beslut (Young, 2002, s. 

22). Samtidigt går det hand i hand med information kring lagstiftning och andra 

begränsningar vilket vittnar om att det handlar om information och lärande.  

 

5.4.3 Deltagande observation 

Projektledaren uttrycker att medborgardialogen ska handla om visioner och att våra ideer 

gärna får vara både kreativa och galna.  Flera av idéerna under kvällen handlar dock om 

missnöjet med platsbristen. Inga förslag diskuteras vidare i stort utan det handlar om att samla 

in invånarnas idéer. Detta gjorde att möjligheten till samtal begränsades. Enligt 

delaktighetstrappan befann vi oss snarare på trappsteget “konsultation” än “samtal”, då 

politikerna främst var där för att lyssna in medborgarnas åsikter. Medborgardialogen gav 

begränsad möjlighet till dialog då det knappt gavs någon tid till utbyte mellan medborgare och 

politiker. Som deltagare hade det varit intressant att veta mer om hur politikerna arbetar med 

dessa frågor och hur de tänker. 

 

Deltagare emellan diskuteras bristen på förskoleplatser i hög grad. Detta visar att det fanns lite 

olika förväntningar, en önskan om att få prata om den dagsaktuella frågan, något som inte 

bemöttes i så stor grad. Risken kunde vara att de närvarande medborgarna hade blivit 

missnöjda över att inte få tala om de saker de var mest engagerade i, om detta inte alls getts 

utrymme. 

 

Medborgardialogen väcker många idéer och diskussioner men vad åstadkoms egentligen? På 

två timmar lyckas en mångfald av idéer fångas men den korta tiden begränsar möjligheten att 

gå på djupet och ordentligt titta på hur idéerna kan genomföras. Den här gången görs det bara 

lite snabbt med några av förslagen. Samtidigt är detta nämndens första dialog och kanske 

kommer den att kunna följas upp med flera dialoger på specifika teman som diskuteras mer 

ingående.  

 

 

 



40 

 

6 Slutsats 

Har medborgare, politiker och tjänstemän samma förväntningar och syn på medborgardialog? 

 

Studien visar att politiker, tjänstemän och medborgare till viss del har en gemensam förståelse 

av medborgardialog och varandras roller. Det finns dock en tydlighet från tjänstemännens sida 

att dialogen handlar om att visionera om framtidens förskola, samtidigt uttrycker både 

politiker och medborgare en förväntan på att deltagandet i högre utsträckning skulle handla 

om det dagsaktuella problemet med platsbrist på förskolorna i Västerås. Det kan i sin tur bli 

en förtroendefråga och handla om huruvida politiker möter de problem som medborgare 

uttrycker behov av att diskutera. Dialogen om framtidens förskola utgjorde inte en självklar 

arena för att diskutera sådana akuta problem.  

 

De intervjuade politikerna är klara över sin roll i dialogen: Att de inte är där i partipolitiskt 

syfte utan representerar nämnden. Det är också det som tjänstemännen uttrycker är 

politikernas uppdrag. Dock skulle det varit intressant att intervjua några av de politiker som 

inte deltog i själva dialogen för att få en bättre förståelse för hur rollen som politiker i en 

medborgardialog uppfattas av dem. Ingen av dessa politiker som vi kontaktade svarade dock 

på mail.  Deltagarna talar om att göra sin röst hörd medan politikernas roll är att lyssna på 

invånarna enligt både politikerna och deltagarna. En av deltagarna uttrycker dock en 

förväntan om att politikerna skulle vara där i partipolitiskt syfte.  

 

Samtliga intervjuade respondenter uttrycker en förväntan om att fler skulle delta och 

uppmärksammar också samma problem med medborgardialogen, det låga deltagandet och den 

homogena sammansättningen. Däremot skiljer de sig i fråga om inflytande, där medborgarna 

önskar ett större inflytande än vad som utlovas. Samtidigt finns också en medvetenhet om att 

det inte är bra om de få som deltog får inflytande eftersom det krävs ett bredare deltagande för 

att skapa legitima beslut. 

 

I vilken mån uppfyller policyn, handboken och den studerade medborgardialogen 

deltagardemokratiska värden? 

 

Policyn och handboken uttrycker starka deltagardemokratiska värden i fråga om deltagande 

med “möjlighet för alla att delta”. Vad gäller inflytande visar dokumenten att 

medborgardialogen ska vara en del i beslutsprocessen och bredda beslutsunderlaget. I 
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dokumenten används delaktighetstrappan för att visa de olika stegen/grader av delaktighet. 

Några ambitioner vad gäller nivå på inflytandet specificeras dock inte i dokumenten. 

Deliberation får ganska begränsat utrymme i policy och handbok. Öppenhet och respektfullt 

bemötande med lyhördhet är begrepp inom deliberation som även förekommer i dokumenten 

men därutöver innehåller de få deliberativa värden. 

 

Till Medborgardialogen om framtidens förskola hade Västerås stad försökt få många och 

olika deltagare genom att marknadsföra brett och även kontakta invandrarföreningar men 

ändå blev deltagandet lågt och homogent. Vilket inflytande dialogen kommer att få är oklart 

förutom att den kommer finnas med i en rapport för hela projektet Framtidens förskola 

tillsammans med webbenkäter och sms-panel bl. a. I och med det styrda formatet gav denna 

medborgardialog begränsad möjlighet till deliberation. Sammanfattningsvis uppfyller 

medborgardialogen om framtidens förskola i ganska låg grad de deltagardemokratiska 

värdena deltagande, inflytande och deliberation. Om något, kanske de har ett 

deltagardemokratiskt värde i det som Young (2002) kallar för extern inkludering, alltså att det 

finns en möjlighet för medborgare att delta. Dock menar Young att det är en svag grund att stå 

på då det inte främjar inkludering. 

 

Det finns alltså i det här fallet en viss diskrepans mellan policyn som uttrycker starka 

deltagardemokratiska värden, vilket kan ses som medborgardialog i teorin, och den 

genomförda medborgardialogen om framtidens förskola, medborgardialog i praktiken. 

 

Begreppet medborgardialog är i sig kanske missvisande då det i ganska liten omfattning 

handlar om dialog. Detta kan också skapa felaktiga förväntningar som leder till besvikelse när 

det inte blir vad medborgaren förväntat sig. Däremot så visar politikernas och tjänstemännens 

svar på ett stort intresse för att lyssna på medborgarnas åsikter som underlag till beslut, vilket 

ju är positivt för demokratin. 

 

Utifrån vår studie av medborgardialogen om framtidens förskola i Västerås kan vi dra 

slutsatsen att den i dagsläget inte i någon vidare mening bidrar till demokrati i form av de 

deltagardemokratiska värdena: deltagande, inflytande, roller och relationer samt deliberation, 

förutom att det har skapats ett tillfälle för medborgare att delta. Själva deltagandet kan dock 

ha ett värde i sig och upplevdes starkt positivt av de som deltog. Men det grundläggande 

värdet i demokratibegreppet vilket är politisk jämlikhet kan snarare sägas försvagas än 
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stärkas. Det finns dock en medvetenhet om problematiken och dialogen framtidens förskola 

syftar också till att utveckla metoder för medborgardialog. Vår studie är begränsad till ett 

specifikt fall av medborgardialog och därför kan vi inte säga något om medborgardialoger 

generellt sett i Västerås stad. Vårt bidrag till forskningen om medborgardialog som 

deltagardemokratiskt verktyg är dock att belysa hur ett fall av medborgardialog ser ut i 

praktiken och vad vi kan säga om dess bidrag till demokratin.  

 

7 Diskussion 

Studien har till stor del kommit att fokusera på deltagandet eller framför allt det bristande 

deltagandet i medborgardialogen. Det föranleder frågan om hur medborgardialogen 

uppkommit och förankrats. Är det ett ”top-down” initiativ som har svårt att skapa ”bottom-

up” engagemang? Det leder också vidare till fler frågor: Vem är medborgardialogen till för? 

Om det nu är politikerna och tjänstemännen som bestämmer medborgardialogens 

genomförande, vill medborgarna ens ha medborgardialog? 

Bristen på deltagare leder också till problem för legitimiteten för inflytande. När få 

medborgare deltar blir det inte legitimt att ge dem inflytande, särskilt inte om de inte 

representerar befolkningssammansättningen och därmed hotar den politiska jämlikheten. Men 

samtidigt hur ska fler vilja delta om medborgardialogen inte ger något inflytande? 

När det gäller den politiska jämlikheten är det också önskvärt att låta marginaliserade grupper 

komma till tals. Trots en bred marknadsföring visar studien att bara en liten resursstark grupp 

har deltagit. Risken att medborgardialog snarast förstärker en politisk ojämlikhet än stärker 

demokratin blir därmed påtaglig. Det är dock värt att nämna att medborgardialogen ses som 

en början på ett långsiktigt arbete och att det i dagsläget handlar om att utveckla metoder som 

fungerar.  

 

Deltagardemokrati uttrycker ett värde i själva deltagandet som beskrivs som en läroprocess 

vilket bidrar med ett ökat politiskt självförtroende. Frågan är dock om de som deltar är de som 

är i behov av ett ökat politiskt självförtroende. Utan en mångfald av deltagare, inkludering av 

marginaliserade grupper eller ett representativt urval av befolkningen blir 

deltagardemokratiska initiativ som medborgardialog problematiskt ur ett demokratiskt 

perspektiv. Hur kan deltagandet och inkluderingen stärkas?  
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Projektet framtidens förskola innefattar även flera andra former av medborgardialog, enkäter 

och sms-panel, men alla dessa former handlar om att samla in åsikter - konsultation - och inte 

egentlig dialog och samtal. Vi undrar också om de olika formerna inkluderar fler olika 

grupper, vilket är en uttalad önskan från politiker och tjänstemän, eller om samma personer 

återkommer i de olika formerna och därmed påverkar flera gånger om. Det går alltså fråga sig 

om de olika formerna breddar deltagandet eller bara ger fler olika kanaler som ett fåtal 

använder.   

 

Från politikernas sida verkar det finnas några få eldsjälar som vill ha medborgardialogen, men 

flertalet av politikerna visar dock ett ganska ljumt intresse genom att inte dyka upp på själva 

medborgardialogen. Kanske är det inte riktigt politiskt korrekt att vara negativ till 

medborgardialog då utgångspunkten är att politiker ska vilja samtala med medborgarna, de är 

ju ändå politikens uppdragsgivare. Men när det väl gäller prioriterar man andra saker framför 

medborgardialogen. 

 

Att studera medborgardialog väcker också funderingar kring hur rekommendationerna från 

Sveriges kommuner och landsting tagits fram. Vår uppfattning är att SKL problematiserar 

föga kring medborgardialog utan ger en framförallt positiv bild av denna. Det skulle vara 

önskvärt med en mer kritisk hållning och en mer nyanserad bild av medborgardialog från 

deras sida då dessa rekommendationer används i många kommuners arbete med 

medborgardialog, liksom i Västerås stad.  

 

Det är inte utan att vi börjar fundera över om representativ demokrati och deltagardemokrati 

verkligen kan samexistera eller om deras olika maktlogiker är oförenliga. Representativ 

demokrati betyder ju just att de politiska besluten lämnats över till valda representanter, det 

går därför att förstå de politiker som blir osäkra på hur de ska förhålla sig till 

medborgardialogens plats i beslutsprocessen.  

Om nu representativ demokrati och deltagardemokrati inte kan förenas kanske det istället är 

önskvärt att utveckla den representativa demokratin inifrån så att fler kan tänka sig delta och 

påverka den traditionella vägen men kanske på ett nytt sätt. Hur går det att få fler personer att 

ta politiska uppdrag och hur populariseras politikerrollen som ju idag har ganska dåligt rykte 

med tanke på politikerförakt och politiskt missnöje? Går det exempelvis att ha vissa kortare 

politiska uppdrag, enfråge-uppdrag och snabba på de politiska processerna för att få fler att 

engagera sig? Behöver arbetsvillkoren och ersättningarna för politikerna förbättras och 
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behöver politikers status att höjas? Går det att utveckla det deliberativa samtalet mellan 

politiker inom den representativa demokratin? Ja dessa frågor kunde vara ett ämne för en ny 

spännande studie. 

 

I den här uppsatsen studeras en specifik metod bland många olika metoder för 

medborgardialog. Det blir därför svårt att generalisera till medborgardialog i stort men vi kan 

ändå se att problem som påvisats i tidigare studier av olika metoder för medborgardialog 

också förekommer i fallet med medborgardialogen om framtidens förskola.  

 

I och med att vi fokuserat studien på en medborgardialog face-to-face berör vi i ganska liten 

utsträckning medborgardialog via sociala medier. Det är annars något som används och är av 

intresse att studera, med sin potential men också sina nackdelar. Vi har inte heller berört hur 

medborgardialog kan föras via föreningar och organisationer. Det kan vara en möjlighet för 

dialog mellan kommun och medborgare vilket också görs, det finns till exempel en lokal 

överenskommelse för samverkan mellan Västerås stad och föreningslivet. Via sociala medier 

och föreningslivet kan kommunen ha större möjlighet att fånga upp frågor från medborgarna 

”bottom-up” istället för att kommunen ställer frågor de vill få synpunkter på, alltså ”top-

down”. 

 

Avsikten med medborgardialog - att medborgarna ska kunna vara med och påverka politiken -

 är god men dess effekter går att problematisera. Det har vi gjort i den här uppsatsen, vilket ju 

också är vår uppgift som statsvetarstudenter.  
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9 Bilagor 

 

Bilaga 1. Intervjuguide  

Bilaga 2. Deltagande observation



 

 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Frågor till tjänsteman  

Vilket är ditt ansvar, arbetsuppgifter vad gäller invånardialog? 

Berätta bakgrunden till att man började med invånardialog i Västerås stad resp. inom Barn 

och utbildningsförvaltningen 

Vilka invånardialoger har genomförts/genomförs? 

Hur bestäms och vem bestämmer vilka invånardialoger man ska ha (vilka ämnen)? 

Är det någon i nämnden som har varit emot genomförandet av invånardialogen? 

Hur dokumenteras de? 

Hur bestäms utformningen av invånardialog? 

Har du någon etikett på den utformningen som användes? 

Är förvaltningarna ålagda att genomföra dialoger eller är detta helt frivilligt? 

Hur ser processen ut från att dialogen är påtänkt till slutet? 

Vilka är engagerade i processen (politiker, tjänstemän…) 

Hur marknadsförs det? 

Vem förväntas delta i invånardialogerna? 

Hur gör ni för att få olika invånargrupper att delta? 

Hur presenteras resultatet för politikerna? 

Hur ser det ut med återkoppling till medborgarna? 

Vad är syftet med medborgardialog? 

Vilka problem ser du med invånardialog? 

Vilka möjligheter ser du med invånardialog? 

Vilka förväntningar hade du på dialogen? 

Hur skulle du beskriva invånardialogen 

Hur kändes det vid genomförandet av invånardialogen?  

Uppfylldes dina förväntningar? 

Hur ser du på framtiden för invånardialog? 

 

 

 

 



 

 

Extrafrågor till mångfaldsstrateg: 

Varför kallas det invånardialog och inte medborgardialog? 

Hur kom initiativet med medborgardialog till från början?  

Vem tog initiativet till dialogen? 

Hur länge har det funnits i Västerås stad? 

Finns det en gemensam modell för dialogen i Västerås stad? 

Kan du berätta om handboken som har tagits fram om invånardialog? 

Vilka nyckelpersoner finns det i arbetet med invånardialog? 

 

Frågor till politiker 

Vad har du för erfarenhet av att delta i medborgardialog? 

Varför valde du att delta/inte delta i invånardialogen framtidens förskola? 

Vilka förväntningar hade du? 

Hur skulle du beskriva invånardialogen? 

Hur kändes det att delta i invånardialogen?  

Uppfylldes dina förväntningar? 

Vad tror du blir resultatet av invånardialogen? 

Tycker du dialogen skulle gjorts på ett annat sätt och i så fall hur? 

Dagens förskolesituation med brist på platser och missnöjda föräldrar är ett mer känsligt 

ämne, hur tar ni det samtalet med invånarna? 

 

Vilken är politikerns roll i invånardialogen enligt dig? 

Berätta bakgrunden till att man började med invånardialog inom förskolenämnden. 

Hur och av vem kom initiativet till? 

Hur bestäms och vem bestämmer vilka invånardialoger man ska ha (vilka ämnen)? 

Hur bestäms utformningen av invånardialog? 

Är förvaltningarna ålagda att genomföra dialoger eller är detta helt frivilligt? 

Hur ser processen ut från att dialogen är påtänkt till slutet? 

Vilka är engagerade i processen? 

Hur tycker du att förslaget med att genomföra invånardialog togs emot i nämnden? 

Vilken betydelse tycker du invånardialog har för demokratin? 

Vem förväntas delta i invånardialogerna? 

Hur gör ni för att få olika invånargrupper att delta? 

Vad är syftet med medborgardialog? 



 

 

Vilka problem ser du med invånardialog? 

Vilka möjligheter ser du med invånardialog? 

Hur ser du på framtiden för invånardialog? 

 

Frågor till deltagare/medborgare i invånardialogen 

Ålder: 

Utbildningsnivå: 

Har du varit på invånardialog förut? 

Är du politiskt aktiv i något parti eller påverkar politiken på andra sätt? 

Hur fick du information om invånardialog? 

Vad tänkte du när du såg informationen? 

Varför valde du att delta i invånardialogen? 

Vilka förväntningar hade du på dialogen? 

Hur skulle du beskriva invånardialogen? 

Hur kändes det att delta?  

Hur upplevde du själva mötet med politikerna? 

Uppfylldes dina förväntningar? 

Vilka förväntningar har du på din möjlighet att kunna påverka framtidens förskola? 

Känner du att du kan påverka den lokala samhällsutvecklingen? 

Kände du dig mött med respekt? 

Kände du dig mött med lyhördhet? 

Tyckte du att ramarna och förutsättningarna för dialogen var tydliga? 

Hur skulle du vilja få återkoppling på dialogen? 

Vad hoppas du blir resultatet av invånardialogen? 

Vad tror du blir resultatet av invånardialogen? 

Tycker du dialogen skulle gjorts på ett annat sätt och i så fall hur? 

Kan du tänka dig delta i fler invånardialoger?  

Hur stort är ditt förtroende för det politiska systemet/de demokratiska processerna? 

Upplever du att det ökat eller minskat i och med invånardialogen? 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Deltagande observation 

Vi anlände till platsen för invånardialogen på Kopparbergsvägen 10 i centrala Västerås, 

klockan 17.45 på tisdagskvällen. Invånardialogen skulle börja klockan 18 och vi kom tidigare 

för att ha möjlighet att presentera oss för de politiker och tjänstemän som skulle delta. 

Lokalen ligger en trappa upp och nås via en lobby. Det är en ljus och öppen lokal med flera 

bord utspridda där pennor och papper finns tillgängligt. Vi går runt och skakar hand och 

presenterar oss för de som är där. Det är tre politiker från förskolenämnden och två 

tjänstemän. Av de politiker som närvarar är det två som representerar Kristdemokraterna och 

en som representerar Moderaterna. De tjänstemän som är där är en nämndstrateg samt 

projektledaren för invånardialogen. 

 

Fler deltagare anländer och sammanlagt blir vi åtta deltagare varav sju är kvinnor och en man. 

Invånardialogen börjar kl. 18 och projektledaren presenterar sig och berättar lite om 

invånardialogen. Deltagarna får presentera sig och berätta varför de har kommit. Samtliga 

deltagare berättar att de är där för att de själva har barn. Flera berättar att de också är där 

därför att de är missnöjda med platsbristen på förskoleplatser i Västerås, något som är ett akut 

problem i år.  

 

Projektledaren berättar att det är en kreativ workshop i kväll och att det viktigaste är att alla 

har kul.  Vi får tydlig information om hur kvällen är utformad och att vi kommer att få 

återkoppling via mejl så småningom. Kvällen ska handla om visionen för förskolan år 2026. 

Kvällens upplägg presenteras på två stora skärmar och bland annat kommer vi att ha 

hjärngympa, din vision och stafettpinnen. 

 

Vi får tydliga instruktioner om vad vi sedan ska göra. Workshopen innebär att vi tillsammans 

ska på ett fantasifullt sätt komma med förslag och visioner om hur framtidens förskola ska se 

ut. Vi arbetar i grupp och till viss del enskilt när vi ska komma med förslag. Det finns inte 

utrymme att diskutera andra saker utan det är en tydlig agenda för kvällen och projektledaren 

berättar att det kommer att gå fort och att det är vi deltagare som kommer få arbeta. Själva 

utformandet av workshopen innebär att vi under en viss tid ska komma med så många idéer 

som möjligt. Det går fort och det är tidspress, en övning innebär att den grupp som kommer 

med flest förslag vinner. Det är alltså på förhand bestämt hur kvällen ska se ut och det finns 

inte utrymme för deltagarna att påverka agendan. Det finns ingen organiserad dialog mellan 



 

 

politiker och deltagare utan vi arbetar tillsammans i workshops vid respektive bord. 

Deltagarna blir också ombedda att presentera förslagen för hela gruppen. Vi tar fikapaus och 

avslutningsvis så får vi snabbt komma med positiva och negativa kommentarer om kvällen, 

vilket sker muntligt inför alla i rummet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  


