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Abstract;  

This study aims to analyze the current discourse on citizen’s dialogue and its link to 

deliberative democracy, with hope to find that it is taken for granted in dialogues with citizens 

at local government level. The aim is to show, with a discourse analytical approach to the 

current democratic renewal in Swedish municipalities, how the discourse is designed and 

what is reproduced or restructured through printed texts published by the SKL. This by 

finding what is seen as truth or a form of objective reality in the deliberative democratic 

discourse and by analyzing the reproduction of the same. The purpose may also partly be 

considered creating an understanding of how this relates to or what effects this has in the 

discursive and social practice, as well as in seeing what consequences it can bring. 

Citizen´s dialogues are becoming more common. Powerful actors like SKL encourage 

Swedish municipalities to implement the dialogue in the organization. Information about the 

positive effects is spreading, while unintended consequences are not given any room at all. 

This can be seen as a social problem, a lack of awareness about the discourse and its social 

consequences or changes. Structural inequalities are reproduced by SKL publications, which 

give this study social relevance. The results also indicate that citizen´s dialogues have a 

connection to deliberative democracy yet still differ in several categories.  
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1 Introduktion 

 

Samhället är under ständig förändring. Som en del av denna förändringsprocess sker även 

förändringar inom våra demokratiska politiska system. Två av de fundament vårt svenska 

system bygger på är det kommunala självstyret och folksuveränhetsprincipen. Redan i den 

första meningen i Regeringsformen står det att: ”All offentligmakt i Sverige utgår från folket” 

(Munck, 2014, s. XVII). Sverige är först och främst en demokrati. Vidare beskrivs att ”den 

svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den 

förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal 

självstyrelse” (Munck, 2014, s. XVII). Vad innebär då detta?  

Traditionellt förknippas svensk demokratin med representativ demokrati men på senare år 

införs det allt fler samtalsdemokratiska inslag, åtminstone på kommunal nivå. Stora 

samhällsaktörer som Statens Kommuner och Landsting (vidare förkortat SKL) uppmuntrar 

sina medlemmar till fler medborgardialoger för att motverka vad de kallar ”ett demokratiskt 

underskott” (SKL, 2012b, s. 5). Vad detta för med sig är inte helt klart, utan behöver 

undersökas mer och kompletteras med mer forskning, det saknas exempelvis ett 

diskursanalytiskt förhållningssätt, vilket blir mitt bidrag till forskningen.  

Kritiker varnar för att den politiska jämlikheten hotas i och med de ”nya” kanalerna för 

politisk påverkan, medan andra ser demokratiska vinster med utvecklingen. En utveckling av 

demokratin med mer deliberativa inslag kommer att ge verkningar ute i samhället, frågan är 

vilka dessa är? I en tid då det lyfts röster om att demokratin urlakas allt mer. Valdeltagandet 

sjunker, allt färre organiserar sig politiskt, partideltagandetantalen sjunker och förtroendet för 

politikerna dalar. Allt fler kommuner inför olika åtgärder för att öka kontakten mellan väljare 

och valda, kanske i hopp om att stärka den representativa demokratin eller stärka det politiska 

deltagandet hos medborgarna. I dagsläget har alla Sveriges kommuner någon form av 

medborgardialog, vilket är en relativ ny företeelse. Detta kan väcka frågor om varför dessa 

förändringar genomförs? Vem vinner och vem förlorar på detta? Hur ser diskursen ut och hur 

påverkar detta den sociala praktiken?  
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1.1 Problemformulering  

Medborgardialoger blir allt vanligare, maktfulla aktörer som SKL uppmuntrar Sveriges 

kommuner och landsting till att implementera medborgardialogerna i organisationen. Men är 

medborgardialoger demokratiska, och i så fall hur? Kan de sägas vara ett uttryck för 

deliberativ demokrati? Information om de positiva effekterna som dessa kan ge sprids, medan 

de icke avsedda konsekvenserna inte ges något utrymme alls, de farhågor eller den kritik som 

riktats mot dessa ges litet till inget utrymme. Detta kan ses som ett samhällsproblem. Om det 

finns en omedvetenhet kring diskursen och dess sociala konsekvenser eller förändringar kan 

strukturella ojämlikheter reproduceras genom SKL:s publikationer utan närmare eftertanke, 

där av äger ämnet samhällsrelevans. Problemområdet kan också sägas ha inomvetenskaplig-

relevans, det saknas diskursanalytiskforskning kring medborgardialoger i kommunerna.  

1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att analysera den rådande diskursen om medborgardialoger och 

dess koppling till deliberativ demokrati med hopp om att finna och problematisera det förgivet 

tagna inom medborgardialoger på kommunalnivå. Med ett diskursanalytiskt förhållningssätt 

till aktuell demokratiförnyelse i svenska kommuner analyseras hur gällande diskurser är 

utformade och vad som reproduceras eller omstruktureras genom tryckta texter publicerade av 

SKL. Genom att finna vad det är som ses som sanning eller en form av objektiv realitet inom 

den deliberativa demokratiska diskursen, analyseras reproduktionen av densamma. Även det 

dolda förs fram i ljuset för att undersöka vilken påverkan detta har i den diskursiva och 

sociala praktiken. Syftet kan delvis också sägas bestå i att skapa en förståelse för hur detta 

hänger ihop för att se vilka konsekvenser detta kan få.  

 

1.3 Frågeställningar  

Frågorna blir således:  

- I vad mån och hur görs medborgardialoger diskursivt till ett uttryck för deliberativ 

demokrati? 

- Vilka följder får medborgardialogerna och vilka sociala förändringar förväntas de leda 

till?  

- Hur framställs medborgardialogerna diskursivt av SKL?  
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2 Teorier 

2.1 Deliberativ demokrati  

Inom den deliberativa demokratin är det offentliga samtalet och samtalssituationen väsentlig. 

Målet är att alla ska komma överens och besluten ska grundas på konsensus. Det är också av 

största vikt att alla argument tas på lika stort allvar och att dessa sker på jämlika grunder. 

Montin (2011, s. 150) menar också att dialogerna ska bygga på öppenhet, ansvarighet och 

jämlikhet, samt att deltagarna pratar med varandra. Inte föra långa monologer från sitt 

perspektiv utan att släppa in de andra i samtalet. Demokratin bör inte enligt detta synsätt 

bygga på aggregerande av preferenser utan också lyfta olika möjligheter för att finna det bästa 

alternativet. Vilket är en av de brister som pekas ut inom den representativa demokratin. 

Politiken ska inte bara spegla opinion utan också bilda densamma. Genom att lyssna till 

varandras argument kan man ändra sin uppfattning och finna den bästa lösningen.   

Enligt Dryzek och Dunleavy är en speciell typ av kommunikation central för demokratin, en 

kommunikation av goda skäl och reflektion kring andras argument. Dryzek och Dunleavy 

menar att: ”Deliberative democracy is grounded in an assumption about individuals that 

stresses their capacity to reflect upon their own preferences, values and judgments in light of 

their participation in political dialogue with other individuals” (2009, s. 216). I en deliberativ 

demokrati bygger samhället på en deliberativ kontakt mellan medborgare och politiker. 

Besluten legitimeras av förutsättningarna hos medborgarnas rätt och möjligheten samt 

förmågan till delaktighet i besluten, genom medverkande i deliberation gällande de frågor 

som rör besluten. Detta är eller ska vara en rättighet som alla delar enligt Dryzek och 

Dunleavy.  

Young menar att den deliberativa demokratin ger viktiga ideal för en mer inkluderande 

demokrati. Hon argumenterar för att den aggregerande rådande demokratimodellen har stora 

brister. Young skriver att ”a communicative model of democratic inclusion theorizes 

differentiated social segments struggling and engaging with one another across their 

differences rather than putting those differences aside to invoke a common good” (2010, s. 

18).  

Den deliberativa demokratin bör enligt Young innefatta vissa kriterier så som inclusion 

(inkusion), political equality (politisk jämlikhet), reasonableness (resonlighet) och publicity 

(offentlighet) för att fungera. Ett demokratiskt beslut legitimeras genom att alla som påverkas 

av besluten är inkluderade i diskussionsprocessen och beslutandet. Alla ska också ha samma 
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möjlighet och rätt att uttrycka sina intressen och farhågor, vilket förutsätter att samtalet är fritt 

från dominans. Resonligt inställda människor förstår att meningsskiljaktigheter ger förståelse 

och insikt. De ingår diskussion för att lösa gemensamma problem i syfte att nå en 

överenskommelse och har en öppen inställning som inte går ut på att bara genomdriva sina 

intressen på bekostnad av andras (Young, 2010, s. 24). För att skapa förutsättningar för att 

detta ska fungera behöver diskussionerna ske offentligt. Offentligheten gör deltagarna 

försiktigare med hur de uttrycker sig och göra att det allmännas bästa styr, snarare än det 

egna, privata bästa.  

För dialogen lyfter Young tre villkor eller lägen för inkluderande kommunikation, dessa är 

”greeting or public acknowledgement” som är en form av offentligt erkännande ”affirmative 

uses of rhetoric” vilket är en mer tillåtande retorik och ”narrative and situated knowledge” 

som ska skapa en större förståelse, alla dessa delar bör uppmärksammas för att få en bra 

samtalssituation (Young, 2010).  

2.1.1 Agonistisk demokrati 

Young för sina teorier om deliberativ demokrati inom den radiala demokratiteorin i motsats 

till Mouffe vars resonemang tillhör den postmoderna demokratiteorin. Chantal Mouffe 

förespråkar en mer agonistisk demokrati. Hon menar att dagens paradigm som både liberala 

och deliberativa demokratiteoretiker utgår från är skadligt för demokratin. De rådande 

demokratiska teorierna tar inte hänsyn till maktrelationer, utan ser individerna som 

maximerande agenter eller rationella subjekt, bärandes på naturliga rättigheter. Därför menar 

hon att vi skyndsamt behöver ett alternativt tillvägagångssätt som möjliggör en förståelse för 

de förändringar demokratin genomgår (Mouffe, 2005).  

Mouffe förklarar att när vissa teoretiker betonar en fri politisk samtalssituation med offentlig 

deliberation, som Young, tillhör hon dem som snarare se det som en plats av makt, konflikter 

och motsättningar (Mouffe, 2005, s. 9). Mouffe kritiserar också det deliberativa målet att nå 

konsensus. Hon menar att ”every consensus is based on acts of exclusion, it reveals the 

impossibility of a fully inclusive rational consensus” (Mouffe, 2005, s. 11). Fokuset på 

konsensus är ett demokratiskt problem. Vilket leder till apati och missnöje med politiskt 

deltagande. Den deliberativa modellen uppmärksammar inte den antagonistiska dimensionen 

som pluralismen/ mångfalden av värderingar innebär och dess outrotliga karaktär. 

Alla vi/dem relationer kan enligt Mouffe utvecklas till vän/fiende relation, vidare förklaras att 

former av vi/dem förhållande, religiösa, etniska, ekonomiska eller andra, blir platsen för 
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antagonism (2005, s. 16). Antagonismen är inneboende och skapar ett vi och dem. Det finns 

ingen mening med att politiken ska sudda bort detta (det går inte) utan hitta sätt att etablera 

vi/dem diskrimineringen på ett sätt som är förenligt med en pluralistisk demokrati. De som är 

dem ska inte ses som fiender utan som en meningsmotståndare dvs. att gå från antagonism till 

”agonism”, det är målet. 

 

2.2 Diskursanalys som teori  

 Diskursanalys är både en teori och metod som används för att beskriva verkligheten som 

något socialt skapat. ”Diskursteori syftar till en förståelse av det sociala som diskursiv 

konstruktion, där alla sociala fenomen i princip kan analyseras med diskursanalytiska 

redskap” (Jørgensen & Phillips, 2000, s. 31). Diskursiva formuleringar sätter gränser för vad 

som är tänkbart. Börjesson och Palmblad menar att diskurser är ”inte bara vad som sägs i 

olika sammanhang, utan också vad som gör det möjligt att säga det” (2013, s. 12).  

Diskurs är en uppsättning idéer som används i kampen för hegemonin och som en del av 

samhälliga relationer. Där betydelser ses som självklara eller normaliserade, trots att dessa 

egentligen gynnar vissa särintressen (Ekström, 2012, s. 133). Dessa är både formade (social 

produkt) och formande (socialt instrument) samtidigt (Medina 2013, s. 54, s. 73). De kan ses 

som en form av social praxis med en dialektisk relation mellan den konkreta diskursiva 

händelsen och ramen för denna händelse, som bidrar till att både producera och reproducera 

samhälliga förhållanden. De bidrar också ”i hög grad till att skapa de subjekt vi är och de 

objekt vi kan veta någonting om” (s. 20-21 , Jørgensen & Phillips, 2000).   

 

 2.2.1 Socialkonstruktivism  

Diskursanalytiskteori utgår från socialkonstruktivistiska premisser. Där diskursanalys bygger 

på strukturalistisk och poststrukturalistisk språkfilosofi som utgår ifrån att tillträdet till 

verkligheten alltid går igenom språket, eftersom att det är genom språket vi skapar 

representationer av verkligheten. Även om det finns en fysisk värld, får denna bara betydelse 

genom diskurser (Jørgensen & Phillips, 2000, s. 15). Författarna menar att språket kan ses 

som en maskin som konstituerar den sociala världen och ska därför inte ses som en avspegling 

av en existerande verklighet. Språket struktureras i diskursiva mönster som både bevaras och 

förändras i diskursiva praktiker.  
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Socialkonstruktivism innefattar ett helhetsperspektiv på samhället och dess delar som 

konstruerade av människan i samspel med andra människor. Människorna skapar och formar 

samhällets strukturer och normer i samspelet människor emellan. Sociala handlingar ska inte 

ses som något av naturen skapat. Socialkonstruktivismen intresserar sig för den sociala 

kontexten och dess påverkan på uppfattandet av vår kunskap (Barlebo Wenneberg S. 2001, s. 

11). Det vi ser som kunskap påverkas av det sociala samhället. Tillexempel språket, som är 

socialt betingat konstrueras människor emellan och är både en förutsättning för att kunna 

skapa och förstå kunskap.  

3 Tidigare forskning 

3.1. Demokratiutveckling i svenska kommuner 
Det finns ett växande problem inom demokratin på alla nivåer som bör tas på allvar. Detta 

poängterar bland annat Gilljam, Jodal och Cliffordson (2003, s. 1). Exempel på dessa är 

sjunkande valdeltagande, ökat politiskt utanförskap, minskat förtroende för politiker, 

sjunkande antal medlemmar i politiska partier och otillräckliga kontakter mellan styrda och 

styrande (Gilljam m.fl., 2004). Författarna förespråkar också att de åtgärder som sätts in 

framförallt bör ske på den lokala nivån. Detta framkommer även i Kommundemokrati-

kommittén betänkande (SOU2001:48) där de också skriver att ”utvecklingen av den lokala 

demokratin i första hand är en fråga för kommunerna och landstingen och att det inte finns en 

demokratimodell som passar alla” (2001, s. 436). Vidare vill kommundemokratikommittén 

också ”möjliggöra för kommuner och landsting att utveckla den lokala demokratin utifrån 

lokala förhållanden och medborgarnas önskemål.” (SOU2001:48).  

De förslag som framförallt diskuteras har sitt ursprung i ”deltagardemokratiska och/eller den 

samtalsdemokratiska tankeskolan: Demokratin skall förbättras genom en ökad mängd 

medborgligt deltagande och en ökad mängd övervägda politiska samtal” skriver Gilljam m.fl. 

(2003, s. 2). Även Nilsson (2005) ser demokratiska utvecklingsmöjligheter i andra än de 

traditionella medborgarinflytande kanalerna.  

Utifrån utvecklingen med att de politiska partierna i allt mindre utsträckning förmår 

mobilisera medborgarna lokalt finns ett behov av att på andra sätt knyta medborgarna till 

den lokala politiken. Det finns även incitament för icke-partianslutna medborgare att 

enskilt eller i organiserad form samverka med den representativa strukturen. För många 

innebär det en möjlighet att påverka politiska beslut och en möjlighet att få medverka i 

samhällsutvecklingen. Det innebär således en möjlighet att kunna utöva ett direkt 

inflytande på politikens utformning. (Nilsson, 2005 s. 163) 
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Nilsson (2005) menar att även om det ter sig problematiskt att finna vägar till samverkan 

mellan traditionella former och mer deltagardemokaratiska former av medborgarinflytande, 

finns det incitament som tyder på att det finns mycket att vinna på att få den typen av 

samarbete att fungera. De inympande nyare formerna stärker demokratin.  

Det råder en bred konsensus i Sverige om att det är de demokratiska processerna som ger 

legitimitet åt de politiska besluten. Bengtsson och Karlsson (2005) menar att det politiska 

systemets legitimitet riskerar att erodera om inte beslutet demokratiskt legitimeras. Författarna 

poängterar dock att alla beslut inte kan fattas demokratiskt, inte ens genom ansvarsutkrävande 

vid val, eftersom att de fattas av tjänstemän. Därav är det av största vikt att det finns en närhet 

till och mellan politiker och tjänstemän på lokal nivå. Närheten mellan profession och politik 

är det som säkerställer att tjänstemännen implementerar de demokratiskt fattade besluten, det 

främjar politisk följsamhet och minskar risken för korrupt beteende (Bengtsson & Karlsson, 

2012).  

Lawson (2008) visar på att tjänstemän och politiker ogärna lämnar ifrån sig beslutsfattandet 

till medborgarna. I de fall Lawson undersökt, där kommuner bjudigt in medborgare i 

beslutsprocessen. Menar författarens på att ’logic of appriopriateness’ dvs. handlande i 

rådande ordning går före ’logic of consequences’ som står för agerande i enlighet med det 

väntade utfallet. Vilket gav effekten att ”den lokala medborgerliga mobiliseringen uteblev och 

brist på tid och meningsfullhet angavs som huvudskäl till att inte delta i offentliga 

sammankomster” (Lawson, 2008, s. 134). 

Tidigare har ett starkt partisystem varit framträdanden i Svensk demokrati. Partierna har stått 

för både det politiska deltagandet och den politiska representationen. Detta har kommit att 

ändras, antal medlemmar i partierna har sjunkigt, valdeltagandet är lägre och allt färre väljare 

upplever i dag en pariidentifikation. På 1960-talet beräknades över hälften av röstberättigade 

svenskar ”känna en stark identifikation med ett politiskt parti” 2006 var motsvarande siffra 16 

procent (Karlsson, 2010 s. 115). Hos våra politiker kan man se att trenden snarare är den 

motsatta. Här har andelen partrepresentanter ökat från 24 procent 1968 till 48 procent 2007. 

En partirepresentant identifierar Karlsson som ”en politiker som vid en intressekonflikt 

mellan sin egen vilja, väljarnas uttryckta åsikt å ena sidan, och partigruppens position skulle 

rösta i enlighet med partigruppen” (2010, s. 116).  Detta menar Karlsson skapar ett läge där 

politiker till skillnad från väljare, styrs av partiidentiteter som de inte delar med 
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väljargruppen. Vilket leder till ett problem med den representativa demokratin som 

medborgardialoger kan vara en del av lösningen på. Karlsson menar att detta är en av 

anledningarna till varför vi i dag har ett utökat behov av alternativa kanaler mellan politiker 

och medborgare.  

Wohlgemuths avhandling behandlar både det valdemokratiska representativa synsättet för 

medborgligt deltagande och det pluralistiska synsättet (2006, s. 19) som anser att många olika 

grupper tävlar om inflytande. Där det i det förstnämnda handlar om de allmänna valen som 

främsta kanal för inflytande och det andra handlar om andra kanaler. Deltagardemokratiska 

demokratiideal vill se mer decentraliserad makt med ett direkt politiskt deltagande från 

medborgarnas sida. Det finns också ett deliberativt demokratiideal där tanken är att 

medborgarna fortlöpande ska vara delaktiga i beslutsprocessen men att ”deras politiska 

uppfattningar filtreras genom en diskursiv process” (Wohlgemuth, 2006, s. 15) där det tas 

hänsyn till dem i kollektivt beslutsfattandet.   

Pluralismen som teori anser att det är önskvärt att politiska beslutsarenor är tillgängliga och 

öppna för inflytande. I medborgardeltagandet får olika intressegrupper utrymme att höras 

fortlöpande och politikerna ska då vara lyhörda inför medborgarna och öppna för påverkan 

(Wohlgemuth, 2006, s. 26). Pluralismen anser att den bästa förutsättning för ett representativt 

politiskt beslutsfattande uppnås i en demokrati där medborgarnas deltagande i allmänna val är 

kombinerat med betydande deltagande utanför valen. Idealet är en öppen arena där många 

medborgare enskilt eller i grupp är aktiva och försöker påverka beslutsprocessen samtidigt 

som politikerna är öppna för påverkan (Wohlgemuth, 2006, s. 233). 

 

3.2 Olika typer av demokratiåtgärder 

Wohlgemuth menar att en viktig kanal för medborgligt inflytande är de allmänna valen vilka 

genom medborgarna utövar inflytande över de politiska besluten. Men att även utöva 

inflytande utöver de valen tillexempel genom personliga möten med beslutsfattare, 

namninsamlingar och demonstrationer ger fler kanaler till politiskt inflytande. En annan viktig 

kanal som Wohlgemuth (2006, s. 9) poängterar är, vad han kallar vardagliga kontakter, som 

ger politiker viktig information om de politiska uppfattningar som medborgarna har. Kanaler 

mellan politiker och medborgare ses som grundläggande för demokratin. Men det är inte bara 

medborgarinflytande som är viktigt, även den politiska jämställdheten är elementär. Idealt sätt 

ska allas inflytande vara lika stort. Att skapa politisk jämlikhet ses som en stor utmaning för 
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demokratin eftersom alla grupper inte är lika politiskt aktiva och inte heller har lika stora 

ekonomiska och/eller politiska resurser (Wohlgemuth, 2006, s. 232). 

Valdeltagande, deltagande vid sidan av valen, engagemang inom föreningslivet och slutligen 

vardagliga kontakter mellan väljare och valda, ses som kanaler för politisk påverkan. Där 

valdeltagande ses som en möjlighet att utöva kontroll från medborgarnas sida, men där den 

kommunikativa kapaciteten ses mer begränsad. De övriga kanalerna kan ses i högre grad som 

kommunikativa men innefattar inte samma grad av kontroll. För att öka överensstämmelsen 

mellan medborgarnas uppfattningar och politikernas framhålls två omständigheter, 

inklusivitet och konsensus (Wohlgemuth, 2006, s. 46-54).  

Nilsson (2005) granskar det lokala deltagandet efter dess relation till etablerade politiska 

institutioner. Där de traditionella, integrerade deltagarformerna som allmänna val och partier 

kompletterats med folkinitiativ till folkomröstningar. Som nya deltagarformer, i rapporten 

kallade inympade, ses de försök till nya kontaktytor mellan medborgare och politiker. Det 

handlar framförallt om olika kanaler för medborgare att föra fram sin talan, så som 

brukarstyrelser, medborgarstyrelser, rådslag och även kundvalsmodeller. Den tredje 

deltagarformen är de fristående, från de politiska institutionerna, som från ett självständigt 

håll utövar påtryckningar och utmanar etablissemanget. Det kan röra sig om nya sociala 

rörelser, byalag, föreningsarbete eller politisk konsumtion (Nilsson, 2005 s. 86-87). 

Gilljam m.fl. (2003, s. 19) undersöker brukarinflytande i form av brukarstyrelser med viss 

beslutande rätt och brukarråd med en rådgivande funktion. I 52 procent av de svenska 

kommunerna finns rådgivande brukarråd och i 35 procent finns brukarstyrelser. De alldra 

flesta kommunerna i Sverige (97 procent) har ett pensionärsråd och ett handikappsråd. Andra 

rådsorgan som ungdomsråd finns i 49 procent av kommunerna och ett byaråd eller byalag 

finns i 74 procent av kommunerna. Att medborgare kommunicerar med politiker är ingenting 

nytt, det nya med medborgardialoger är att det sker på ett systematiserat sätt. Genom 

medborgardialog sätts ramar för hur utformningen ska se ut, vilken typ av inverkan som ska 

äga rum och hur kunskapsinsamlingsprocessen ska ske. Vilket också ger ökade möjligheter 

för politikerna att agera motverkande av politisk ojämlikhet (Karlsson, 2010, s. 122).  
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3.3 Medborgardialog 

Var det gäller medborgardialog dvs. en dialog mellan medborgare och politiker fordras en 

mer aktiv medverkan hos medborgarna. Enligt rapporten av Gilljam m.fl. (2003, s. 11) består 

det vanligaste forumet för medborgardialog av frågor vid fullmäktigemöten, i 54 procent av 

kommunerna finns denna möjlighet. I 30 procent av kommunerna finns även andra former av 

möten med politiker där medborgardialog kan komma till. I lika många kommuner (30 

procent) finns också debattforum på kommunens hemsida där medborgarna kan komma i 

kontakt med politiker. I 25 procent av kommunerna förekommer möten mellan utvalda 

grupper av medborgare och politiker, det kan röra sig om grupper av ungdomar, pensionärer 

eller handikappade (detta gällde 2003 sedan dess har antalet medborgardialoger ökat).  

Karlsson (2010) menar att medborgardialoger har blivit allt vanligare, han skriver att samtliga 

kommuner har medverkat i någon form av medborgardialog. Karlsson utgår från att det i dag 

finns ett ideal om medborgardialoger i de svenska kommunerna och ”en mycket nära och 

kommunikativrelation mellan väljare och valda” (2010, s. 115). Det lyftes också fram att 

dessa satsningar på politiskt deltagande är förknippade med vissa risker. Medborgardialoger 

ses som alternativa former av politiskt deltagande som existerar utanför de etablerade 

demoratiska praktikerna (Karlsson, 2010, s. 113).  

Tre möjliga funktionsområden för medborgardialog pekas ut av Karlsson (2010) som hänvisar 

till tidigare forskning om alternativa kanaler inom den representativa demokratin. Det gäller 

små frågor som inte är parti politiserade utan där medborgare har särskild kompetens, frågor 

där partiernas åsikter skiljer sig från medborgarnas eller i låsta lägen där partipolitiken har 

svårt att komma till beslut (Karlsson, 2010, s. 117). Genom medborgardialoger kan då 

politikerna efter dialog med medborgarna fatta mer legitima, kvalitativt underbyggda beslut.  

Karlssons studie om kommunpolitikers inställning till medborgardialoger visar att det finns ett 

stort stöd för dialogerna, 85 procent av politikerna tillstod att medborgarna bör få en 

betydelsefull och mer aktiv roll i den lokala politiken. Främsta argumentet för detta ansåg 

kommunpolitikerna var som ett sätt att fatta bättre beslut. Andra anledningar var för att öka 

medborgarnas kunskaper och få ett ökat förtroende (Karlsson, 2010, s. 118-119). Största 

risken tros vara att medborgardialogerna skulle leda till negativa konsekvenser för den 

politiska jämlikheten. Andra negativa konsekvenser eller risker som poängteras är att det kan 

leda till en mindre effektiv demokrati eller onödiga konflikter. Motiven bakom 
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medborgardialoger kan tillexempel vara att stärka förtroendet för politiker, uppmuntra 

medborgarna till politiskt deltagande, hantera politisktkomplexa problem, marknadsföra 

kommunen eller att involvera fler grupper i samhället som annars riskerar att inte höras 

(Karlsson, 2010, s. 114).  

Ett alternativ till medborgardialoger kan vara medborgarpaneler som växt fram genom den 

deliberativa demokratiteorin. Medborgarpaneler ses i SOU2001:48 (s. 163) som en ny 

demokratisk arbetsform under utveckling, där ett slumpmässigt antal medborgare bjuds in till 

ett gemensamt samråd. Tanken är att de i grupp ska diskutera sakfrågor tillsammans med 

politiker och experter, efter dem läst in sig i frågan. Detta ger en arena där deltagarna på mer 

lika villkor har möjlighet att dela sina åsikter. För att det ska räknas som en medborgarpanel 

behövs de två grundkraven uppnås. Ett slumpmässigt urval av medborgare och deltagande i 

samråd innan åsikterna lämnas.   

I Sverige har medborgarpaneler blott testats i enstaka kommuner, något fler antal kommuner 

har prövat medborgarråd som påminner lite om medborgarpaneler men med lägre krav. Wide 

och Gustavsson (2001, s. 76-77) menar att norska studier på ämnet gett goda resultat. Dessa 

studier pekar på att medborgarpanelerna når andra grupper av medborgare än de som 

engagerar sig i traditionella metoder. Dessutom menar de och ser positivt på, att många 

paneldeltagare förändrat sin åsikt efter genomförda diskussioner. Detta menar författarna 

(Wide & Gustavsson, 2001) är tecken på att tillexempel en brukarenkät inte bör ses som lika 

givande eftersom att den inte leder till en förändrad ståndpunkt.  

 

3.4 Kritik inom forskningen 
De tre demokratiidealen deltagardemokrati, deliberativ och det valdemokratiska 

representativa demokratiidealet anses förenliga av kommundemokratkommitténs 

slutbetänkande skriver Wohlgemuth (2006) och hänvisar till (SOU 2001:48) samt 

demokratiutredning (SOU 2000:1). Kritik mot detta lyfter statsvetarna Esaiasson och Gilljam 

som både menar att mer deltagardemokratiska inslag kommer leda till ojämlikheter där olika 

grupper får mer eller mindre inflytande. De finns således olika målkonflikter mellan de olika 

demokratiidealen (Wohlgemuth, 2006, s. 16).  

Den främsta kritiken mot medborgardialoger lyfter fram risken för politisk ojämlikhet. 

Genom att låta ett fåtal medborgares talan väga in i besluten exkluderas andra grupper. 
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Kritikerna menar ofta att de allmänna valen är det bästa sättet att säkerställa politisk jämlikhet 

och att medborgardialoger bidrar till ökad politisk ojämlikhet, vilket värkar försvagande av 

demokratin. De med redan stora resurser kommer att skapa sig tolkningsföreträde och 

använda sig av detta för att tillskansa sig ännu mer makt på de resurssvagas bekostnad.  

Annan kritik bottnar i att deltagarna i medborgardialogerna i första hand kommer försöka föra 

fram sina själviska privata intressen och inte det som är bäst för den stora massan. Samtidigt 

finns det andra förespråkare som menar att genom denna tilltro till medborgarnas delaktighet 

skapas solidaritet, som fostrar ett ansvarstagande för gemensamma angelägenheter (Karlsson, 

2010, s. 119-120).  

Enligt Bengtsson och Karlsson (2012) antas omfattande demokratiska processer orsaka viss 

skada i effektiviteten i drivandet av kommunalverksamhet. På grund av detta flyttas beslut 

från politiska eller demokratiska processer till experter eller privata entreprenörer dvs. icke 

politiska aktörer för att öka effektiviteten. Men denna konflikt mellan effektivitet och 

demokrati bygger enligt författarna på missförstånd.  

 Demokrati är politikens enda legitimitetskälla. Om utrymmet för demokratin beskärs så 

att de politiska mål som formuleras till slut inte står i samklang med folkviljan, ja då spelar 

det ingen roll hur energiskt och till hur låg kostnad förvaltningen arbetar för att uppnå 

dessa mål. Verksamheten blir ändå per definition ineffektiv. (Bengtsson & Karlsson, 2012, 

s. 9). 

 

Den vanligaste kritiken från anhängare av deltagardemokrati och deliberativ demokrati gäller 

dagens brister i medborgarskolningen inom den representativa demokratin. De menar att 

medborgarinflytandet inte bör begränsas till allmänna val. Därför vill de se fler kanaler för 

inflytande. Enligt Lawson (2008) anser dessa anhängare också att beslutanderätten inte per 

automatik bör delegeras bort, utan det politiska medborgarskapet bör breddas och ges 

inflytande i de beslut som berör dem. Kritikerna menar också att den representativa 

demokratin lider av brister i representativiteten som tenderar att ge politisk exkludering. För 

att komma till rätta med detta bör dagens politik kompletteras med social representation och 

en närvarons politik (Lawson, 2008, s. 44-45). Det bygger på idén om att olika grupper 

behöver representeras av sig själva med deras unika och olika erfarenheter. Detta förutsätter 

en jämställd representation av såväl kön som en balans mellan etiska grupper, en politisk 

inkludering av marginaliserade, uteslutna och nedtystade grupper.   
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Enligt Dahlstedt och Hertzberg (2005) råder det brist på social mångfald som är påtaglig, 

framförallt inom förvaltning och forskning. Det sker en systematisk snäv social rekrytering 

som bör ses som ett påtagligt problem. Bland annat finns en underrepresentation av 

medborgare med arbetar- och/eller invandrarbakgrund. När det gäller politiker finns 

demokratiska spelregler som ger alla medborgare chans att bli valda, men inget demokratiskt 

sätt inom tjänstemannakår och forskning.  Skillnader som dessa anses viktiga eftersom det 

sker ett samspel mellan dessa aktörer där ” de olika verksamheterna emellan präglas av att 

politiker kommer och går, medan tjänstemän och forskare består. Ansvarsutkrävande finns 

från väljare gentemot sina politiker. När en bestämd politik misslyckas är det politiker som 

kan bytas ut efter varje val” (Dahlstedt & Hertzberg, 2005, s. 79). 

Avslutningsvis menar Wohlgemuth att det finns belägg för att politiker bör anstränga sig för 

att främja utökade kontakter med medborgare, han argumenterar för en ökad öppenhet. (2006, 

s. 161).  Gilljam m.fl. menar att de demokratiförsök som gjort på kommunal nivå har 

misslyckats (2005, s. 26). Författarna menar att det snarare är integrationspolitiska insatser 

som förklarar varför valdeltagandet sjunkigt mindre i kommuner med omfattande 

demokratisatsningar. I deras analyser tolkar de också fram att ”demokratisatsningar tenderar 

att leda medborgarna bort från de politiska partierna men utan att dessa uteblivna aktiviteter 

ersätts med någonting annat” (Gilljam m.fl., 2005, s. 27). Det finns således olika sätt att se på 

de insatser som görs och det resultat som kommer av det samma.  

4 Metod 

4.1 Kritisk diskursanalys  

 Kritisk diskursanalys är både en teori och metod för att analysera språk och makt. De 

metodologiska ansatserna fokuserar på de sociala problemen. Metodologin har en i huvudsak 

kritisk ställning som syftar till avslöjanden i texten. Med sina beskrivande, tolkande och 

förklarande analysnivåer undersöks texter kritiskt för att se djupare sammanhang och dolda 

antaganden.  ”Diskursanalysens syfte är att avslöja vilka myter om samhället som objektiv 

realitet som impliceras i tal och andra handlingar” (Jørgensen & Phillips, 2000 s. 47). Med ett 

normativt förhållningssätt syftar den kritiska diskursanalysen till att förbättra samhället. 

Genom att blicka bortom de faktiska orden söks det efter vilka förgivet tagna föreställningar 

och värderingar, som är så starkt socialt förankrade att de kan tas för givna (Ekström, 2012, s. 

128). Kritisk diskursanalys söker exponera de ideologiska betydelserna genom att finna 
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grunden till varför man valt att representera verkligheten på ett speciellt sätt, varför detta 

alternativ valts och vilka effekter valen för med sig (Ekström, 2012 s. 129).  

Metodologin delar analysen i tre dimensioner; text, diskursiv praktik och social praktik. Både 

texten och den diskursiva praktiken betraktas och hanteras inom ramarna för den 

sociokulturella praktiken, modellens övergripande ramverk (makronivå). Med en kritisk 

diskursanalytisk ansats ses en dialektisk relation mellan den sociokulturella praktiken och den 

diskursiva praktiken där diskursen konstituerar sociokulturell praktik, samtidigt som 

diskursen konstitueras av densamma. Det är i relationen dem emellan som kritisk 

diskursanalys finner sina slutsatser (Ekström, 2012, s. 131).  

I texten analyseras de språkliga dragen genom att kartlägga aktörens konstruktion utav de 

sociala relationer som kan markera den egna positionen (Medina, 2013, s. 77). Både textens 

makrostruktur och mikrostruktur undersöks. Genom att söka efter både det som närvarar eller 

prioriteras och det som utelämnats eller dolts. Den diskursiva praktiken handlar om 

”meningskapande processer av produktion” (Ekström, 2012, s. 130) och reception. I 

relationen mellan analysen och den analyserade praxisen, relationen mellan språk och 

samhälle, skiljs den kritiska diskursanalysen från andra diskurser (Ekström 2012, s. 123; 

Medina, 2013, s. 73). 

I forskning i diskursanalys kan målet aldrig vara att nå en verklighet utanför diskurserna, 

därför är det diskursen i sig som analyseras. Det är de mönster som framkommer i 

datamaterialet som undersöks och de sociala konsekvenser som den diskursiva 

framställningen kan få som är av intresse. Forskaren är själv en del av den kultur som 

undersöks vilket gör det svårt att se diskurserna eftersom de uppfattas som självklara, därav är 

det just självklarheter som avslöjas. Det är ofta svårt för diskursanalytikern att ”distansera sig 

från den objektivitet man själv delar och se kontingensen” (Jørgensen & Phillips, 2000, s. 44).  

Det finns andra typer av diskursanalyser en den kritiska diskursanalysen exempelvis 

diskursteori eller diskurspsykologi. Även om denna uppsats framförallt använder metoder och 

teorier som förknippas med kritiskdiskursanalys finns vissa ansatser som kan relateras till 

diskursteorin. De olika typerna av diskursanalys beskrivs olika positionerade i ett kontinuum. 

Där diskurspsykologin fokuserar mer på vardagsdiskurser och diskursteorins fokus ligger på 

ett mer abstrakta, överordnade diskurser (Jørgensen & Phillips, 2000, s. 27-28). Emellan dessa 

ytterligheter befinner sig den kritiska diskursanalysen. Mer precist kan därför denna metod 

sägas röra sig mellan kritisk diskursanalys och diskursteori.  
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4.2  Datainsamling & genomförande 

Den textanalys som uppsatsen behandlar innefattar utvalda tryckta texter publicerade av 

statens kommuner och landsting SKL som verkar rådgivande vid implementeringen av 

medborgardialoger i Sveriges kommuner. Dessa utgör således den empiri uppsatsen 

analyserar. I genomförandet av uppsatsen används en kvalitativ metod med ett tolkande 

synsätt. Den ontologiska ståndpunkt som arbetet förhåller sig till är socialkonstruktivism. I 

analysen används kategorier för att undersöka kopplingen mellan medborgardialoger och 

deliberativ demokrati. Dessa är; det offentliga samtalet, konsensusinriktningen, jämlikheten i 

dialogen, inkusionen och opinionsbildningsanspråket. Kategorierna är egenhändligt 

konstruerade och baseras på teori om deliberativ demokrati.   

4.2.1 Val och urval  

Valet av forskningsämne växte ur en vilja att undersöka den reala demokratin bland 

medborgare i Sverige i dag. Den politiska debatten kring vad som anses som demokrati har 

enligt egen uppfattning vart mer omfattande än tidigare det senaste året. I valet av teorier 

baserades väljandet på den tankeprocess som kom utav insamling och bearbetning av tidigare 

forskning där det fattades ett diskursanalytiskt förhållningssätt till de förändringar som just nu 

sker i kommunerna. Det tycks även råda brist på självreflektion kring de diskurser som SKL 

reproducerar. Var det gäller deliberativ demokratiteori och även i viss mån den mer 

postmoderna agnoistiska demokratiteorin som Mouffe för fram, ger de en teoretisk grund att 

stå på för att föreställa sig och problematisera en idealistisk samtalssituation för att fånga upp 

och sprida politiska och medborgardemokratiska idéer och viljor.   

Urvalet av texter har gjort med hänsyn för relevans och omfång genom systematisk 

bearbetning av de dokument som förekommer på SKL:s hemsida. Ett urval av texter valdes 

för vidare analys. I Metodpraktikan framkommer att samhällsvetare ofta väljer 

undersökningsfall av andra anledningar än ”möjligheterna att uttala sig allmängiltigt” 

(Esaiasson m.fl., 2012, s. 155) vilket denna studie försökt minimera genom att välja empiri 

som ligger till grund för rekommendationer landet över.  

4.2.2 Avgränsningar  

Uppsatsen är avgränsad till förhållandet mellan medborgare och politiker i situationer 

relaterade till medborgardialog. Initialt hade denna uppsats även en ansats om att kvalitativt 

undersöka den subjektiva upplevelsen av medborgardialoger i en enskild kommun genom 
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semistrukturerade intervjuer med politiker, tjänstemän och deltagare i medborgardialogerna, 

men även här behövde det göras en avgränsning på grund av förseningar i insamlandet av 

data. Vilket leder till att det fortfarande kommer finnas luckor i empirin som detta kunnat 

fylla, mer om detta i metoddiskussionen.  

4.2.3 Förförståelse  

De delar av min förförståelse som det finns en medvetenhet om möjlig påverkan av på denna 

uppsats består huvudsakligen av egna erfarenheter och studier, bland annat i demokratins 

problem. Till de egna erfarenheterna hör informella samtal med medborgare och politiker som 

ingått i diverse projekt för medborgardialog samt egen erfarenhet av medverkan i 

ungdomsråd. Det finns en viss snedfördelning av min förförståelse som kan ge icke avsedd 

effekt på arbetet då de delar av min förförståelse som kommer av ett ungdomsperspektiv är 

betydligt större än det av andra samhällsgrupper. Både det att jag själv som ung medverkade i 

ungdomsråd och att jag i dagsläget arbetar med ungdomar som kontinuerligt berättar om sina 

erfarenheter av medborgardialog. Via mitt jobb på fritidsgård har jag även kommit i kontakt 

med, samtalat med, politiker som vill skapa medborgardialog med ungdomarna på gården.  

5 Analys 

5.1 Sveriges kommuner och landsting   

Enligt SKL har medborgardialoger ökat på grund av samhällsutmaningar mot demokratin som 

globaliseringen, urbaniseringen, migrationen och teknikutvecklingen. Detta anges som 

bakgrund till att fler kommuner i ökad utsträckning använder sig av medborgardialoger. Dessa 

utmaningar påverkar enligt SKL både värderingar och handlande samt synen på vårt 

demokratiska samhälle. Människor ställer allt högre krav på delaktighet i utvecklingen av 

lokalsamhället. Vilket förändrar kommuners möjlighet att styra och fatta beslut. Därför finns 

makten nu mera överallt (SKL, 2014b). Enigt faktabladet (SKL, 2012b) sägs det huvudsakliga 

syftet med medborgardialoger vara en del av det underlag som ligger till grund när 

förtroendevalda fattar beslut. Syftet med de ökade möjligheterna till deltagande i 

samhällsutvecklingen sägs vara att:  

- Få större kunskap om medborgarnas behov, värderingar och åsikter.  
- Få större kunskap om medborgarnas behov som användare eller blivande användare av tjänster. 
- Skapa förutsättningar för att även de som normalt inte kommer till tals ges en röst. 
- Skapa förståelse för prioriteringar mellan olika verksamheter. 
- Stärka sammanhållningen i samhället för att skapa social och demokratisk hållbarhet.  

(Källa: SKL, 2014a) 
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5.2 Medborgardialoger som ett uttryck för deliberativ demokrati  
Denna del av analysen utgår från en egen sammanställning av kriterier för deliberativ 

demokrati som är baserat på den teori som presenterats tidigare i arbetet. De kategorier som 

används för att undersöka kopplingen mellan medborgardialoger och deliberativ demokrati är; 

det offentliga samtalet, konsensusinriktningen, jämlikheten i dialogen, inkusionen och 

opinionsbildningsanspråket.  

5.2.1 Det offentliga samtalet  

Genom att samtalssituationen sker offentligt antas inom deliberativ demokratiteori deltagarna 

bli mindre själviska, fokusera mindre på egennyttan och mer på det gemensamma bästa. 

Inställningen blir av en mer resonlig (reasonabliness) karaktär där deltagarna visar hänsyn 

mot varandra. I Medborgardialog i praktiken beskrivs att framtidsgrupperna (som arbetar med 

medborgardialoger) ”har många verktyg, varav gatusamtal, ringkvällar, fokusgrupper och 

besök hos ideella föreningar är några.” (SKL, 2012b, s. 10). Det finns vissa föreställningar om 

att deliberativ demokrati sker ansikte mot ansikte men så behöver det inte vara. Däremot 

krävs det en påverkan av offentlighet i dialogen för att skapa de rätta förutsättningarna för 

deliberativ demokrati vilket är en dimension som medborgardialogerna via de uppgivna 

verktygen inte innefattar. Föregående citat tyder snarare på att det är just egennyttan som 

lyssnas in. Men all kommunikation är inte av den ytliga sorten. En politiker i artikeln förordar 

de mer abstrakta, djupare diskussionerna och denne menar att ” när vi möter medborgarna på 

stan handlar det mer om att snabbt fånga upp synpunkter” (SKL, 2012b, s. 11) vilket inte ger 

samma förståelse.  

Men det finns även andra former för medborgardialog. I skriften 11 tankar om 

medborgardialog i styrning tydliggör SKL att ”den avgörande samspelsregeln för dialog är: 

att vara överens om att man inte behöva vara överens. Olika grupper ges möjlighet att föra 

dialog med varandra och argumentera för sina åsikter och värderingar. De förtroendevalda 

deltar i dialogen för att lyssna för att förstå, inte för att svara eller förklara.” (2009b, s. 16). 

Här framförs just det väsentliga i att dialogen sker mellan grupper i en gemensam arena som 

ger utrymme att argumentera för sina värderingar. Det viktiga är inte att man kommer fram 

till ett gemensamt beslut, eller når konsensus, utan att få föra fram sin talan och få en 

förståelse för andra. Dialogen ska inte heller domineras av politiker, möjligen är det en mer 

normal samtalssituation som eftersträvas där deltagarna närmast pratar med varandra.  
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Motivet bakom dialogen är att skapa valbara alternativ, det hela ses som ”en skapande 

process, där flera kanske motstridiga viljor samsas om utrymmet i dialogen” (SKL, 2009b, s. 

16). Men denna samtalssituation är också styrd i den bemärkelsen att det är politiker och 

tjänstemän som sätter ramarna för vad som diskuteras, de är dem som ska föra fram vilken 

påverkansmöjlighet medlemmarna har.    

När det kommer till dialoger i mer komplicerade frågor förutsätter en bra dialog att 

”deltagarna har en rejäl grund att stå på, för att inte generalisera utifrån myter eller personliga 

erfarenheter”. (SKL, 2012b, s.11). Att narrativ ses som lite av ett problem tyder på att 

medborgardialogerna inte medvetet arbetar med en deliberativ form av demokrati. Samtidigt 

kan den ovanstående citerade meningen tyda på att samtalssituationen ska utgår från de 

allmännas bästa och inte egennyttan vilket är en förutsättning för att hitta den bästa alternativa 

möjligheten som kan ses som den deliberativa demokratins mål.  

5.2.2 Konsensus inriktning  

Deliberativ demokrati är konsensus inriktad, i betydligt högre grad än medborgardialogerna, 

där det snarare handlar om att komma överens. Samtalssituationen ska präglas av öppenhet 

som skapar möjligheter att ändra sin uppfattning i frågan, detta sammanstämmer med både 

deliberativ demokrati och medborgardialoger. Lika så att det inte handlar om att aggregera 

viljor, utan hitta en väg som är den bästa möjliga för alla. Därför är det viktigt att alla är 

beredda på att låta sig påverkas och verkligen lyssna på andras argument. Här finns tydliga 

beröringspunkter med de riktlinjer SKL ger för medborgardialog och deliberativ 

demokratiteori.  

Även om inte konsensus öppet framgår som mål för dialogerna framgår det i materialet att 

deltagarna i medborgardialogerna bör ha ett öppet sinne där de låter sig påverkas av andras 

argument. Detta gäller så väl politiker som medborgare och tjänstemän.  Exempelvis 

framkommer detta i Kommunikation för medborgardialog var på SKL beskriver att ”det är av 

stor vikt att både frågan som ska behandlas och beslutsfattarna, både politiker och tjänstemän, 

i kommunen eller landstinget är påverkbara, annars blir inte resultatet användbart” (SKL, 

2014b, s. 15).  Även i Medborgardialog i praktiken beskrivs denna vilja att påverkas av 

dialogen i positivt dager. Där beskrivs att det inte är ”ovanligt att politiker ändrar inställning 

när de har lyssnat på medborgarna. Oftast blir de mer positiva efter att ha upptäckt nya 

perspektiv och fått ett och annat känslouttryck på köpet.” (SKL, 2012b, s. 13). Den bild som 

förmedlas via trycksaker från SKL är en positiv bild av dialogens påverkansmöjlighet.  
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5.2.3 Jämlikhet  

Allas argument ska tas på lika stort alvar och behandlas lika. Samtalssituationen ska vara fri 

från dominans och snarare vara som ett vanligt samtal där människorna pratar med varandra 

än ett anförande om det egna intresset om det ska räknas som ett uttryck för deliberativ 

demokrati. I ovanstående delar av analysen finns vissa belägg om sådana anspråk. Samtidligt 

kan skönjas vissa brister i arbetet för en jämlik dialog.  

Det faktum att ”alla ges möjlighet att lyssna på andra och argumentera för sin sak, ingens 

åsikt är mer värd än någon annans.” (SKL, 2009b, s. 16) anges som krav i dialogen men hur 

detta ska säkerställas framgår inte lika tydligt i det material som ligger till grund för analysen. 

Vilket kan anses som särskilt intressant då den största kritiken mot användandet av 

medborgardialoger just anger problemet med politisk jämlikhet.  

Ingen av de tre villkoren för dialog som Young rekommenderar förekommer i datamaterialet, 

och inte heller några andra villkor för dialogen. Detta behöver självfallet inte betyda att de 

inte existerar men detta indikerar att den dominans som kan förekomma i dialogen inte 

uppmärksammas vilket i sin tur kan leda till problem med jämlikheten. Resursstarka 

grupprepresentanter kan ha lättare än andra att argumentera för sin sak, göra sig hörda och ta 

för sig i samtalet. Genom att inte synliggöra faktorer som påverkar förhållandet mellan 

deltagarna, medvetliggörs inte skapandet av förutsättningar för en jämlik dialog.    

5.2.4 Inklusion  

Enligt deliberativ demokratiteori ska alla ha samma rätt att deltaga. Alla som berörs av ett 

beslut ska också ha möjlighet att få sin röst hörs i beslutsprocessen. Bakom idén med 

medborgardialoger finns en idé om att bland annat fatta mer legitima beslut genom att 

inkludera medborgarna mer i beslutsprocessen. Genom att använda olika kanaler eller verktyg 

för att samla in önskningar hos olika grupper av medborgare ska fler röster höras. Här finns en 

medvetenhet om att vissa grupper kan bli underrepresenterade och SKL själva pekar på vissa 

metoder för att nå dessa grupper. Det kan röra sig om allt från särskilda insatser för att nå 

exempelvis ungdomar till utlokalisering av möten.  Själva beskriver de att medborgardialogen 

oftast sker ”på arenor där politiker och tjänstemän känner sig trygga och man har ställt sig 

frågande till varför så få kommer” (SKL, 2009b, s. 5) när de har en möjlighet att föra fram sin 

talan.  
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Det är oftast de redan insatta som närvarar på de möten som kommunen bjudit in till.  SKL 

varnar för att ”kritiker till medborgardialoger har fått vatten på sin kvarn där de framhåller att 

dessa former för dialog ger resursstarka en arena till för att påverka beslut.” (SKL, 2009b, s. 

5). För att bland annat komma till rätta med problemet uppmuntrar SKL kommunerna att noga 

planera för vilka målgrupperna är för dialogen. Exempel på de framgångsfaktorer som SKL 

lyfter fram för en fungerande medborgardialog är att analysera målgrupperna för dialogen och 

behandla dem utifrån sina förutsättningar, bara behandla frågor som är påverkbara, samt 

använda engagerade tjänstemän och politiker i kommunikationen (SKL, 2014b, s. 30). Några 

förslag om att skapa representativitet finns dock inte. Initialt var det tanken bakom 

medborgarpaneler men av effektivitets- och ekonomiska skäl har SKL nu frångått de 

rekommendationerna. Det kommunen kan göra är att efter resultatet av en fråga kommit in 

från medborgarpanelen se ”över vilka grupper som svarat och vilka som står utanför” och 

sedan se ”till att man fångar upp deras synpunkter på andra sätt” ( SKL 2009a, s. 2) och 

genom att använda olika insamlingsmetoder konstruera någon form av representativitet.  

5.2.5 Bilda opinion  

Deliberativ demokrati handlar inte bara om att de politiska besluten ska spegla opinionen utan 

också vara en del av den samma. Det finns en ”ansvarighet” hos deltagarna om att hitta den 

bästa möjliga lösningen. Att medborgardialoger kan användas för att bilda opinion kan dels 

ske genom en ökad legitimering av de politiska besluten och dels genom en ökad förståelse 

för dem samma hos medborgarna. Exempelvis påpekas det av en representant från 

förvaltningen i Medborgardialog i praktiken att ”dialogen med medborgarna blir allt viktigare 

i knappa tider” (SKL, 2012b, s. 16-17). Genom att medborgarna får en annan förståelse för 

bakgrunden till besluten och varför politikerna prioriterat som de gjort, ges då också 

legitimitet åt de politisktbesvärliga besluten.   

Idén om att ” ju mer medborgare och politiker pratar med varandra, desto mindre blir 

skillnaden i synen på till exempel prioriteringsfrågor” (SKL, 2012b, s.11) visar mätningar 

gjorda av Skånedialogen. En närhet mellan de folkvalda politikerna i kommunerna och 

medborgarna som de ska representera, tycks skapa en stämmighet och förståelse för varandra 

vars verkningar stärker en allmän opinion i kommunen. En bättre kommunikation mellan 

politiker och medborgare ger också politikerna ett annat perspektiv som ökar 

samstämmigheten och förståelsen för vad medborgarna tycker är viktigt. Medborgardialoger 

kan få politiker att tänka mer på gräsrotsnivå. En politiker i artikeln menar att ”det är lätt att 

tro att alla vet det jag vet och tycker som jag. Men det gör de inte, de kan ha en helt annan 
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bild av vilka frågor som är viktiga” (SKL, 2012b, s. 4). Det finns en risk om att ”den som har 

varit med länge i kommunpolitiken löper risk att bli hemmablind” (SKL, 2012b, s. 4).  

 

5.3 Effekter av medborgardialog  

Det finns diverse anledningar till att medborgardialoger införs i kommunen, lika så är det inte 

alldeles självklart vad dialogerna ska leda till, vilka effekter som de ska ge. Här finns det 

variationer mellan olika kommuner i landet som kan relateras till det kommunala självstyret. 

SKL som ger ett samlat grepp förklarar att de arbetar ”allt mer aktivt med medborgardialoger 

för att tillsammans med medborgarna skapa kunskap om det lokala samhällets behov av 

utveckling” (SKL, 2014b, s. 5). Här ligger fokuset på kunskapsskapande samhällsutveckling 

vilket kan tyda på ett mer opinionsbildande syfte. I Medborgardialog i praktiken framkommer 

att: ”Syftet med medborgardialogen är att vitalisera och öka legitimiteten för demokratin, 

utveckla politikerrollen och skapa bättre beslutsunderlag.” (SKL, 2012b, s. 10). Här är det 

snarare legitimering av makten som ses som medborgardialogens syfte.  

En ökad legitimitet för de politiska besluten i kommunen blir ur ett kommunaltperspektiv ett 

starkt argument för medborgardialoger. Andra positiva effekter som ses är vad de i 

faktabladet kallar ”kunnigare politiker”, en ”bättre kontakt med medborgarna” och ”större 

aktivitet i fullmäktige” (SKL, 2012b, s. 3).  Det finns starka förhoppningar om att 

medborgardialoger ska ”öka tilliten och förtroendet till det demokratiska system som till stor 

del påverkar människors vardag” (SKL, 2009b, s. 7) detta påvisas genom att hävda detta som 

ett behov i samhället. Utan meningsfulla dialoger med möjlighet till tydlig påverkan riskerar 

kontakten snarare bli den mellan kommun och ”protestmedborgare” varnar SKL för i 11 

tankar om medborgardialog. Samtidigt lyfter de att medborgarna har en vilja till att engagera 

sig men då framförallt i de frågor som ligger dem nära. 

Demokrati kan också ses som ett folkhälsomål där ”beredningarna är ett sätt att synliggöra 

processen och ge medborgarna möjlighet till inflytande över hur resurserna används” (SKL, 

2012b, s. 10). Här lyfts en annan dimension av de effekter som medborgardialoger kan få, 

nämligen effekten på medborgarnas hälsa. Folkhälsoaspektperspektivet utgår från att 

medborgare genom att bli lyssnade på och ges möjlighet att påverka, upplever en känsla av 

sammanhang och tillit.  Särskilt unga och barn pekas ut som grupper som metoder för 

medborgardialogen behöver utvecklas mot och då särskilt genom att skapa ”gemensamma 

arenor som öppnar för möten mellan generationerna.” (SKL, 2012b, s. 8).  
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5.3.1 Andra konsekvenser som medborgardialogerna kan ge  

Medborgardialoger har också gett andra effekter än de planerat givna, som kanske inte ses 

som lika självklara. Ett exempel som det refereras till i Utveckla principer för 

medborgardialog (2012a) är exemplet Århus (den danska kommunen Århus sägs inspirerat 

svenska kommuner till införandet av medborgardialoger och ligger i framkant på området). 

SKL framhåller att:  

Erfarenheter från deras arbete visar att det har blivit ett större politiskt fokus på att lyssna 

på medborgarna och ta in deras synpunkter i beslutsprocessen. Det har också blivit ett 

större fokus på att uppnå konsensus. Det som också visar sig är att medborgare och 

föreningar och gemensamhetsråd har blivit mer uppmärksamma på om de bjuds in till 

dialog eller ej och ställer frågor om varför de inte blivit inbjudna i en fråga där de tycker de 

har kunskaper att bidra med. (SKL, 2012a, s. 20). 

 

Här har demokratin, genom att satsat på mer deliberativ demokrati, utvecklats till en 

deltagardemokrati med de essentiella bieffekter som ofta anges som positiva 

personlighetseffekter men svåra att uppnå (Elster, 2006). Den stora skillnaden mellan den 

danska modellen och den svenska är att i den danska har principerna för medborgardialogen 

utvecklats i samråd med medborgarna. I Sverige utvecklar kommunerna själva sina principer 

med stöd från SKL.  

SKL har tagit fram ett antal principer för medborgardialog som ska verka ledande i 

utvecklingen av medborgardialoger i kommunerna. Bland dessa lyfts frågan om inom vilka 

områden man är beredd att påverkas och hur man handskas med resultatet av 

medborgardialogerna, om medborgarna tycker annorlunda än kommunen. Här finns en makt 

dimension. Medborgardialogerna ska verka utvecklande för demokratin utan att utmana den 

rådande hegemonin.  

Principer för medborgardialog  
- Är man beredd att låta sig påverkas och inom vilka områden i så fall? 
- Vad innebär det för mig som förtroendevald och hur påverkar det ansvaret för att vara 

medborgarföreträdare och representativt vald? 
- Hur kan dialogen med medborgarna stödja det representativa systemet och hur hanteras 

helhetsansvaret i förhållande till att medborgarna är allt er intresserade av ensaksfrågor? 
- Vad utlovar vi till medborgarna att de får delta i, för att inte skapa fel förväntningar? 
- Vad innebär det för tjänstemännen när deras faktakunskaper ska kompletteras med medborgarnas 

åsikter och värderingar?  
- Hur skapa förståelse internt för vikten av att involvera medborgarna i vissa frågor? 
- Hur tar vi hand om resultatet, det är kanske enkelt när medborgarna tycker som kommunen och 

landstinget men om de tycker annorlunda hur ska det hanteras?  
(SKL, 2012a, s. 10)  
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Det finns en osäkerhet kring de oförutsedda effekterna eller de oönskade konsekvenserna som 

medborgardialog kan leda fram till. Själva medvetliggör SKL att ”Kommuner och landsting 

kan inbjuda till dialog och använda den bästa metoden för dialog men om inte 

kommunikationen har fungerat är risken stor att det blir de som alltid dyker upp som får göra 

sin röst hörd. Kommunikationen är därför central både innan, under och efter genomförd 

medborgardialog” (SKL, 2014b, s. 5). Det finns en stor medvetenhet om att den politiska 

jämlikheten är problemarisk men andra oönskade konsekvenser problematiseras inte i samma 

utsträckning.  

I de principer för medborgardialog som stolpats ovan kan skönjas ett mönster av oro för den 

egna rollen, eller den politiska identiteten. Om identiteten är organiserad kring nodalpunkten 

representativ demokrati med subjektspositionen i ett politisktparti är det möjligt att införandet 

av en annan mästersignifikant eller nodalpunkt som deliberativ demokrati, uppfattas som 

utmanande av hegemonin. Innebär ett ökat inflytande från medborgare förändring eller kanske 

försvårning för politikerna? Där de på ett mer direkt sätt ställstillsvars. Blir politikerrollens 

auktoritet utmanad? När fördelningen av den påverkande makten förändras. Vad leder en 

ökad politisk medvetenhet till? Eventuellt är medvetna medborgare mindre medgörliga och 

svårare att styra.  

Samtidigt finns det röster som menat att införandet av medborgardialoger leder till minskat 

missnöje och aggressivitet. Fullmäktiges ordförande Sten Fransson (S) i Arvika menar att 

”aggressiviteten har försvunnit från det politiska klimatet” och att både ”kompetensen och 

aktiviteten har ökat i kommunfullmäktige” (SKL, 2012b, s. 5). Vilket då enligt honom leder 

till bättre beslut.  Frågan är då om medborgardialogerna lyckats skapa en väg för agonism 

snarare än konsensus som tillhör det deliberativa idealet.  

 

5.4 Oro och farhågor med medborgardialog 
Det anses som viktigt att medvetliggöra vad det är medborgardialogen bjuder in till, att skilja 

på dialog och information. Bara ” inleda dialog i frågor där politikerna är beredda att ta 

hänsyn till medborgarnas åsikter” samt ”formulera tydliga frågor” (SKL, 2012b, s. 11-12) och 

definiera när i processen dialogen bör äga rum. Dessa punkter behöver den politiska 

organisationen förbättra sig i, tydliggör författarna.  Det anses också som ”oerhört viktigt att 

politikerna äger frågan” menar författarna och framhåller att det gäller ”inte minst för att 

partiernas arbete inte ska bli överflödigt” (SKL, 2012b, s. 16). Här framkommer en annan typ 
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av makt och identitets oro. Det anses viktigt att inte medborgardialogerna ska leda till en 

maktförskjutning och att därför ska politikerna kvarhålla kontrollen och makten över 

dagordningen. Dialogen ses som ”ett utmärkt redskap för både förankring och inflytande” 

som ska hjälpa politiker att ”värna det demokratiska systemet.” (SKL, 2012b, s. 16) inte 

utmana det samma.  

En brist eller farhåga som SKL är tydliga med är frågan om varför dialogen ska genomföras, 

som är viktig att besvara enligt Kommunikation för medborgardialog (2014) innan dialogen 

börjar. De menar att även om det låter enkelt, är det viktigt, för att arbetsgruppen, som ska 

genomföra dialogen, då får en gemensam bild av uppdraget. Detta är något som i vissa 

kommuner har negligerats. Vilket då kan leda till att resultatet inte används och därför inte 

kan återkopplas till medborgarna vilket kan leda till motsatt effekt än den önskade.  

Även om deltagare i medborgardialoger ”uppskattar möjligheten att föra fram åsikter som 

individer, utan att behöva tillhöra ett politiskt parti”, finns en osäkerhet hos deltagarna om 

”hur mycket deras synpunkter faktiskt påverkar politikerna” (SKL, 2012b, s. 5).  Vilket kan 

ses som en befogad oro då frågan om hur mycket politikerna ska påverkas samt problem med 

intern problematik mellan beredningen och facknämnderna kan minska påverkbarheten. 

Enligt medborgardialog i praktiken framkommer att beredningarna för medborgardialog och 

facknämnderna ofta arbetar parallellt på olika håll, vilket kan leda till att facknämnden i 

stortsätt redan bestämt sig i frågan när rapporten från medborgardialogen kommer till handa 

(SKL, 2012b, s. 11-12).  

Själva dialogsituationen fokuseras det mycket lite på i underlaget till denna uppsats men ett 

problem som uppmärksammats är att ”en dålig dialog är sämre än ingen alls” (SKL, 2012b, s. 

11-12) detta fastslås av ordförande i Beredningen för medborgardialog sydöst.  Som delar 

med sig av en situation där: ”De inbjudna politikerna från Hälso- och sjukvårdsnämnden hade 

massor av sakkunskap, men liten dialogvana. Några drog sig inte för att mästra och tala om att 

medborgare helt enkelt hade fel” (SKL, 2012b, s. 11-12). Händelser som denna riskerar tappa 

medborgardialogernas trovärdighet, uppger ordföranden.  

Med tanke på ovanstående citat och den önskvärda samtalssituationen som framkommer i 

uppsatsens teoriavsnitt framstår det som lite märkligt hur lite fokus SKL lägger på just 

dialogsituationen. Det tycks finnas en ovilja, okunskap eller medveten underlåtenhet att 

framföra riktlinjer för hur det skapas en mer jämlik relation mellan deltagarna. Eventuellt 

leder denna brist på nationella riktlinjer till lokala skillnader mellan kommuner i Sverige och 
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en ökad dold exkludering av dem som framstår som deltagande i dialogen, detta kan således 

leda till en systematisk intern exkludering som inte uppmärksammas.  

Medborgardialogerna kan också innefattas av vissa problem med extern exkludering. På detta 

område finns oftare verktyg och metoder för att minska denna risk genom att medvetet 

använda kanaler som fungerar för grupper som inte ”normalt” nås. Trotts medvetna försök att 

nå den valda målgruppen finns ett möjligt problem med grupprepresentativitet. Om målet 

exempelvis är att skapa en dialog med kommunens ungdomar i en viss fråga kan politikerna 

välja att fånga upp dessa ungdomar där de befinner sig, exempelvis i skolan, via 

ungdomsidrotten och/eller fritidsgårdarna. Men ungdomar är ingen homogen grupp, vilket gör 

att även om i teorin alla kan bjudas in till medborgardialogen kommer inte alla inbördes 

skillnader kunna representeras, ponerat att alla vill delta, eftersom att antalet deltagare då blir 

för många. Det finns således flera hinder för en fullvärdig representativitet. Detta uttrycks 

genom Linnéa Hedkvist (projektledare för säkra skolvägar) som menar att det inte går ”att ta 

något gemensamt grepp för att föra dialog och det är viktigt att vara medveten om varför och 

hur dialogen förs” (SKL, 2012b, s. 8-9). 

Medborgarpanelen är som nämnt en av flera metoder för medborgardialog. När 

medborgarpaneler först infördes gjordes det med ambitionen om representativitet. Fokuset låg 

på verksamhetsutveckling så väl som att stärka demokratin. Utvärderingar som gjorts har visat 

att det är ”svårt att få en representativ sammansättning av panelerna och också svårt att få 

vissa grupper att delta i de fysiska mötena”. Vidare förklaras att det också är ”dyrt att hålla en 

panel representativ och kräver ofta externa resurser”. Därför har utvecklingen allt mer 

övergått till e-paneler och SMS-paneler, kommunerna har ”frångått kravet på representativitet 

och istället valt att bjuda in de som vill delta i en panel” (SKL, 2009a, s. 2).  

5.4.1 Kritik  

Den kritik mot medborgardialoger som SKL framför är delvis den samma som den tidigare 

forskningen i denna uppsats visat på. SKL meddelar att forskarna ofta lyfter ”fram att det 

finns en risk med att införa medborgardialoger då det kan innebära ett det endast blir ännu en 

väg för resursstarka personer att göra sin röst hörd” (SKL, 2012a, s. 17). Vid inbjudna möten 

på kommunen är det de redan insatta som infinits sig vilket ledigt till att ”kritiker till 

medborgardialoger har fått vatten på sin kvarn” mötena sägs ge de redan resursstarka en arena 

för påverkan av beslut (SKL, 2009b, s. 5). För att motverka detta visar SKL på att många 

kommuner därför lyfter ”fram att de ska prioritera särskilt grupper som normalt inte gör sin 
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röst hörd. I vissa fall kan det till och med vara aktuellt att tydliggöra löften om deltagande till 

särskild grupp.” (SKL, 2012a, s. 17).  

Samtidigt visar andra källor inom SKL att det oftast är ”medborgarnas perspektiv som 

kommunen/landstinget har minst kunskap om och där ett systematiskt arbete saknas”. I denna 

avsaknad av systematik av ”hur olika medborgargrupper ser på verksamheten finns en risk att 

de som skriker högst får stort inflytande på enskilda frågor.” (SKL, 2009b, s. 13). Det 

framstår alltså även här som att det finns stora brister med intern exkludering i 

medborgardialogerna och att det sätt som ska komma till rätta med detta problem är en 

utvecklad systematik. Även i Medborgarpaneler (2009a) framkommer det att ”de flesta 

kommuner och landsting har genomfört dialoger med medborgarna men kunskapen som 

erhållits i dialogen har inte använts systematiskt som ett underlag för styrningen av 

verksamheten.” (SKL, 2009a, s. 1). Men är verkligen en utvecklad systematik av 

medborgardialogerna rätt medicin för att komma till rätta med exkluderingen och den 

politiska ojämlikheten? Möjligen är problemet större en vad SKL ger sken av. Troligen 

behövs mer kunskaper på flera problemområden för att inte systematisera den politiska 

ojämlikheten utan utveckla real demokrati.  

 

5. 5 Framställningen av medborgardialoger av SKL 

I och med införandet av medborgardialogen behöver den rådande diskursen om demokrati i 

kommunerna rekontextualiseras. Som en del i omformandet av diskursen är SKL en stor aktör 

med betydelsesättande makt. Det underlag som finns för denna uppsats visar på att det är en 

mycket positiv bild av medborgardialogerna som målas upp av SKL. I anledningen till varför 

medborgardialoger bör införas används ord som stärka demokratin och öka effektiviteten i 

samhället (SKL, 2009b, s. 3). 

5.5.1 Diskursiv praktik   

Projektet för medborgardialog har framarbetat en styrkarta bestående av fyra 

nyckelkomponenter som enligt författarna utgör grunden för genomförandet av en systematisk 

medborgardialog. Dessa är styrningsprocessen, dialogprocessen, kommunikationsprocessen 

och utvärderingsprocessen (SKL, 2014a, s. 5). Det är dessa processer som enligt källan ger 

demokratiresultat och effektivitet i kommunen.  
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En av dessa nyckelkomponenter är kommunikationsprocessen. I denna process framför SKL 

vikten av att skapa engagemang hos medborgarna och ger några tips på hur detta kan gå till. 

Bland annat skriver de att man bör skapa en känsla av nu eller aldrig eller ”sense of urgency”, 

själva väljer de att framställa rådet på följande sätt:   

För att lyckas skapa en känsla av ett ”sense of urgency” kan det handla om hur man 

marknadsför dialogen och i vilket sammanhang man sätter den. Ett effektivt sätt kan vara 

att visualisera att någonting är på gång. Om ett nytt område ska byggas eller utvecklas 

kan det handla om att sätta upp en lyftkran eller en pappmodell som en fond som 

symboliserar det som ska göras eller att markera ett område med avspärrningsband eller 

lätt provocerande skyltar som bjuder in till dialog. Det finns många sätt att skapa känslan, 

det är enbart fantasin som sätter gränserna. (SKL, 2014a, s. 11). 

  

De väljer således att använda ord som ”att skapa en känsla”, ”visualisera”, ”enbart fantasin 

som sätter gränser” och ”lätt provocerande”. Följdfrågan blir därför varför just dessa målande 

ord valts framför andra, hur inverkar formuleringen på mottagaren och hur medvetet är det? 

Stycket uppmanar till att påverka mottagaren av texten att i sin tur agera för att påverka 

medborgarnas tankar och känslor. Att skapa en känsla hos medborgarna kan vara ett effektivt 

maktmedel. Genom att skapa ”sense of urgency” ska ett engagemang väckas som sedan i sin 

tur ska spridas vidare mellan medborgare. Genom att ”visualisera” något ska intresse väckas. 

Att visualisera kan sägas ha en positiv klang, om istället ord som att ”skapa en föreställning 

om” användes, väcks andra tankar hos läsaren. Att visualisera upplevs som ett mer positivt 

ord, att ”ge en bild av” är mer osäkert medan ”föreställning om” snarare kan uppfattas som är 

en lögn. Handlar det om att ge en bild av eller en föreställning om något som inte riktigt är 

sant? Åtminstone inte ännu. En uppmuntran till att använda skattepengar för att bekosta en 

lyftkran som ännu inte används till det som den ger sken av.  

Hur långt får man som politiker gå för att påverka medborgarnas känslor och tankar. Är det 

”enbart fantasin som sätter gränserna” eller finns det etiska eller moraliska gränser som inte 

ska passeras? Bör politikerna genom diverse maktmedel få propagera eller provocera hur 

mycket som helst eller finns det en risk för övertamp mot det förtroendeuppdraget de givits av 

väljarna. Hur medvetet var valet av ordet ”lätt provocerande”? Provocerande har en mer 

negativ klang och förknippas mer med konflikter och oenigheter.  Enligt 

nationalencyklopedin betyder ordet provocerande; ”genom utmanande handlande 

framkalla viss motreaktion” (nationalencyklopedin, 2015). Att de lagt till ordet ”lätt” kan 

indikera att de vill förminska den negativa klangen vid mottagningen av texten.  
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Andra tips på skapandet av engagemang är att skapa lustfylldhet, möta målgrupperna på deras 

villkor och skapa en känsla av betydelse av deltagandet. I utformandet av riktlinjer för 

kommunikation vid medborgardialoger visar analysen på betydelsen av skapandet. En dialog 

mellan politiker och medborgare behöver formas på många olika sätt. Inte bara innan dialogen 

startar för att väcka intresse utan också under arbetets gång och därefter.  

Det lyfts också upp vissa tips för skapande under arbetets gång, bland annat hur viktigt det är 

att skapa berättelsen:  

Skapa en berättelse kring den fråga och den dialog ni ska genomföra. Det är ni som ska 

sätta tonen och föra fram er bild av frågan. Om kommunen eller landstinget inte har en 

berättelse är risken stor att det är någon annan som får tolkningsföreträde och gör sin 

egen tolkning av det som genomförs. Försök att klä er berättelse i kött och blod och 

berätta vad frågan innebär för medborgarna och hur processen ser ut kring frågan. (SKL, 

2014b, s. 25). 

 

Här används ord som att ”sätta tonen”, ”föra fram er bild”, klä er berättelse i kött och blod” 

och risken om annans ”tolkningsföreträde”. Stycket tyder på att berättelsen och där av den 

tillhörande dialogen bör vinklas efter den politiska viljan. Ord som att ”sätta tonen” kan 

handla om den tillåtande (eller exkluderande) retoriken i dialogen. Olika samhällsgrupper 

uttrycker sig på olika sätt och genom att inte erkänna detta finns en risk att allas inputs inte tas 

på lika stort allvar.  

Genom att vara tydlig med att ”föra fram sin bild” och skapa berättelsen kring frågan skapas 

också den diskurs som sätter gränserna för dialogen. Allt alternativt tänkande stängs ute. Vad 

händer då men öppenheten? Kommunen ska själva vara de som ”klär berättelsen i kött och 

blod” inte påverkas av mångfalden av idéer och viljor. Hur stor blir då påverkbarheten från 

medborgarna? Riskerar betydelseskapandet då att förlora sin mening. Detta sätt att arbeta 

fungerar troligt mycket bra om målet med dialogen är att bilda opinion kring frågan, men vill 

kommunen ta reda på hur medborgarna tänker eller vad de vill, kan det bli problematiskt. En 

allt för snäv styrning riskerar att utestänga smarta och bra lösningar innan de ens hunnit 

vädras. Medborgarna ses som något att förhålla sig till, de kan styras rätt, formas och 

begränsas. Detta fodrar en viss distans, ett vi och dem eller ett dominansförhållande av 

styrande och styrda.  
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I en annan av SKL s trycksaker Utveckla principer för medborgardialog ges något av en 

annan bild av samspelet mellan styrande och styrda.  

Att vara en god demokratiaktör innebär också ett aktivt samspel med medborgare och 

civilsamhället där de ges möjlighet att vara en aktiv medspelare i samhällsutvecklingen. 

Det innebär ett synligt politisk ledarskap, politiska institutioner som främjar 

demokratiaktörskapet och utveckling av en kultur där medborgare och civilsamhällets röst 

ses som en resurs för samhällets utveckling. Det handlar om att värna om de mänskliga 

rättigheterna till deltagande. (SKL, 2012a, s. 26) 

 

Här är det en annan bild av medborgaren som målas upp, genom att använda ord som ”aktiv 

medspelare” och beskriva medborgaren som en resurs. Målas en annan bild upp där 

medborgaren ses som en mer jämlik aktör värd att lyssnas på med en röst som bör höras. De 

talar också om det egna ”demokratiaktörskapet”. Vilket kan innebära ett visst erkännande av 

makt. Deltagandet kopplas till värnande om de mänskliga rättigheterna. En sådan koppling 

kan påverka mottagandet av texten och inverka på beslutet att införa eller utveckla 

medborgardialoger.   

5.5.2 Text   

En sammansättning av ord ryckta ur sitt sammanhang kan ge helt andra associationer vid 

mottagningen av texten. Exempelvis skriver SKL att ”alla kommer inte och kanske inte ska 

delta i medborgardialogprocessen” (SKL, 2014b, s. 8). Detta kan tolkas som en uppmuntring 

till exkludering och politisk ojämlikhet. Vilka ska inte delta? Kvinnor, minoritets-

representanter, socioekonomiskt svaga grupper osv. citatet kan ses som ett uttryck för 

ojämlika värderingar som reproducerar ojämnlika maktförhållanden. I en kritisk diskursanalys 

av texten bör ordvalen beaktas, eftersom de valts på bekostnad av andra men även 

sammanhangen tas i beaktande. Ovanstående citat är taget ur följande mening:  

När en medborgardialogprocess genomförs som en del i styrning blir många olika 

målgrupper berörda av resultatet, både de som deltar i själva medborgardialogen och de 

som berörs av beslutet i fråga. Alla kommer inte och kanske inte ska delta i 

medborgardialogprocessen, men alla ska ha möjlighet att få information och kunskap om 

vad frågan handlar om, hur synpunkterna ska användas, resultatet av medborgardialogen, 

vilket beslut som till sist tas och hur det påverkats av dialogen. (SKL, 2014b, s. 8) 
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5.5.2.1 Förgivet taget, dolt och saknas  

Något som uppfattas som förgivet taget i materialet är att medborgardialoger för det första är 

demokratiska och för det andra att de är ett bra komplement till valdemokrati. Vilka typer av 

medborgardialoger som avses framgår inte utan det tycks framstå som att medborgardialoger 

överlag, oberoende av andra faktorer bidrar med ett demokratisktegenvärde. Här finns ett 

möjligt problem. Genom att klumpa ihop alla olika formerna kan brister i vissa spilla över på 

de andra. Det finns således flera konkurerande diskurser kring medborgardialoger med ofta 

oklara ekvivalenskedjor mellan de olika uttrycken och formerna för dialog. Det som 

betecknas som medborgardialog i en kommun kan skilja sig på flertalet punkter mot än annan. 

Detta riskerar att urlaka det demokariska värdet i diskursen som uppfattas som naturligt. 

Underförstått ligger idén om att medborgardialoger ”naturligtvis” är demokratiska.  

Det finns också vissa indikationer på ett förgivet tagande kring hur medborgarna resonerar. 

Exempelvis citeras en politiker i medborgardialog i praktiken som då säger att: ”Människor 

uppskattar att politikerna är intresserade” (SKL, 2012b, s. 5). Stämmer det, är det så 

självklart? Eller finns det andra orsaker till uppskattning eller politiskt intresse. Är det 

politikernas visade intresse som uppskattas eller är det något annat, kanske hoppet om en 

förändring. Dessutom kan citatet antyda att detta gäller människor i allmänhet och inte bara 

några få.  

Något som av SKL anges som förgivet taget av medborgarna som deltagit i 

medborgardialogen är att det förslag deltagarna enats kring i dialogen också är det som 

beslutas.  

Erfarenheter visar att man alltför ofta hamnar i möten där de förtroendevalda får försvara 

sig, ibland på grund av att dialogen sker för sent i processen eller för man inte har 

avgränsat området för dialog. Erfarenheter från många dialoger visar att deltagarna på 

mötet tror att beslutet ska bli det som kommer fram i dialogen. Skälet kan vara att 

informationen om mötets syfte och roll i beslutsprocessen inte har varit tydligt. Detta 

måste vara glasklart närman [sic] inför systematiska medborgardialoger som del i 

styrprocesser. (SKL, 2009b, s. 16) 

  

Deltagarna tar förgivet att deras beslut är det gällande. Orsaken till detta anges vara bristande 

information, möjligen både internt och externt. Verkan av detta uppges då bli att de 

förtroendevalda politikerna behöver ägna tid åt att försvara sig. Om då maktfrågan tydliggörs 

innan dialogen äger rum vilka konsekvenser kommer då detta ge? Svaret på frågan beror på 
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formuleringen av beslutandemakten, texten och den diskursiva praktiken. Ett annat exempel 

är uttalandet om varför medborgardialoger anses som ett bra initiativ. Där SKL uppger att 

”det finns ett demokratiskt underskott i samhället” (SKL, 2012b, s. 5) detta kan exemplifiera 

ett uttryck av värdering av den rådande hegemonin i den övergripande diskursordningen om 

demokrati och vara ett tecken på den sociala förändringen som införandet av och diskursen 

om medborgardialoger ger.  

Som en del av diskursen finns också vissa dolda antaganden. I diskursen om 

medborgardialoger kan steget att införa medborgardialoger vara ett sådant. I Utveckla 

principer för medborgardialog, (2012a, s. 21) skrivs i förbifarten att steget till införande 

kanske upplevs som långt. Därför ska vinsterna klargöras innan arbetet drar igång. För att 

införandet av medborgardialoger i kommunerna ska bli lyckat krävs en förändrad inställning 

hos de förtroendevalda om att låta sig påverkas och hos tjänstemännen som kan tro sig veta 

bättre. Det finns ett antagande om att politikerna och tjänstemännen kommer ändra sin 

inställning bara de klargör vinsterna med medborgardialogerna. Vinsterna ska följaktligen 

vara så stora att alla övertygas om dess fördelar. Detta ger inte mycket utrymme för 

oliktänkande.  

Något som tycks fattas eller saknas i underlaget till analysen är maktdimensionen. Inbördes 

maktrelationer noteras och problematiseras inte trotts att hela syftet med medborgardialoger 

kan relateras till makt. Mellan raderna eller underförstått i texten finns maktperspektivet 

ständigt närvarande. Hela arbetet kan sägas handla om makt på olika sätt. En ökad legitimitet 

av de politiska besluten kan också ses som en förstärkt legitimitet av den politiska makten. De 

påtrycksmedel eller skapandemedel som belyses i diskursiv praktik (sidan 33) kan ses som 

makt i dess enklaste form, enligt Robert Dahls makt definition som går ut på att; A har makt 

över B om A kan få B att göra någonting B annars inte skulle ha gjort (Dahl, 1957).  

5.5.3 Social praktik   

SKL är en mäktig aktör i utformningen och rekontextualiseringen av diskursen om och i 

medborgardialoger. Sedan 2006 när SKL startade projektet Medborgardialog har de arbetat 

aktivt inte bara med kunskapsspridning om utan också med ”att pröva och utveckla system 

och metoder för medborgardialoger” (SKL, 2008, s. 6). Detta för att stödja svenska 

kommuner i arbetet med dessa medborgardialoger.  

Den gällande diskursordningen om medborgardialoger utgår från en dialogiskkommunikation 

mellan politiker och medborgare med en aktiv medverkan från medborgarens sida (Gilljam 
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m.fl., 2003). Politiska monologer och politisk informationsspridning ingår därför inte i den 

rådande diskursordningen utan utgör påverkan på denna genom alternativa diskurser eller 

omstrukturering av diskursen i en ständig kamp om hegemonin. Som den tidigare analysen 

visat finns flera exempel om hur den diskursiva praktiken reproducerar diskursordningen men 

också vissa exempel på försök till omstrukturering av den samma. Ett kreativt språkbruk och 

uppmuntran till fantasi kan kopplas till försök att omstrukturera diskursen.  

Medborgardialoger kan ses som ett uttryck för demokrati, dels genom att ”vitalisera och öka 

legitimiteten för demokratin” (SKL, 2014b, s. 5) och dels ”öka tilliten och förtroendet till det 

demokratiska systemet” (SKL, 2009b, s. 7). Det är denna bild som SKL reproducerar. Men 

som det framkom i den tidigare forskningen kan medborgardialoger också ses som alternativa 

former av politiskt deltagande, existerande utanför de etablerade demoratiska praktikerna (se 

tidigare forskning s. 14). Om alternativa diskurser om medborgardialoger som konkurrenter 

till den representativa demokratin och på det sättet skadliga för den rådande demokratiska 

hegemonin vann mark, hade diskursen i den diskursiva praktiken och texten troligen sätt 

mycket annorlunda ut.  

Det finns tecken i materialet till uppsatsen som visar på att medborgardialogerna inte alltid 

förs mellan politiker och medborgare. Enligt 11 tankar om medborgardialog i styrningen är 

det ”inte helt ovanligt att medborgardialogen har blivit delegerad till tjänstemännen” (2009b, 

s. 11) vilket får till följd att gapet mellan väljarna och politikerna blir större istället för den 

närmre relationen som dialogen är menat att skapa. Samma skrift menar att det finns ”tydliga 

signaler om att de förtroendevalda vill ta tillbaka medborgardialogen och ser det som sin 

arena” (2009b, s. 11) men att det inte är så lätt. För att dialogen ska fungera som underlag till 

de politiska besluten krävs ett trepartssamarbete mellan medborgarna, tjänstemännen och de 

folkvalda. Fördelningen mellan de kommunala parternas uppgifter beskrivs som följande:  

Politiker ges möjlighet att vara de som lyssnar. Lyssna för att förstå och för att få 

ytterligare kunskaper om medborgarnas värderingar kring en viss fråga och inte svara eller 

försvara. Tjänstemännens roll blir att vara processledare för att ta fram faktaunderlag, 

leda processen utifrån den metod som valts för dialogen och stå för dokumentation av det 

som kommer fram. (SKL, 2009b, s. 11).  
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6 Diskussion 

6.1 Slutsatser och resultat 
I denna uppsats har framförallt deliberativ demokratiteori men också delvis agonistisk 

demokratiteori, används för att diskursanalytiskt undersöka om deliberativ demokrati 

reproduceras i diskursordningen kring medborgardialogerna, eller om teorin kan ifrågasätta 

den existerande diskursordningen. Resultatet av analysen visar på både och. De deliberativa 

demokratiska kategorierna som analysen utgår från visar både samröre och skiljaktigheter.  

De allt mer förekommande medborgardialogerna bidrar till social förändring som 

transformerar den rådande diskursordningen kring demokrati i kommunerna. Analysen har 

visat på att den diskursiva praktiken som skapas och reproduceras i samhället av aktörer som 

kommuner och organisationer som SKL döljer eller förringar ojämnlika maktförhållanden i 

samhället.  

SKL:s trycksaker som ligger till grund för analysen skapar en förfinad, putsad bild av 

medborgardialogerna. Det kan ge intrycket av något av en förskönad bild av vad dialogerna 

ger. Samtidigt visar underlaget på att det finns ett visst mått av problematisering. Särskilt när 

det gäller inställningen hos politiker, de behöver vara påverkbara för att medborgardialogerna 

ska ge resultat. Om inte inflytandet från medborgarna är realt kommer heller inte de politiska 

besluten att vinna ökad legitimitet, kontakten med medbogarna bli bättre och politikerna bli 

kunnigare. Effekten riskerar då att bli den motsatta.  

Analysen har också visat på att trotts tydliga anvisningar om att politikerna ska styra dialogen, 

ha kontroll över dagordningen, noggrant överväga vilka som bjuds in till dialogen och sätta 

tonen för medborgardialogen medvetliggöras inte ojämnlika förutsättningar i 

dialogsituationen. Det finns ingen plan på hur diverse dominansförhållanden ska undvikas och 

allas röst räknas lika. Att resursstarka grupper har lättare än andra att argumentera för sin sak, 

göra sig hörda och ta för sig i samtalet kanske tas för givet, men då bör väl detta balanseras på 

något vis för att öka den politiska jämlikheten. Det behöver skapas förutsättningar för en mer 

jämlik dialog.  

Inte heller faktorer som att en ökad inkludering kan leda till en ökad exkludering 

medvetliggörs. SKL uppmuntrar kommunerna att noga planera för vilka målgrupperna är för 

dialogen. Dessa målgrupper ska analyseras och behandlas efter sina förutsättningar. Vilka 

sådana förutsättningar är framgår inte av underlaget till analysen. Om det rör sig om 
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tillexempel handikappsråd och den typen av representanter kan man mycket väl tänka sig att 

exempelvis lokal osv. behöver anpassas efter behoven. Eller om det är representanter av 

nyanlända kan man tänka sig att det är viktigt att det finns tillgång till tolkar osv. Här är det 

viktigt att skapa förutsättningar för att alla ska kunna delta. Men kan i vissa fall inställningen 

om att det är rätt att behandla målgrupperna olika ge oförutsedda konsekvenser? Har alla 

samma förutsättningar till påverkan? Särskilt om man behandlar olika målgrupper olika, tas 

alla på lika stort alvar? Eller finns det en risk om att fördomar och förutfattade meningar 

reproduceras genom inställningen om att behandla folk olika.  

Hade det då vart bättre utan dessa nya inympade kanalerna för politisk påverkan som 

medborgardialogerna är en del av? Även om medborgardialoger inte genomförs i 

kommunerna kommer politikerna kunna påverkas i sitt beslutsfattade, det har skett i alla tider. 

I de fallen ökar riskerna för att bara de resursstarkaste med kontakter i den politiska toppen 

ges påverkan, fler grupper riskerar då att exkluderas och färre medborgare ges okonstlade 

kanaler eller arenor för inflytande som kräver särskilda kontakter.  

 

6.2  Metoddiskussion 
Den metod som används i insamlingen av det empiriska materialet har behövts ändras under 

arbetets gång. Initialt var tanken att komplettera den tryckta texten från SKL med kvalitativa 

intervjuer för att på det sättet skapa en annan dimension i arbetet. Detta hade möjligen skapat 

en annan förståelse för den sociala praktiken som medborgardialogerna är en del av. Därför 

ses här en möjlighet att ytterligare arbeta vidare diskursanalytiskt med medborgardialoger och 

dess påverkan i samhället. Andra alternativ hade kunnat vara att undersöka förhållandet och 

samtalssituationen mellan politiska representanter för olika partier, kanske även då på andra 

nivåer än enbart den kommunala, alternativt intresseorganisationer, föreningar eller andra 

aktörer på den politiska arenan. 

I all forskning är det viktigt att göra aktiva val för att stärka validiteten. I Metodpraktikan 

förklaras att begeppsvaliditeten "överensstämmelsen mellan teoretisk definition och 

operationell indikator" (Esaiasson m.fl., 2012, s. 57) alltid kan kritiseras. Här finns en 

medvetenhet om att det föreligger en svårighet i studien.  Så som det beskrivs i litteraturen 

ökar validitetsproblemet med avståndet mellan den operationella indikatorn och den teoretiska 

definitionen (Esaiasson m.fl., 2012, s. 59) vilket gör att begrepp som demokrati har en mer 

påtaglig problematik. En bra begreppsvaliditet "är det samma som frånvaron av systematiska 
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fel" skriver Esaiasson m.fl., (2012, s. 63). Krav på forskningsoberoende i kvalitativa 

sammanhang ”reduceras till största möjliga öppenhet”, som forskare har man ”en skyldighet 

att få andra forskare att se det man själv sett" (Esaiasson m.fl., 2012, s. 26) menar författarna. 

Därför är denna uppsats av förståelsegivande karaktär. Genom alla stegen i 

forskningsprocessen är det viktigt att hålla sig professionell och inte manipulera resultaten på 

något vis (Bryman, 2011). Dessutom bör man redovisa alternativ till de egna slutsatserna och 

motivera varför man ställer sig bakom det man gör.  

Innan det slutliga urvalet för analys ägde rum lästes ett betydligt större antal trycksaker från 

SKL och kommunala publikationer i ämnet. Dessa uteslutna källor finns inte redovisade i 

uppsatsen men kan lämna spår i analysen eftersom att de ändock bli en del av den tankevärld 

som formar uppsatsen. I det urvalet till analysen som arbetet baseras på har all form av egen 

reflektion (från SKL:s sida) kring eller problematisering kring medborgardialogerna 

oproportionellt stort utrymme i uppsatsen. Detta eftersom att jag aktivt letat efter all form av 

kritisk förhållningsätt i underlaget. Därför kan det framstå som att de finns en större inre 

publicerad kritik mot medborgardialogerna än vad som framkommer vid mottagningen av den 

tryckta texten. Att tillägga är att det självfallet också riktats en del kritik mot den valda 

metoden. Diskursanalys har kritiserats för att ge ”en oacceptabel relativisering av förståelser 

[sic] och uppfattningar” (Börjesson & Palmblad, 2013, s. 12). 
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