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Abstract 
 
This study focuses on the potential benefits and potential risks of citizen dialogues. These 

dialouges offer a new structured way for communication between local politcians and 

municipal officials on one hand and citizens on the other, that arguably could serve as way to 

include citizens in the local societal development. However, they can also increase inequality 

regarding the influence over local political issues, lead to increased distrust of the political 

institutions or be used to legitimize decisions that are already made. Our intentions with this 

study are to: identify the basic criteria in participatory- and deliberative democracy theory that 

can be applied to citizen dialogues in Swedish municipalities. If these basic criteria exist, we 

want to investigate whether citizen dialogues in Swedish municipalities meet these. Lastly, we 

want to see how these basic criteria can create an understanding of how citizen dialogues in 

Swedish municipalities need to be developed. These criteria has been identified as: 

participation, equality, reasoning, mutual respect and information. Through a qualitative text 

analysis of reports from citizen dialouges made by Swedish municipalities, we have found 

that none of these criteria were met. 

 
 
 
 
Keywords: Citizen dialogue, municipality, participatory democracy, deliberative democracy. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund 
 
Ett allt mer bekant begrepp inom kommunal verksamhet är medborgardialog. 

Medborgardialoger kan man säga kännetecknas av att medborgare bjuds in till samtal med 

kommunala representanter (förtroendevalda eller tjänstemän) för att framföra sina åsikter i 

vissa frågor eller för att delta i utformandet av vissa beslut (SOU, 2016, s. 388). Hur detta går 

till i praktiken kan se lite olika ut. Exempelvis kan det röra sig om olika former av 

medborgarråd och paneler, informationsmöten, referensgrupper eller interaktion med 

medborgarna via sociala medier med mera. Man kan säga att detta möjliggör ett politiskt 

deltagande som existerar parallellt med de etablerade demokratiska praktikerna som allmänna 

val och partiengagemang (Karlsson, 2011, s. 113). 

 

Åsikterna om vad som är de egentliga motiven bakom användandet av medborgardialoger går 

minst sagt isär. I betänkandet för 2014 års demokratiutredning (SOU, 2016, s. 388) beskrivs 

att syftet är att förbättra beslutsunderlaget för de kommunala beslutsfattarna, men också att 

öka medborgarnas politiska kunskaper och deltagande eller att överlåta beslutsmakten i vissa 

frågor. Martin Karlsson (2011, s. 114) menar att det också kan handla om att hantera 

komplexa politiska problem, stärka medborgarnas politiska förtroende, involvera uteslutna 

grupper i samhället samt att marknadsföra kommunen. Dessa optimistiska perspektiv har dock 

många skeptiker. Bland annat Nazem Tahvilzadeh (2015, s. 13) menar att medborgardialoger 

kan fungera som “skendemokratiska” manövrar i syfte att legitimera en nyliberal ordning och 

lägga ett ökat ansvar för olika samhällsfrågor på individen.  

 

I betänkandet från 2014 års demokratiutredning (SOU, 2016, s. 389) beskrivs att vikten av att 

inkludera invånarna i politiska beslutsprocesser och att komplettera den representativa 

demokratin blev en fråga på den politiska agendan i Sverige redan på 1960-talet, detta för att 

inkludera medborgarna i lokala beslutsprocesser rörande stadsplanering. Krav på samråd 

infördes sedan i plan- och bygglagen 1987, vilket gjorde kommuner skyldiga att föra dialog 

med medborgarna i vissa frågor (SOU, 2016, s. 389). Syftet var att ge medborgarna en 

möjlighet att kunna delta i samhällsplaneringen och att påverka utformning av deras närmiljö. 

På senare tid har landsting och kommuner även valt att bjuda in medborgarna att delta i 

dialoger rörande fler politiska områden. Den ökade användningen av medborgardialoger kan 
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ses som ett av flera sätt för kommuner och landsting att förstärka den demokratiska 

utvecklingen på lokal nivå (SOU, 2016, s. 389). 

 

Sedan 2006 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) drivit ett medborgardialogs-projekt 

där två nätverk har etablerats för kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte mellan politiker 

och tjänstemän. Detta för att stödja SKL:s medlemmar i deras arbete att hitta nya sätt att 

involvera medborgare i den politiska beslutsprocessen. Dessutom påbörjades ett treårigt 

arbete tillsammans med regeringen under 2011 för att effektivisera medborgardialogen som 

del av kommuners styrprocesser. Målet är enligt SKL att utveckla befintliga kommunala och 

regionala styrsystem för att göra medborgardialog till en naturlig del i beslutsprocessen och 

göra dialogen till ett naturligt underlag för beslut (SKL, 2013).  

 

Trots den uppsjö av kritiska perspektiv på deltagardemokrati och medborgardialoger som 

finns i litteraturen, är användandet av medborgardialoger mycket högt bland de svenska 

kommunerna. Martin Karlsson (2011, s. 113) beskriver att “bara under 2007 rapporterade 91 

% av Sveriges kommuner till Statistiska centralbyrån att de arrangerat så kallade 

medborgarråd, en form av medborgardialog där någon grupp av medborgare i kommunen, 

ofta äldre eller ungdomar, samlats för att diskutera kommunala frågor”. Mycket tyder på att 

medborgardialoger är något som dess skeptiker även i framtiden kommer att få vänja sig vid. 

 

Man kan, som Martin Karlsson (2011, s. 121), hävda att medborgare alltid har försökt påverka 

politiska beslut mellan valen genom exempelvis aktioner, organisering eller kontakt med 

förtroendevalda genom hela demokratins historia. Därför kan man ifrågasätta om de 

ekonomiskt eller socialt resursstarka inte alltid också haft det största inflytandet över det 

politiska beslutsfattandet, även i representativ demokrati utan inslag av deltagardemokrati 

eller deliberativ demokrati. Det nya med medborgardialoger är att de innebär en 

systematisering av dialogen mellan medborgarna och de politiska institutionerna (Karlsson, 

2011, s. 121).  

 

1.2 Problemformulering och syfte 
 
Vi menar att medborgardialoger har en inkluderande potential som kan hjälpa till att minska 

ojämlikt inflytande och ge socioekonomiskt förfördelade grupper inflytande över den lokala 

politiken. Vi ser dock också vissa faror med medborgardialoger. De kan öka ojämlikheten i 
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inflytande över lokala politiska frågor, leda till ökad misstro gentemot de politiska 

institutionerna eller användas till att legitimera redan fattade beslut. Häri ligger också den 

främsta kritiken mot medborgardialoger bland dess skeptiker. Trots denna omfattande kritik 

har vi inte funnit någon tidigare forskning som lyfter fram specifika kriterier som kan 

användas för att samla in empiriskt material kring hur medborgardialoger fungerar i 

praktiken. I detta arbete kommer vi söka efter dessa kriterier inom deltagardemokratisk- och 

deliberativ demokratiteori och tillämpa dessa på ett empiriskt material. 

 

Syftet med detta arbete kan därför indelas i tre steg: För det första vill vi identifiera 

grundkriterier inom deltagardemokratisk- och deliberativ demokratiteori som kan tillämpas på 

medborgardialoger i svenska kommuner. För det andra, om dessa grundkriterier finns, vill vi 

undersöka om medborgardialoger i svenska kommuner uppfyller dessa. För det tredje vill vi 

se om dessa grundkriterier kan skapa en förståelse för hur medborgardialoger i svenska 

kommuner behöver utvecklas. Detta mynnar ut i följande frågeställningar. 

 

1.3 Frågeställningar 
 

1.   Finns det grundkriterier i deltagardemokratisk- och deliberativ demokratiteori som kan 

tillämpas på medborgardialoger i svenska kommuner? 

 

2.   Uppfyller medborgardialoger i svenska kommuner dessa grundkriterier? 

 

3.   Säger dessa grundkriterier något om hur medborgardialoger i svenska kommuner 

behöver utvecklas? 

 

1.4 Disposition 
 
I vårt arbetes första avsnitt, introduktionen, presenteras bakgrund, problemformulering, syfte 

och frågeställningar för studien. Den tidigare forskningen på området presenteras i avsnitt två. 

I de tredje avsnittet presenteras den teoretiska referensram vi använt, som innefattar de 

teoretiska begrepp som sedan kommer operationaliseras. Val av metod och material 

presenteras i det tredje avsnittet, där vi även presenterar vår operationalisering av de 

teoretiska begreppen. Det femte avsnittet innehåller studiens analys. I det sjätte avsnittet 

besvaras studiens frågeställningar. Det sjunde avsnittet innehåller reflektioner kring studiens 
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resultat, de slutsatser vi dragit från detta, vad vi tror att denna studie kan bidra med och en 

diskussion kring den valda metoden och alternativa metoder till denna. 

 

2. Tidigare Forskning 
2.1 Demokratiideal 
 
Deltagardemokrati och deliberativ demokrati är bägge omtalade som demokratiideal och dess 

möjliga inspel i den representativa demokratin bemöts både av optimism och kritik inom den 

tidigare forskningen. Begreppen “deliberativ demokrati” och “deltagardemokrati” används 

ofta på olika sätt. Ibland beskrivs de som att de har fundamental skilda innehåll och i andra 

fall ses deliberativ demokrati som ett komplement till deltagardemokrati. Vi ser inget behov 

att göra en tydlig avgränsning mellan dessa båda idealtyper och att kategorisera 

medborgardialog som ett uttryck för endast en av dessa. Vi menar att medborgardialoger kan 

ses som ett inslag i den representativa demokratin av både deliberativ och 

deltagardemokratisk karaktär, eftersom att både deltagandet i sig och diskussionen i sig är 

centrala element i dessa. Därför kommer vi hädanefter använda dessa på ett liknande sätt. 

 

Deltagardemokrati som idealtyp baseras på diskussioner om det gemensamma bästa, mellan 

jämlika medborgare där plikten om politiskt deltagande ligger i relationen till de andra 

medborgarna, snarare än till staten (Amnå, 2003, s. 108). Denna plikt förutsätter att varje 

medborgare deltar i diskussioner och beslut om deras gemensamma angelägenheter och är 

beredda att sätta sitt egenintresse åt sidan till förmån för allmänintresset (Amnå, 2003, s. 108; 

Montin, 2003 s. 43). Det är även i diskussion som opinioner kan bildas och som idéer kan 

prövas och på så sätt utvecklas demokratin (SOU, 2016, s. 75). Broqvist (2003, s. 37) ser 

samtalen som ett samhällsbildande verktyg samtidigt som politikerna får viktig kunskap om 

medborgarnas inställning till olika prioriteringar.  

 

Man bör ha i åtanke att deltagardemokrati som idealtyp inte beskriver någon existerande 

demokrati idag, utan snarare kan användas för att identifiera önskvärda karaktärsdrag för 

demokratier (Amnå, 2003, s. 108). Med tanke på att samhället ständigt förändras, så är det 

också viktigt att föra samtal om formerna för demokratin, varav ett kan vara huruvida 

medborgare ska kunna påverka det politiska beslutsfattandet mellan valen (SOU, 2016, s. 75). 
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Möjligheten att tillämpa mer deltagarinriktade eller deliberativa demokratiinslag inom 

ramarna för den representativa demokratin har diskuterats av flera forskare. Nedan kommer vi 

ge en överblick över optimistiska och kritiska perspektiv kring detta. 

 

2.2 Deltagarinriktade eller deliberativa demokratiinslag i den 
representativa demokratin  
 
Erik Amnå (2003, s. 110) går så långt som att hävda att deltagardemokratiska inslag är 

nödvändiga i representativ demokrati för att den inte ska förgöra sig själv. Han då pekar på 

flera viktiga faktorer. För det första finns det en risk i den representativa demokratin att media 

och en politiskt elit styr opinioner som gynnar dem själva (Amnå 2003, s. 111). I stället bildas 

medborgarnas åsikter, i deltagardemokratin, genom diskussion om gemensamma 

angelägenheter mellan jämlika medborgare. För det andra menar Amnå (2003, s. 112) att de 

deltagardemokratiska initiativen som hittills gjorts på kommunal nivå fångar upp 

medborgarnas engagemang och kunskap, vilket höjer den politiska kompetensen. För det 

tredje kan man se att deltagardemokrati, till skillnad från representativ demokrati, även bidrar 

till ett självförverkligande i form av en personlig kompetenshöjning hos individen. Detta 

eftersom varje medborgare får delta i beslut, lära sig ge och ta argument, skaffa sig nya 

kunskaper samt väga av det gemensamma bästa i ett beslut som man tar ansvar för (Amnå, 

2003, s. 110; Gargarella, 1998, s. 261). Stig Montin (1998, s. 17) fortsätter i samma bana när 

han menar att den deltagardemokratiska idén innebär att medborgarnas deltagande är ett mål i 

sig och att den skapar förståelse och demokratisk fostran. Barber (2004, s. 152) beskriver 

denna demokratiska fostran på följande sätt: “Politics becomes its own university, citizenship 

its own training ground, and participation its own tutor”. Diskussionen i sig skapar även en 

form av kunskapsutbyte mellan medborgarna och de förtroendevalda då medborgarnas 

problem och behov lyfts fram i diskussionen och kan användas som grund i 

samhällsplaneringen (Montin, 1998, s. 17). Denna dialog mellan medborgarna kan ses som 

jämlik eftersom att alla åsikter och argument bemöts med ömsesidig respekt. Det förutsätter 

en levande debatt där viljan till att lyssna och argumentera är stor (Montin, 1998, s. 17; Amnå 

2003, s. 110).  

 

Nazem Tahvilzadeh (2015, s. 29) menar att en medborgardialog som innehåller det han kallar 

för praktiskt orientering, deltagande “nerifrån-och-upp” och deliberativ problemlösning 

resulterar i att medborgare blir medvetna om sina styrkor och uppmuntras att engagera sig och 
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delta i utformandet av en politik som skapar social förändring i linje med deras intressen. Han 

menar även att medborgardialogsprocesserna kan fördjupa och stabilisera demokratin, om de 

designas utifrån följande kriterier: Delegering av makt till de möten eller organ där dialogen 

leder till gemensamma beslut, central samordning och handledning till stöd för de olika lokala 

initiativen samt en förståelse hos medborgarna om att den offentliga makten inte är deras 

fiende utan snarare kan användas som ett instrument för att få genom sina önskemål 

(Tahvilzadeh, 2015, s. 29).  

 

Tahvilzadeh poängterar också bristerna med denna typ av deltagardemokratiska inslag, som 

medborgardialog är ett exempel på. Själva ordet “dialog” definieras som ett ömsesidigt 

meningsutbyte mellan medborgarna och de kommunala tjänstemännen eller politikerna, men 

om denna ömsesidighet faktiskt existerar och om medborgarnas åsikter faktiskt tas till vara på 

är i regel svår att ha insyn i (Tahvilzadeh, 2015, s. 37). På så sätt kan man argumentera för att 

medborgardialoger kan användas för att legitimera beslut som i praktiken redan är fattade 

eller åtminstone att olika alternativ av beslut redan är satta på förhand. Makten över den 

politiska dagordningen ligger således fortfarande i allra högsta grad hos de politiska 

beslutsfattarna. Peter McLaverty (1998, s. 232) pratar, förvisso ur en brittisk kontext, om 

“citizen’s juries” och diskuterar samma problematik, vilket han exemplifierar på följande sätt: 

“If the Department of Environment wanted to build a motorway, they might ask whether route 

X, Y or Z would be most appropriate. Yet the jurors may feel that the most important question 

is not where the motorway should be built, but whether the motorway should be built at all”. I 

detta exempel ligger inte fokus på att styrka individers kapacitet att lösa problem kring 

samhällsplanering utan snarare att styra medborgarnas världsbilder och attityder så de passar 

de styrandes motiv, vilket även Tahvilzadeh (2015, s. 31) pekar ut som en fara med 

medborgardialoger. De ansvariga för dialogen kan hänvisa till att medborgarna inte har 

kommit med tillräckligt konstruktiva förslag för att de ska kunna omvandlas till konkreta 

alternativ till kommunens vilja i de frågor som berörs i dialogen. Ansvaret för 

samhällsutvecklingen förflyttas till en individnivå.  

 

En annan brist med deltagardemokrati är det som Amnå (2003, s. 118) kallar för “vilja-

/hinnaproblemet”. Problematiken kopplat till detta är om medborgarna verkligen har tid och 

intresse att delta i deltagardemokratiska processer. Hildreth (2012, s. 301) menar att 

deltagardemokrati är baserat på ett “romantiskt dogma” att medborgarna har tillräckligt med 

intresse och kapacitet (tid, kunskap, resurser) för att regelbundet kunna delta i offentliga 
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diskussioner. Amnå (2003, s. 118) menar att man i varje enskilt fall även bör väga in de risker 

som följer av att fördelningen av möjlig tid för politiskt deltagande är ojämlikt spridd bland 

medborgarna. Att vilja och att hinna delta, kan enligt Amnå (2003, s. 118) handla om att 

ämnet som ska diskuteras känns viktigt samt hur stora man bedömer sina chanser att i 

slutändan påverka resultatet. Om man på förhand inte upplever att ens deltagande känns 

meningsfullt, på grund av dessa anledningar, är inte chansen särskilt stor att man i slutändan 

kommer att delta. Författarna till demokratiutredningens betänkande (SOU, 2016, s. 28) 

menar att: “Tilltron till demokratin är betydligt starkare bland resursstarka individer, dvs. 

personer med hög utbildning och inkomst, än bland resurssvaga. Samma förhållande gäller 

när det rör upplevelsen av att kunna påverka politiska beslut”.  

 

Häri ligger vad ofta beskrivs som det tyngsta kritiska argumentet gentemot 

deltagardemokratiska inslag i den representativa demokratin, nämligen faran för den politiska 

jämlikheten (Amnå, 2003, s. 116; Gilljam, 2003, s. 203). Att det råder skillnader i politiskt 

deltagande mellan ekonomiskt och socialt resursstarka och resurssvaga medborgare 

poängteras både i demokratiutredningens betänkande (SOU, 2016, s. 28) och av Mikael 

Gilljam (2003, s. 203). Skillnaden beskrivs som störst i aktiviteter som kräver mer tid och 

arbete. Att förflytta det politiska deltagandet från den representativa demokratins princip om 

“en medborgare, en röst” möjliggör att resursstarka grupper ges än mer inflytande över det 

politiska beslutsfattandet, eller som Gilljam (2003, s. 204) uttrycker det: “Om det 

“lagbundna” mönstret i det politiska deltagandet består - med valdeltagande som den mest 

jämlika formen för politiskt inflytande - kommer varje förflyttning av makt och inflytande 

över det gemensamma beslutsfattandet från valdemokrati till deltagardemokrati att innebära 

en försämring av den politiska jämlikheten”. 

 

3. Teoretisk referensram 
Som vi beskrev i föregående avsnitt består det första steget i denna undersökning av att 

identifiera grundkriterier inom deltagardemokratisk- och deliberativ demokratiteori som kan 

tillämpas på medborgardialoger i svenska kommuner. Hildreth (2012, s. 302) menar att det 

finns grundläggande kriterier som krävs inom deliberativa beslutsprocesser. Dessa används 

som utgångspunkt för de teoretiska resonemang som följer nedan, men de kommer också 
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kompletteras med andra teoretiska perspektiv, som vi menar kan sammanfogas med Hildreths 

(2012, s. 302) resonemang.  

 

3.1 Delaktighet 
 
Med detta menar Hildreth (2012, s. 302) att inga grupper ska exkluderas i deliberativa 

processer, till vilket vi räknar medborgardialoger. Dessa dialoger ger medborgaren en 

möjlighet att tycka till, och skapar en känsla av delaktighet, vilket enligt Broqvist (2003, s. 

36) ligger i demokratins själ. Detta resonemang byggs på av Karlsson (2003, s. 218), som 

menar att deliberativa beslutsprocesser skänker legitimitet åt beslut genom att dessa har 

slipats fram genom argumentation, men han betonar också att det krävs att alla har samma 

möjlighet att delta i beslutsprocessen. Vikten av att känna sig delaktig och inte exkluderad 

från demokratiska beslutsprocesser nämns även i SOU (2016, s. 79) där det hävdas att 

exkludering kan leda till passivitet och avståndstagande från demokratins grundläggande 

värden. Att det råder skillnader i politiskt deltagande mellan ekonomiskt och socialt 

resursstarka och resurssvaga medborgare poängteras, som tidigare nämnts, både i 

demokratiutredningens betänkande (SOU, 2016, s. 28) och av Mikael Gilljam (2003, s. 203).  

Vi menar att detta talar för att möjligheten till deltagande i dialogen måste vara designat på ett 

sådant sätt att alla grupper i samhället, även de mest ekonomiskt och socialt resurssvaga, ska 

kunna delta. Risken är annars, som nämndes i tidigare avsnitt, att de ekonomiskt och socialt 

resursstarka grupperna får ett dominerande inflytande. Detta kan snarare urholka den politiska 

jämlikheten, än att stärka den.  

 

Även Iris Marion Young (2000, s. 54) för resonemang som vi menar går att koppla till 

begreppet delaktighet. Hon menar att en exkludering, som bryter mot grundläggande 

demokratiska principer om offentlighet och transparens, sker när förslag till beslut först fattas 

och sedan kommer allmänheten till del (Young, 2000, s. 54). Därför blir delaktighet i det 

politiska beslutsfattandet viktigt. Iris Marion Young (2000, s. 23) menar att människor endast 

blir bakbundna av regler, som baseras på beslut som de inte har haft möjlighet att påverka. I 

linje med Youngs (2000, s. 23) resonemang menar vi att medborgarna bör bjudas in till dialog 

i ett så pass tidigt skede att det fortfarande finns möjlighet för dem att påverka förslagen som 

tas fram till beslut och så långt det är möjligt utforma dessa förslag. Den tid och plats som 

väljs för dialogen kan också ses som en exkluderande faktor (Young, 2000, s. 54), eftersom 

detta kan försvåra för vissa medborgare att kunna delta.  
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3.2 Jämlikhet 
	  
Hildreth (2012, s. 302) beskriver jämlikhet som formell politisk jämlikhet och att man bör 

vara uppmärksam på maktskillnaderna mellan medborgarna. Även Knight och Johnson (1997, 

s. 294) poängterar att det finns faror med en stor ekonomisk ojämlikhet mellan medborgarna i 

denna typ av dialogsprocesser. De menar att medborgare som förfogar över ett stort 

ekonomiskt kapital kan använda detta både för att skapa löften och hot som andra 

samtalsparter kan känna sig tvungna att följa (Knight och Johnson, 1997, s. 294). I linje med 

detta resonemang menar också Young (2000, s. 23) att ingen deltagare i en deliberativ 

diskussion får ha ett övertag gentemot de andra som gör det möjligt för dem att påtvinga sina 

åsikter på de övriga deltagarna. Det finns också en risk att medborgardialoger leder till 

politisk ojämlikhet om deltagandet inte är representativt för kommun- eller 

landstingsinvånaren (SOU, 2016, s. 34). Jämlikhet kan också handla om förutsättningarna att 

kunna delta i en dialog kring särskilda frågor, det vill säga såväl praktiska möjligheter att 

kunna delta (tid), tro på att man kommer kunna påverka (vilja) samt kunskap kring de frågor 

som ska diskuteras (information). Vi menar att dessa faktorer mycket väl kan vara kopplade 

till socioekonomiska skillnader mellan medborgarna, vilket berörs av såväl Amnå (2003, s. 

118) som i demokratiutredningens betänkande (SOU, 2016, s. 28) 

 

3.3 Resonerande 
 
Resonerande innebär enligt Hildreth (2012, s. 302) att man motiverar sina argument, att man 

bör vara flexibel för att ändra sin ståndpunkt till förmån för andras ståndpunkter och att man 

bör fatta beslut som bygger på en analys av alla parters intressen. När det gäller politikernas 

syfte med att involvera allmänheten i en dialog ger Mari Broqvist (2003, s. 13) ett exempel 

från landstinget i Östergötland där det beskrivs att en stor mängd av deltagarna i en diskussion 

kring prioriteringar i landstinget uppgav att det viktiga för dem inte var att ge konkreta 

förslag, utan snarare att politikerna skulle få en chans att höra hur ”vanligt folk” resonerar. 

 

Retorikens användning kan både innebära faror, men kan också användas för att berika 

diskussionen. En av farorna, menar Young (2000, S. 63), är när retoriskt tal inte syftar till att 

nå samförstånd med andra, utan istället används för att manipulera tankar och känslor i 

riktningar som tjänar talarens egna syften, vilket den ofta gör inom den representativa 
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demokratin. Man bör inte avvisa vissa politiska uttryck på grund av att de är för känslosamma 

eller dramatiska, istället bör man uppmärksamma att de kan innehålla diskursiva element och 

att argument finns inbakat i retoriken (Young 2000, S. 64). På så sätt kan retoriken användas 

för att lyfta fram argument så att åhöraren kan få en större och djupare förståelse för talaren. 

Då bör det inte föreligga några hinder som baseras på normer 

om hur man bör uttrycka sig i den politiska diskussionen (Young 2000, S. 64). 

 

Young (2000, S. 72) menar också att “narrativ”, som innebär personligt berättande, är en 

viktig del av en deliberativ demokrati. Det handlar inte bara om att berätta en historia, utan 

snarare om att man vill göra en poäng, beskriva, förklara eller motivera något till andra i en 

politisk diskussion genom berättandet av egna erfarenheter (Young, 2000, S. 72). Genom att 

grupper med olika social bakgrund tillåts argumentera utifrån sina egna livssituationer så kan 

förståelsen mellan dessa grupper öka, vilket främst kommer vara till de marginaliserade 

gruppernas fördel (Young, 2000, S. 72).  

 

3.4 Ömsesidig respekt  
 
Om resonerande handlar om att ge och ta argument, så förutsätter det en ömsesidig respekt 

hos deltagarna i diskussionen. Detta bygger på en vilja att lyssna på alla deltagare, i synnerhet 

dem som man inte delar åsikt med, och dessutom bemöta dessa med ömsesidig respekt 

(Hildreth, 2012, s. 302; Montin, 1998, s. 17; Amnå 2003, s. 110). Man kan också hävda att det 

bör finnas utrymme för alla att berätta och bemöta andras personliga berättelser. Detta kan 

inbjuda till vidare diskussion, ömsesidig förståelse och förtroende och kan göra det möjligt för 

deltagarna att ge uttryck för sina identiteter och få inblick i andras situation och perspektiv 

(Sedelius och Åhström, 2010, s. 23).  

 

Young menar att regler och formaliteter för hur offentliga politiska diskussioner, exempelvis 

medborgardialoger, ska föras inte skapar några garantier för att alla deltagare behandlas med 

respekt, att alla får gehör för sina åsikter och att man verkligen lyssnar på varandras argument 

(Young, 2000, S. 57). Hon menar att diskussionens deltagare, oavsett social bakgrund, 

behöver erkänna varandra som likvärdiga meningsmotståndare. Detta kallar hon för 

“greetings” eller offentligt erkännande (Young, 2000, S. 57).  
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3.5 Information 
 

Hildreth (2012, s. 303) pekar på att offentlighet är en central del av deliberativa 

beslutsprocesser. Vi menar att hans resonemang kan användas till ett vidare resonemang om 

det vi kallar för information.  

 

Offenlighet krävs för att resonemangen och besluten som förekommer i dialogen ska bli en 

del av ett bredare offentligt samtal och en allmän debatt (Hildreth, 2012, s. 302; Sedelius och 

Åhström, 2010, s. 11). Offentlighet behövs också för att dialogen ska ha en form av 

transparens, som gör att det blir svårare för resursstarka medborgare att utöva makt mot 

resurssvaga. Det blir då lättare att granska dialogen för utomstående.   

 

En avgörande del av medborgardialogen är att den först och främst kommer medborgarna till 

kännedom. Sedelius och Åhström (2010, s. 10) beskriver följande i samband med 

samrådssatsningen Malmöinitiativet: “Malmöinitiativet should be mentioned in newspapers, 

have banners placed on other internet pages, be talked about. Why on earth do all the citizens 

of Malmo get 5 different unwanted newspapers and magazines in their mail weekly, when the 

information about Malmöinitiativet is not in them?”. Även om detta endast är ett exempel från 

en stads arbete med medborgardialog så framför Sedelius och Åhström en viktig poäng. 

Spridningen av informationen om medborgardialogens genomförande, men också dess syfte 

bör vara en central del av en kommuns arbete med medborgardialoger (Rosén, 2006, s. 18). 

För det andra behöver det också framgå tydligt på vilket sätt medborgarnas åsikter kommer att 

tas tillvara i efter dialogens genomförande och huruvida de kommer ligga till grund för beslut. 

För det tredje är det också viktigt att medborgarna får en återkoppling efter dialogens 

genomförande om hur det som medborgarna har uttryckt kommer att användas. Om 

informationen brister på ovanstående kriterier riskerar man att skapa ett missnöje hos 

medborgarna, som antingen bygger på de att känner att informationen om att dialogen skulle 

genomföras inte kommit dem till del, eller att de känner att deras åsikter har förbisetts. I 

längden kan det göra att medborgardialoger får en negativ inverkan på medborgarnas 

förtroende till de demokratiska institutionerna  
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4. Metod 
4.1 Val av metod  
 

Utifrån vad som är studiens syfte och begränsningar i tillgängligt empiriskt materialet väljer 

vi att tillämpa ett kvalitativt tillvägagångssätt på det empiriska materialet. En beskrivning av 

det empiriska material och reflektioner kring metod i förhållande till detta kommer senare i 

detta avsnitt samt i den slutgiltiga metoddiskussionen. Textmaterialet, som också är 

undersökningens empiriska material, består av rapporter och utvärderingar av fem stycken 

genomförda medborgardialoger från fem stycken svenska kommuner. Eftersom att dessa är av 

olika storlek och art kommer de att analyseras individuellt, men utifrån samma teoretiska 

ramverk. För att göra detta använder vi kvalitativ textanalys som forskningsmetod. Kvalitativ 

textanalys lämpar sig väl, enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wägnerud (2012, s. 210), 

när “det eftersökta innehållet i texten ligger dolt under ytan och endast kan tas fram genom en 

intensiv läsning av texten”, vilket passar vår undersökning på ett bra sätt eftersom vi kommer 

att analysera textmaterialet utifrån ett antal grundkriterier. Dessa kommer vi att 

operationalisera för att möjliggöra en analys av textmaterialet. Denna operationalisering 

kommer att presenteras senare i detta avsnitt.  

 

4.2 Empiri 

4.2.1 Beskrivning av material 

Det empiriska material som används i denna undersökning består av rapporter från 

genomförda medborgardialoger från fem stycken svenska kommuner. Dessa är Gävle, 

Hallstahammar, Katrineholm, Uppsala och Västerås. Dessa olika kommuner har en varierande 

storlek, sett till antalet invånare i kommunen (SCB, 2015): Uppsala (210 126 invånare), 

Västerås (145 218 invånare), Gävle (98 877 invånare), Katrineholm (33 462 invånare) och 

Hallstahammar (15 645 invånare). Dessutom finns det skillnader mellan de olika projekten 

eller processerna som medborgardialogerna är en del av. 

 

I fallen Gävle, Katrineholm och Västerås har vi valt att analysera de samrådsredogörelser som 

respektive kommun sammanställt i samband med att arbeta fram en ny översiktsplan. I Gävles 
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och Katrineholms fall rör det sig om en ny översiktsplan som ska ligga till grund för den 

kommunala utvecklingen fram till år 2030 och i fallet Västerås fram till 2026. I Uppsalas fall 

så använde vi oss av en rapport från en medborgardialog som hette “mitt centrum”. Där det 

genomfördes ett antal utåtriktade aktiviteter i syfte att lyssna på medborgarnas behov, idéer 

och tankar om Uppsalas innerstadsområde. I Hallstahammars fall analyserar vi rapporter från 

en medborgardialog genomfördes under mars-april 2015 och som omfattade viktiga 

målgrupper i kommunen och som delvis ska ligga till grund för framtagandet av en ny vision 

för Hallstahammars kommun.  

4.2.2 Insamling av material 

Vår insamling av det empiriska materialet gick ut på att vi kontaktade arton kommuner via 

mail, där vi eftersökte dokumenterat material från genomförda medborgardialoger. I detta 

mail gav vi en preciserad beskrivning av kriterier som det dokumenterade materialet skulle 

innehålla. Dessa kriterier var: information om i vilket skede av planeringsprocessen som 

dialogen utfördes, hur urvalet gjordes (prioriterade målgrupper eller liknande), hur 

information kring dialogen spreds samt om kommunen återkopplat "resultatet" av dialogen till 

allmänheten. De fem kommuner som används i detta arbete är de som svarade på mailet och 

hade material som uppfyllde våra kriterier.  

 

4.3 Operationella indikatorer 
 

I avsnittet Teoretiskt referensram presenterade vi teoretiska definitioner på de grundkriterier 

vi identifierat som möjliga att tillämpa på medborgardialoger i svenska kommuner. För att 

kunna tillämpa dessa på det empiriska textmaterialet måste de göras mätbara, med andra ord, 

operationalisera dessa (Esaiasson m.fl., 2012, s. 55).  

4.3.1 Delaktighet 

I anknytning till den teoretiska beskrivning vi gav av delaktighet i tidigare avsnitt, kommer vi 

konkret att vara intresserade av ett par saker när vi analyserar genomförda medborgardialoger. 

För det första är vi intresserade av i vilket skede medborgardialogen utfördes i planprocessen 

eller projektet. Vi menar att det är av stor betydelse för att det ska finnas möjlighet för 

medborgarna att påverka förslagen som tas fram till beslut och så långt det är möjligt utforma 

dessa förslag. För det andra är vi intresserade av mångfalden av perspektiv som getts 

utrymme i dialogen. Det handlar om huruvida man kan tolka att alla som berörs av det beslut 
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som dialogen ska leda till har fått en likvärdig chans att delta. Det blir således en fråga om 

representativitet. För det tredje är vi också intresserade för den plats och tidpunkt som valts 

för dialogen. Avståndet till ett dialogmöte eller liknande kan hindra vissa medborgare från att 

kunna delta och att man alltid bör eftersträva att hålla dessa dialoger så pass nära geografiskt 

som möjligt för de som berörs av det beslut som dialogen ska leda till.  

4.3.2 Jämlikhet 

För att undersöka om medborgardialogen har varit jämlik kommer vi att vara intresserade av 

ett par saker när vi analyserar den. För det första söker vi tecken på att de som har designat 

och genomfört dialogenen har visat en medvetenhet om att maktförhållandena i samhället gör 

att varje individ har olika förutsättningar att kunna delta och tro på att man kommer kunna 

påverka förslagen som tas upp till beslut. Detta menar vi både handlar om förhållandet mellan 

individer och förhållandet mellan individer och företag, politiska partier och organisationer. 

Vi söker således tecken på att alla individers perspektiv och åsikter ges lika stor 

uppmärksamhet vid utformandet av förslag som ska ligga till beslut, som företag, politiska 

partier och organisationer. För det andra är vi även här intresserade av mångfalden av 

perspektiv som getts utrymme i dialogen. Detta nämndes tidigare som ett uttryck för 

delaktighet, men vi menar att det också bör ses som ett uttryck för jämlikhet. Om 

medborgardialoger ska användas för att komplettera den representativa demokratin, bör också 

dessa garantera att alla individer har en jämlik chans att påverka resultatet av den 

demokratiska process som medborgardialogen är del av.  

4.3.3 Resonerande  

Vår teoretiska beskrivning av begreppet resonerande handlar till stor del om flexibiliteten hos 

de inblandade parterna i dialogen när det kommer till att vara beredd att ändra sin egna 

ståndpunkt till förmån till för andras. Därför är vi intresserade av att studera följande saker i 

olika dialoger. För det första är vi intresserade av huruvida man kan hävda att beslutet som 

dialogen leder till är en sammanvägning av alla deltagande individers preferenser. 

Oundvikligen beror det på vilket skede av projekt eller liknande som dialogen kommer in i 

och därför också vad som är dialogens syfte. För det andra är vi intresserade av att se om man 

kan hävda att det funnits språkliga hinder i dialogen, som har begränsat vissa individers 

möjligheter till att få en likvärdig chans att framföra sina åsikter och argument. Dessa 

språkliga hinder kan bestå av att de ansvariga för dialogen inte visar en förståelse för 

medborgarnas olika förutsättningar att uttrycka sig i tal och skrift och därmed uppfattar vissa 
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åsikter och argument som oseriösa, som att de inte passar in i de normer om vad som är 

godtagbara argument och åsikter i dialogen.  

4.3.4 Ömsesidig respekt 

Den ömsesidiga respekten kan kännas som en liten del av dialogprocessen, dock ser vi den 

som minst lika viktigt som de andra kriterierna. Om alla bemöts med ömsesidigt respekt, man 

skakar hand och hälsar på alla deltagare, så kan det skapa självförtroende hos deltagarna och 

få dem att känna sig inkluderade. I samband med detta intresserar vi oss för det bemötande 

som de ansvariga för dialogen ger dess deltagare. Där söker vi tecken på att den ömsesidiga 

respekten garanteras på ett sådant sätt att alla deltagare känner att de har en roll i dialogen 

som likvärdiga meningsmotståndare. Detta tangerar det som vi beskrivit tidigare, då kopplat 

till jämlikhet och resonerande, men i detta fall ligger fokus på varje individs känsla av att man 

respekteras i sammanhanget och att ens argument inte förbises.  

4.3.5 Information 

Om medborgardialoger ska användas som en demokratisk praktik och som ett komplement till 

den representativa demokratins institutioner, bör den också uppfylla grundläggande krav på 

offentlighet och transparens. Därför är vi i denna undersökning intresserade för hur 

informationen kring dialogen har sett ut före, under och efter dess genomförande. Den 

information som ges före dialogen bör ge tydlig information på ett antal centrala punkter. Det 

bör anges vad dialogen kommer handla om, hur man kan delta och hur medborgarnas 

synpunkter i slutändan kommer ligga grund för beslut. På så sätt kan man minska risken för 

att skapa falska förhoppningar om vad deltagandet kan väntas leda till. Under dialogens 

genomförande är det viktigt att det som sägs i dialogen blir en del av ett offentligt samtal och 

inte bara koncentrerat till en liten grupp medborgare, vilket innebär att det behövs en 

fortlöpande uppdatering från de ansvariga för dialogen till allmänheten. Efter dialogen krävs 

det också en återkoppling till allmänheten där det tydlig beskrivs vilka förslag och synpunkter 

som kommit in genom dialogen och hur de kommer att tas tillvara.  

 

4.4 Reflektioner kring metod och material  
 
I detta avsnitt kommer vi att reflektera över vår valda metod och vårt material. I 

slutdiskussionen av detta arbete kommer vi återkomma till reflektionen kring hur väl vår 
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metod fungerade. Vi anser dock att det redan här finns en poäng i att diskutera vårt val av 

metod och material. Inte minst för att förtydliga våra resonemang kring detta.  

 

Som vi tidigare nämnde skiljer sig det empiriska materialet åt en aning. De olika kommunerna 

har ett varierande invånarantal, materialet från varje kommun är strukturerat på olika sätt, de 

olika medborgardialogerna har genomförts på olika sätt och är del av olika typer av projekt 

eller processer. Vi menar dock att detta inte är något som påverkar arbetet negativt, utan 

snarare tvärtom. En variation mellan större och mindre kommuner ger en större möjlighet till 

att hävda att urvalet, och därigenom arbetet, är representativt för alla svenska kommuner. 

Skillnader i typ av material, hur medborgardialoger har genomförts och vilka projekt eller 

processer de ingår i bidrar till att uppfylla arbetets syfte, som är att beskriva svenska 

kommuners arbete med medborgardialoger. I och med att dessa skillnader finns, så kommer 

vår tolkning behöva vara anpassad till varje enskilt fall, men grunden för tolkningen kommer 

alltid vara de egenskaper som vi tillskrivit de operationella indikatorerna. Därför blir det 

också möjligt att jämföra de olika fallen med varandra.  

 

5. Analys 
Nedan presenteras vår analys av de studerade rapporterna. Varje kriterium kommer redovisas 

enskilt. 

 

5.1 Delaktighet 
 
När vi studerar delaktighet är vi intresserade av: i vilket skede medborgardialogen utfördes i 

planprocessen eller projektet, mångfalden av perspektiv som getts utrymme i dialogen samt 

den plats och tidpunkt som valts för dialogen. 

5.1.1 Dialogens skede 

Först och främst var vi intresserade av i vilket skede medborgardialogen tog plats i 

planprocessen eller projektet. I två av de studerade dialogerna, Västerås och Gävle,  fanns det 

redan en översiktsplan som lämnades fram till medborgarna för dialog. Gävle kommun (2016) 

beskriver: “Samrådet av Översiktsplan Gävle kommun 2030 syftar till att förbättra 

beslutsunderlaget och att ge dem som kan bli berörda insyn i arbetet och möjlighet att påverka 
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planens utformning. I översiktsplanen projektspecifikation beskrivs att `Framtagandet av 

översiktsplanen ska ske med en bred dialog med medborgare, näringsliv, grannkommuner, 

berörda organisationer och myndigheter´”. Västerås stad (2012) beskriver följande: 

“Kommunstyrelsen beslutade den 28 september 2011 att ett preliminärt planförslag daterat 28 

september 2011 skulle skickas ut på ett brett samråd”. Vi menar att skedet har en stor 

betydelse för att det ska finnas möjlighet för medborgarna att delta och påverka förslagen som 

tas fram till beslut och så långt det är möjligt utforma dessa förslag. När medborgarna får 

reagera på ett redan färdigt förslag, som i dessa två fall, begränsar man möjligheten till det. Vi 

menar att detta försvårar för medborgarna att komma med nya förslag som är så pass 

välutvecklade att de som har skrivit översiktsplanen är villiga att ändra det redan satta 

förslaget. Det är enkelt för dem som har tagit fram översiktsplanen att säga att enskilda 

förslag inte passar in i helheten.      

 

I de resterande tre medborgardialogerna som vi har studerat har dialogprocessen kommit in i 

ett tidigare skede, innan några färdiga förslag tagits fram. Vår tolkning är att man har för 

avsikt att samla in medborgarnas synpunkter och att dessa senare kommer ligga till grund för 

kommande beslut. Det beskrivs i Uppsala kommuns (2014) rapport att syftet med dialogen är 

att “hämta in mer underlag till planeringsprocessen”. I Katrineholms (2012) fall beskrivs att 

“resultatet från dialogkartan kommer att användas som underlag för det fortsatta arbetet med 

översiktsplanen” och i Hallstahammars (2015) fall “att medborgarnas synpunkter och 

önskemål vägs in som en del av beslutsunderlaget”. Om man endast ser till vilket skede i 

kommunens arbete dialogerna kommer in, menar vi att möjligheten ökar för medborgarna att 

kunna delta och påverka förslagen som tas fram till beslut och även utforma dem, i de tre 

sistnämnda fallen. 

5.1.2 Mångfalden av individuella perspektiv 

Ett annat viktigt tecken på delaktighet är mångfalden av individuella perspektiv som getts 

utrymme i dialogen. Det handlar om huruvida man kan tolka att alla som berörs av det beslut 

som dialogen ska leda till har fått en likvärdig chans att delta i dialogen.  

 

I fallen Västerås och Gävle, som båda är så kallade “samråd”, har ett preliminärt förslag till 

översiktsplan skickats ut till statliga och regionala myndigheter, politiska partier, kommunala 

nämnder, angränsande kommuner, förvaltningar och bolag samt intresseorganisationer. I båda 

dessa rapporter kan man se att en absolut majoritet av de inkomna synpunkterna kommer från 
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dessa, medan enskilda medborgares synpunkter tycks komma i andra hand. Dessa 

myndigheter, förvaltningar och bolag med flera får förslagen till översiktsplan skickat till sig, 

men medborgarna får söka sig till exempelvis kommunens hemsida, utställningar på 

stadshuset eller bibliotek för att ta del av översiktsplanen och lämna synpunkter. Enligt Plan- 

och bygglagen (2010:900) 3 kap 9 § ska kommunen “samråda med länsstyrelsen samt med de 

berörda kommuner, regionplaneorgan och kommunala organ i övrigt som har ansvar för 

regionalt tillväxtarbete och transportinfrastrukturplanering” i samband med att en ny 

översiktsplan tas fram, men också “ge kommunens medlemmar, de andra myndigheter, 

sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att 

delta i samrådet”. Därför kan man knappast hävda att det är särskilt konstigt att kommunen 

lägger stor möda på att föra en dialog med berörda nämnder, grannkommuner, statliga och 

regionala myndigheter och så vidare. Däremot menar vi att det är desto underligare att dessa 

getts ett oproportionerligt stort inflytande i förhållande till de enskilda medborgare som 

kommit med synpunkter, eftersom dessa också anges i plan-och bygglagen (2010:900). Även 

om man i fallet Gävle visade en tydligare vilja att söka upp medborgarna, genom dialogmöten 

på några av kommunens mindre orter, så menar vi att man i båda fallen nästan 

slentrianmässigt förhållit sig till plan-och bygglagen.  

 

När det gäller fallen Uppsala och Katrineholm så kan man även här ifrågasätta delaktigheten 

när det kommer till mångfalden av individuella perspektiv och huruvida de har getts utrymme 

i dialogen. I rapporten från Uppsala (2014) skriver man: “Vi vet inte så mycket om vilka som 

svarade, och om de är representativa för befolkningen i kommunen. Av språket att döma ser 

vi att många svarande är intresserade av stadsbyggnad (arkitekter, stadsplanerare, politiskt 

intresserade)”. Här är man öppen med att det inte finns någon representativitet, vilket vi bland 

annat ser i det snäva åldersspann på de som har deltagit. Detta innebär större problem än vad 

de själva tycks ha reflekterat över. 

 

I Katrineholms kommun valde man att ha en webbdialog med medborgarna. Tjänstemän från 

kommunen var även ute under en dag i centrala Katrineholm samt på Duveholmsgymnasiet 

för att informera om dialogkartan och samla in synpunkter. Genom att förlägga en mycket 

stor del av dialogen till internet så riskerar man från kommunens sida att exkludera många 

medborgare från att kunna delta. Exempelvis de som inte har tillgång till internet, eller de som 

inte har datorvana. Detta begränsar mångfalden av perspektiv. 
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Den kommunen som har, enligt oss, haft störst medvetenhet kring mångfalden av perspektiv 

är Hallstahammar. I rapporten presenteras de målgrupper som använts i projektet. Dessa är: 

Barn, ungdomar, unga vuxna, boende i lägenheter på mindre ort, boende i småhus, pendlare, 

boende på landsbygden, 65+, finsktalande, företagare, nyanlända, personer med 

funktionsnedsättning, föreningar och HBTQ-personer. Vi menar att detta tyder på att man, på 

ett strategiskt sätt, gett utrymme för en mångfald av perspektiv. En annan fördel med 

Hallstahammars medborgardialog är att man jobbat “uppsökande”. Kommunen sökte 

medborgarna på platser där de vistades i vardagen, till exempel skolor, ungdomsgårdar, 

mataffärer, lunchrestauranger, trappuppgångar, SFI-utbildning och busshållplatser. Vi menar 

att dessa rapporter är att den största mångfalden av perspektiv kommer till uttryck när 

kommunen har använt sig av ett uppsökande arbetssätt i dialogen. Eftersom att mångfald av 

perspektiv är en viktig aspekt av delaktigheten, menar vi att alla kommuner som använder sig 

av medborgardialoger också bör använda ett uppsökande arbetssätt.  

5.1.3 Plats och tidpunkt 

Det sista som vi menar mäter delaktighet är vilken plats och tidpunkt som valts för dialogen. 

Vi menar att avståndet till ett dialogmöte eller liknande hindra vissa medborgare från att 

kunna delta och att därför man alltid bör eftersträva att hålla dessa dialoger så pass nära 

geografiskt som möjligt för de som berörs av det beslut som dialogen ska leda till. I Västerås, 

Katrineholm och Uppsala har dialogen ägt rum i centrum. Det kan då bli problematiskt för 

medborgare som bor utanför centrum att delta. I Västerås och Uppsala hölls dialogen under 

flera dagar, men i Katrineholm var det endast en dag, vilket också kan påverka möjligheten 

för medborgare att kunna delta. Som vi nämnt tidigare så jobbade Hallstahammar uppsökande 

och tog då dialogen till medborgarna, de höll även en del dialoger under sportlovsveckan 

vilket öka möjligheten för medborgarna, specifikt barn och ungdomar, att delta i dialogen. I 

Gävle kommun har man bland annat haft samrådsmöten och öppet hus på fyra olika orter 

(Gävle, Hedesunda, Forsbacka och Bergby) samt sex stycken bemannade utställningar runt 

om i Gävle. Därför kan man argumentera för att man där har hållit dialogerna så pass nära 

geografiskt som möjligt för de ses som berörs av det beslut som dialogen ska leda till. 

Uppslutningen på samrådsmötena på de mindre orterna har varit betydligt större än det 

samrådsmöte som hållits på stadshuset i centrala Gävle. Orsakerna till detta är svåra att uttyda 

utifrån rapporten, men faktum kvarstår att medborgare i centrala Gävle skulle behöva ha en 

bättre representation.  
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5.1.4 Sammanfattning 

Som vi har nämnt i tidigare avsnitt, teoretiskt referensram, är i vilket skede dialogen kommer 

in en avgörande faktor för att skapa en stor delaktighet i dialogsprocessen. Young (2000, s. 

54) menar att en exkludering, som byter mot grundläggande demokratiska principer om 

offentlighet och transparens, sker när förslag till beslut först fattas och sedan kommer 

allmänheten till del. Dialogen bör då komma in i ett så pass tidigt skede att det fortfarande 

finns möjlighet för medborgarna att påverka förslagen som tas fram till beslut. Vi menar att en 

majoritet av de studerade fallen har haft en dialogsprocess som har kommit in i ett så pass 

tidigt skede att det rent teoretiskt inte ligger några hinder för medborgarna att kunna vara med 

och utforma de förslag som sedermera kommer ligga till grund för beslut. Dock så menar vi 

att de hinder för delaktighet som uppstått istället har varit av praktisk karaktär, i form av den 

tid och plats som valts för de olika dialogerna. Skedet, den tid och plats som har valts för 

dialogen kan även begränsa den mångfald av individuella perspektiv som ges utrymme i 

dialogen, att alla medborgare inte ges en likvärdig chans att delta i dialogen. Med ett 

undantag, Hallstahammar, finns det inget i de studerade rapporterna som tyder på att det har 

funnits ett strategiskt tänk kring att de som deltar i dialogen ska vara representativa för 

kommunernas invånare.  

 

5.2 Jämlikhet 
 
För att studera jämlikheten i de studerade rapporterna kommer vi att vara intresserade av två 

aspekter när vi analyserar den. Dessa två kommer vi att kalla för medvetenhet kring 

maktförhållanden och mångfalden av perspektiv. Den sistnämnda har även berörts tidigare i 

detta arbete, då kopplat till kriteriet delaktighet, men vi menar att den även kan användas för 

att mäta jämlikheten i dialogen. 

5.2.1 Medvetenhet kring maktförhållanden 

Till en början kommer vi att studera om det har funnits en medvetenhet om att 

maktförhållanden i samhället gör att varje individ har olika förutsättningar att kunna delta och 

tro på att man kommer kunna påverka förslagen som tas upp till beslut. Detta menar vi både 

handlar om förhållandet mellan individer och förhållandet mellan individer och företag, 

politiska partier och organisationer. I både Gävle och Västerås kan man se att fokus ligger, på 

förvaltningarnas, företagens, partiernas och organisationernas synpunkter och inte på 

medborgarnas. Organisationer och förvaltningen med flera får direktutskick av 



	   25	  

översiktsplanen till sig medan medborgarna för leta sig till centrum, hemsidan eller 

biblioteket för att ta del av översiktsplanen. Man kan, enligt oss, hävda att kommunen går 

miste om möjligheten att involvera medborgarna i den kommunala utvecklingen och kanske 

också vidare engagemang. I både Katrineholm och Hallstahammar har man visat en större 

medvetenhet kring maktförhållanden. Där har man inte lagt så stor fokus på föreningar, bolag 

och företag utan snarare lagt tyngden på medborgarnas egna åsikter. Det är dem som enligt 

oss bör stå i fokus och under dessa två dialoger har gjort det. I Katrineholm (2012) ville man: 

“samla in vad Katrineholmarna tycker om sin stad och hur de ser på stadens utveckling och 

resultatet från dialogkartan kommer att användas som underlag för det fortsatta arbetet med 

översiktsplanen”. I Hallstahammar skriver (2015) man: “En bred medborgardialog ska 

genomföras under mars-april 2015 som omfattar viktiga målgrupper i kommunen och som 

delvis ska ligga till grund för framtagandet av en ny vision för Hallstahammars kommun”.  

 

Uppsala har visat en väldigt liten medvetenhet kring olika maktförhållande mellan exempelvis 

medborgare och tjänstemän. I början av rapporten (Uppsala kommun, 2014) beskrivs att: 

“Medborgardialog gör att relevanta synpunkter kommer tidigt och lättare kan tas med i 

arbetet, istället för att de kan sätta käppar i hjulet i slutfasen”. Visst kan man påstå att man här 

visar en viss medvetenhet, dock om något fumligt formulerat, kring vikten av ta med 

medborgarnas åsikter. Dock så blir detta betydelselöst när sedan tjänstemän får en möjlighet 

att kontroller medborgarnas åsikter. I rapporten (Uppsala kommun, 2014) står det exempelvis: 

“Ledarna för gå-turerna är mycket nöjda med genomförandet och fick stort utbyte av 

diskussionerna” och senare i samma rapport står följande: “Det tyder på att den som svarar 

påverkas av ledaren och de andra i gruppen”. Vi tolkar detta som att det finns en tydlig risk att 

ledarna för grupperna tagit tillfället i akt och drivit fram sina egna åsikter. Samma bristande 

medvetande kring maktförhållande hittar vi i detta exempel (Uppsala kommun, 2014): “Ibland 

fyllde de (tjänstemännen) själva i enkäten, och ibland frågade tjänstemannen och antecknade 

på enkäten”. Detta kan ses som ytterligare exempel på att tjänstemännen kan ha påtvingat sina 

åsikter på medborgarna. Detta menar vi bör ses som något oseriöst och alarmerande. Här ovan 

har vi flera exempel på att de som har genomfört dialogen i Uppsala inte har haft i åtanke att 

det finns maktförhållanden mellan tjänstemän och medborgare. Det är så klart bra att man är 

tydlig med hur själva dialogen har gått till, men vi menar att man behöver se konsekvenserna 

av detta. Även om vissa kommuner visar att medborgarnas synpunkter ska ligga till grund för 

kommande förändring eller förbättringar i den kommun som de lever i så tyder det mesta på 
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att medborgarnas röst kommer i andra hand och föreningar och bolag, även tjänstemännen 

själva, har mer att säga till om. 

 

 

5.2.2 Mångfalden av perspektiv 

När det gäller mångfalden av perspektiv så vill vi undersöka om det har funnits någon 

medvetenhet kring att försöka inkludera representanter från olika grupper i samhället. I 

Uppsala (2014) skriver man att inte fick in några enkäter “från två av stadsdelsbiblioteken”, 

som var det enda stället som kommunen hade dialog med stadsdelarna utanför centrum. Här 

kan man se en bristande mångfald av perspektiv. Visst kan detta helt enkelt bero på bristande 

engagemang från de som bor i dessa delar av Uppsala, men man kan också hävda att det är 

kommunens ansvar att se till att de känner sig delaktiga. Ett annat exempel på bristande 

mångfald av perspektiv kommer från Västerås där det inte är direkt jämlikt bland olika 

politiska partier och religiösa grupper. Av de remissinstanser som Västerås skickade ut sin 

översiktsplan till är Västerås kyrkliga samfällighet den enda religiösa gruppen som får ta del 

av översiktsplanen, men detta kan inte vara den enda i Västerås. De politiska partier som fick 

översiktsplanen var: Centerpartiet – Västerås kommunkrets, Dingtuna Centerpartiavdelning, 

Tillberga Centerpartiavdelning, Centerkvinnoavdelningen Tant Grön, Folkpartiet Liberalerna 

Västerås, Gröna liberaler Västerås, Kristdemokraterna i Västerås, Miljöpartiet i Västerås, 

Moderaterna Västerås, Centrala socialdemokratiska föreningen, Vänsterpartiet. När det gäller 

mångfald av politiska partier så har man i detta fall inte lyckats så bra och detta kan ses som 

odemokratiskt. Man kan också hävda att detta tyder på  ojämlikhet i den mening att de 

politiska partierna kan ses som företrädare för olika samhällsgrupper, då det råder en övervikt 

av allianspartier. 

 

Vi tolkar det som att Gävle och Katrineholm inte har haft en medvetenhet kring olika 

maktförhållanden mellan individer i samhället och inte reflekterat över vikten av att 

kommunen bör garantera en mångfald av perspektiv som får delta i dialogen. I Hallstahammar 

har man jobbat “uppsökande” och minskar då risken att vissa grupper får mer plats i dialogen 

och därmed en minskad mångfald. Man har också medvetet sökt upp olika grupper, som vi 

nämnde tidigare, barn, ungdomar, unga vuxna, boende i lägenheter på mindre ort, boende i 

småhus, pendlare, boende på landsbygden, 65+, finsktalande, företagare, nyanlända, personer 

med funktionsnedsättning, föreningar och HBTQ-personer. Denna medvetenhet och vilja att 



	   27	  

söka upp olika grupper ökar förutsättningarna för en jämlikdialog där alla perspektiv får med 

att påverka. Detta kan leda till ett ökat självförtroende hos medborgarna vilket i sin tur kan 

leda till att de deltar mer. 

 

5.2.3 Sammanfattning 

Vi menar att om medborgardialoger ska användas för att komplettera den representativa 

demokratin, bör också dessa garantera att alla individer har en jämlik chans att påverka 

resultatet av den demokratiska process som medborgardialogen är del av. Jämlikheten i 

Uppsala, Gävle och Västerås är nästan obefintlig, i både Katrineholm och Hallstahammar har 

man visat en större medvetenhet kring maktförhållanden. Det som är alarmerande är att de 

största kommunerna är de som har fokuserad minst på att garantera en jämlik dialog. Vi är 

medvetna om att detta skulle kräva mer resurser men vi menar att det är nödvändigt. I 

exempel som Uppsala kan man påstå att den dialogen snarare stjälper mer än vad den hjälper. 

Det uttalade syftet med studerade medborgardialogerna tycks vid första anblick vara att samla 

in medborgarnas synpunkter, men alla synpunkter blir inte behandlade lika i några av dessa 

dialoger. Tjänstemännen riskerar att påverka medborgarna, vissa politiska partier får mer plats 

än andra, och föreningar och företags synpunkter värderas högre än medborgarna själva. Vi 

menar att jämlikhet behövs i dialogen för att den inte ska göra mer skada en nytta. Därför 

behöver kommunerna visa mer medvetenhet kring jämlikhet. 

 
5.3 Resonerande 
 

I vår operationalisering av de teoretiska begreppen beskrev vi ett par egenskaper som en 

medborgardialog behöver för att det ska finnas utrymme för resonerande mellan dialogens 

deltagare. Det vill säga att dialogen har präglats av att alla dialogdeltagare har fått utrymme 

att presentera sina argument, men också att deltagarna har varit öppna för att ändra sin 

ståndpunkt till förmån för andras ståndpunkter och att man bör fatta beslut som bygger på en 

analys av alla deltagares intressen. I anslutning till detta bör nämnas att de studerade 

medborgardialogerna i ganska liten grad har bestått av faktiska dialoger, i den mening att de 

bestått av möten, fokusgrupper eller liknande. Vår analys av dialogernas resonerande karaktär 

bygger till stor del på huruvida kommunen i fråga faktiskt har varit beredda att ta hänsyn till 

medborgarnas inkomna synpunkter och ändra sina perspektiv utifrån dessa.  
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5.3.1 Sammanvägning av alla individers preferenser 

En av de centrala delarna kopplat till detta är huruvida man kan hävda att resultatet av 

dialogen, det som sedan ska ligga till grund för beslut, är en sammanvägning av alla 

dialogdeltagares uttryckta preferenser. Vår analys av de studerade dialogerna är att det finns 

stora brister på denna punkt och att detta är kopplat till kommunens egna roll i dialogen. I 

synnerhet i fallen Gävle och Västerås är dessa brister uppenbara. Detta är en del av den 

problematik som ligger i att medborgarna får reagera på redan färdiga förslag. Genom att 

strukturera dialogen på det sättet har man redan “satt upp ramarna” för dialogen och 

eliminerat alla chanser för medborgarna att komma med förslag som något avgörande sätt inte 

överensstämmer med det lagda förslaget. Man kan på god grund hävda att det är ett sätt att ta 

kontroll över dagordningen, vilket är ett av de äldsta uttrycken för maktutövning. Kopplat till 

detta kan man även hävda att man också skapar tolkningsföreträde för vilka synpunkter som 

ska ses som seriösa och realistiska. Samma problematik ser vi också i Uppsalas fall. I denna 

dialog användes enkäter, som fanns tillgängliga i fysiskt format och på kommunens hemsida, 

och så kallade gå-turer, där medborgarna fick vandra runt i centrum med kommunala 

tjänstemän och betygsätta nio olika platser samt ge förslag till förändringar på dessa platser. 

Dessa nio platser valdes ut med motiveringen att stadsplanerarna fann dessa mest intressanta. 

Man kan hävda att det även i detta fall är en fråga om att “ni får gärna vara med och tycka till, 

men vi bestämmer vad ni får tycka till om”. I rapporten finns det också redovisat att 

kommunens representanter som närvarade under gå-turerna kan ha styrt deltagarnas åsikter, 

vilket inte framställs som ett direkt problem i rapporten, utan snarare som något som “bara 

blev”. Risken är då att man från kommunens sida gärna ser de konstruktiva förslag som 

kommit in på de “intressanta platserna”, och inte förslag som säger att ingen förändring bör 

ske eller som rör andra platser. Som exempel uppges att ett tiotal personer har lämnat in 

synpunkter om att de önskar ett tak över en befintlig danspaviljong i centrala Uppsala. I 

rapporten beskrivs att det är någon som uppmanat andra att lämna in synpunkter på detta, med 

en antydan om att det skulle vara otillåtet att flera vill se samma förändring på samma plats. 

Samtidigt beskrivs det att tjänstemännen själva har fyllt i en del av enkäterna, vilket gör att 

det är befogat att ifrågasätta hur pass användbara de inkomna synpunkterna egentligen är.  

 

Å andra sidan ser vi att denna problematik inte finns i lika hög utsträckning i fallen 

Katrineholm och Hallstahammar. I framförallt Hallstahammars exempel kan vi se hur arbetet 

med att bestämma framtida kommunala visioner har präglats av medborgarnas synpunkter, 
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redan sen starten. I rapporten framgår det tydligt vilka målgrupper man har använt sig och hur 

man når ut ut till dessa. Genom det uppsökande arbetssättet, som vi även nämnde som en 

viktig del av delaktigheten, har man öppnat möjligheten för att det slutgiltiga resultat ska bli 

en sammanvägning av alla individers preferenser. Dessutom har de workshops, som var en 

del av dialogsprocessen, uttryckligen använts för att deltagarna ska diskutera sig fram till 

gemensamma förslag. Även i Katrineholms fall vill vi hävda att det funnits en, åtminstone 

förhållandevis hög grad av, möjlighet till att det slutgiltiga resultatet blir en sammanvägning 

av alla individers preferenser. Det som framförallt talar för det är att deltagarna i dialogen 

(genom den digitala kartan eller den analoga som visades på torget och vid skolbesöket) fått 

möjlighet att fritt peka ut hur de ser på olika områden i staden och vilka förändringar de 

önskar.  

5.3.2 Språkliga hinder 

För det andra är vi också intresserade av att se om man kan hävda att det funnits språkliga 

hinder i dialogen, som har begränsat vissa individers möjligheter till att få en likvärdig chans 

att framföra sina åsikter och argument. Dessa språkliga hinder kan bestå av att de ansvariga 

för dialogen inte visar en förståelse för medborgarnas olika förutsättningar att uttrycka sig i tal 

och skrift och därmed uppfattar vissa åsikter och argument som oseriösa, som att de inte 

passar in i de normer om vad som är godtagbara argument och åsikter i dialogen. Vi vill 

hävda att dialogerna tycks ha styrts efter kommunens premisser. Framförallt handlar det om 

Gävle, Uppsala och Västerås, där dialogen antingen utgått från kommunens färdiga förslag 

eller från geografiska platser som de kommunala tjänstemännen identifierat som intressanta. I 

Katrineholms fall är denna problematik inte lika tydlig, eftersom medborgarna mer fritt får 

komma med synpunkter på olika platser runt om i staden. Till skillnad mot Uppsalas exempel 

har inga intressanta platser pekats ut av kommunen själva. Den absolut största delen av 

dialogen är förlagd till internet, vilket gör att man eliminerar risken för att vanan och 

förmågan att uttrycka sina åsikter i tal ska göra så att vissa förbises i dialogen. Däremot flyttas 

den risken över till att handla om vanan och förmågan att framföra sina åsikter i skrift. Genom 

att nästan helt förlägga dialogen till internet riskerar man att åsidosätta medborgare och deras 

argument. I Hallstahammars fall har man helt lagt fokus på samtal med medborgarna. Genom 

att dessutom dela upp detta i målgrupper, där man har diskuterat med dessa var och en för sig 

undkommer man problem som kan uppstå om man försöker föra en dialog med alla dessa 

grupper på en och samma gång.  
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5.3.3 Sammanfattning 

Kriteriet resonerande består, enligt oss, av två delar: dels om dialogens resultat kan sägas vara 

en sammanvägning av alla individers preferenser, men också om det funnits språkliga hinder i 

dialogen, som har begränsat vissa individers möjligheter till att få en likvärdig chans att 

framföra sina åsikter och argument. När det gäller det förstnämnda hävdar vi att majoriteten 

av de studerade rapporterna inte tyder på att det funnits möjligheter till detta. Detta för att 

medborgarna antingen har fått tagit ställning till redan färdiga förslag eller att kommunala 

tjänstemän redan valt ut platser som de tycker dialogen ska kretsa kring när man bjuder in 

medborgarna till dialog. Genom detta menar vi att kommunerna tagit kontroll över 

dagordningen, det vill säga bestämt fokus för dialogen, vilket omöjliggör att dialogen ska 

kunna bli en sammanvägning av alla individers preferenser. Samma problematik gör sig 

gällande när det handlar om huruvida det funnits språkliga hinder i dialogen. Genom att 

bestämma fokus för dialogen, på det sätt som beskrivits ovan, finns det en risk att man också 

avfärdar många synpunkter som oseriösa eller orealistiska, om de inte stämmer överens med 

kommunens visioner. 

 

5.4 Ömsesidig respekt 
 

I metod-avsnittet beskrev vi hur vi resonerat kring möjligheten att mäta Ömsesidig respekt i 

denna studie, vilket vi ser som problematiskt. Problematiken grundar sig i att vi skulle behöva 

ha tillgång till annat empiriskt material än de rapporter vi använder. Enligt vår bedömning 

skulle deltagande observation och enkäter med deltagare i dialogen vara nödvändiga metoder, 

eftersom vi söker tecken på att den ömsesidiga respekten garanteras på ett sådant sätt att alla 

deltagare känner att de har en roll i dialogen som likvärdiga meningsmotståndare.  

 

Trots detta vill vi ändå göra ett försök att analysera materialet utifrån de operationella 

indikatorer, som vi ser hänger samman med begreppet Ömsesidig respekt. Vår analys kommer 

bygga på om vi, utifrån rapporterna, kan utläsa om kommunerna visat en medvetenhet kring 

betydelsen av ömsesidig respekt i dialogerna. Här är vi medvetna om att vi må vara “ute på 

djupt vatten” när det gäller validiteten i detta, eftersom att vi har beskrivit att vi vill få en 

förståelse för deltagarnas känslor. Vi vill med detta ge en fingervisning om hur begreppet 

Ömsesidig respekt kan tolkas och vår förhoppning är att detta ska kunna användas som en 
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grund för vidare studier på området. På grund av dessa förutsättningar kommer vi ge denna 

tolkning och resonemang en förhållandevis liten plats i förhållande till övriga begrepp. 

 

I vår analys har vi sett till hur dialogen är designad och om vi kan hitta tecken på att det 

funnits en medvetenhet kring den ömsesidiga respekten och om den garanteras på ett sådant 

sätt att alla deltagare känner att de har en roll i dialogen som likvärdiga meningsmotståndare. 

I Västerås har majoriteten av alla möten eller dialoger med medborgare varit det som de kallar 

för “öppet hus”. De har då stått i ett köpcentrum och visat upp översiktsplanen och det fanns 

där möjlighet för medborgarna att lämna sina synpunkter, ibland har även representanter från 

olika politiska partier medverkat. I dessa har medborgarna inte bjudits in till samtal för att 

man vill samla in deras synpunkter utan snarare för att kommunen vill, eller måste, visa upp 

översiktsplanen. I Gävle kommun har man haft en liknande dialog som Västerås. Dock har 

man haft flera samrådsmöten. Detta kan öka möjligheterna till att hela dialogprocessen kan 

präglas av ömsesidig respekt eftersom att det har funnits möjlighet för medborgarna att sitta 

ner i mötesform framföra sina synpunkter.  

 

I Uppsala kan man starkt ifrågasätta den ömsesidiga respekten då man kan se att 

tjänstemännen påverkat medborgarnas åsikter under exempelvis gå-turen. Här möts inte alla 

på samma villkor och man är inte likvärdiga meningsmotståndare eftersom tjänstemännens 

synpunkter ändå väger tyngre. Om tjänstemannen nu hade velat ta in medborgarnas 

synpunkter så hade de haft ett öra utåt i stället för att försöka driva igenom sina egna 

synpunkter.  

 

I Hallstahammar finns, enligt oss, den största möjligheten till ömsesidig respekt i dialogen. 

Återigen är det uppsökande arbetssättet som öppnar också för detta. Det faktum att man visar 

upp en vilja att söka upp medborgarna på ett sätt som de andra kommunerna inte gör, vill vi 

mena, är ett tecken på att man är beredda att aktivt förhålla sig till medborgarna och deras 

åsikter. Detta stärks också genom det manus (Hallstahammars kommun, 2015) som de 

kommunala representanterna har använt sig av under dialogspassen, där man kan läsa: 

“Uttrycket ”två öron och en mun” gäller här där du ska lyssna på medborgarna… Som grund 

för samtalen går vi under vintern ut med en enkät där vi frågar medborgarna om vilka som är 

deras viktigaste frågor för framtiden...och dina samtal ska ha sin utgångspunkt i dessa 

områden...Prata även med de som inte kommer fram självmant och ansträng dig för att prata 

med dem som är minst lika dig själv (ålder, kön, etnicitet, socioekonomisk grupp etc.). De som 
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är lika dig kommer du att nå utan att behöva anstränga dig.”. Även om detta kan se mycket 

lovande ut i teorin, kan vi dock inte säga något om hur samtalen har sett ur i praktiken. 

Dessutom menar vi att det även kan ha funnits interna dokument eller diskussioner i de andra 

kommunernas dialoger med riktlinjer om hur man ska bemöta medborgarna. Dock finns inga 

sådana tecken i de studerade rapporterna, vilket vi i så fall menar är en brist i kommunernas 

rapportering till allmänheten. Exempelvis i Katrineholms fall, där den enda möjligheten för 

medborgarna att prata med de kommunala representanterna “öga mot öga” var vid en 

torgträff, finns ingen sådan rapportering. I Katrineholm är dialogen, med undantag för denna 

torgträff, förlagd till internet och en webbenkät. Samtliga av de övriga studerade kommunerna 

har också använt sig av internet som dialogverktyg i någon form, genom exempelvis 

webbenkäter, frågeformulär eller digitala kartor. Vi vill mena att detta både kan ses som 

positivt och negativt om man ser till den ömsesidiga respekten. Möjligheten till ett anonymt 

deltagande, som dessa internetbaserade tjänster skapar, kan ses som en styrka. Anonymiteten 

gör att ingen har en fördel i dialogen genom sin vana att uttrycka sina argument i tal, vilket på 

så vis gör var och en till likvärdiga meningsmotståndare. Däremot gör sig vanan och 

förmågan att uttrycka sina argument i skrift gällande. Risken blir då att många medborgares 

bidrag till beslutsunderlaget blir förbisedda och uppfattade som oseriösa eller inte tillräckligt 

konstruktiva. Vi menar också att den ömsesidiga respekten inte enbart handlar om rätten att få 

uttrycka sin ståndpunkt och sina argument, utan att var och en ska få en likvärdig chans att bli 

lyssnad på. Detta är något som de internetbaserade tjänsterna inte kan bidra med.  

 

5.5 Information  
 

I vår operationalisering av de teoretiska begreppen beskrev vi att information i samband med 

en medborgardialog behöver finnas i tre stadier: innan, under och efter dialogen. Nedan 

kommer vi presentera vår analys av hur informationen sett ut i dessa tre stadier i de studerade 

medborgardialogerna. 

5.5.1 Information före dialogen 

Det vi söker efter är information kring vad dialogen kommer handla om, hur man kan delta 

och hur medborgarnas synpunkter i slutändan kommer ligga grund för beslut. Vi menar då att 

man på så sätt kan man minska risken för att skapa falska förhoppningar om vad deltagandet 

kan väntas leda till. Vi vill här tydliggöra att vår analys baseras på de studerade rapporterna, 
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vilka är skrivna efter att dialogerna genomförts. Vår analys av hur informationen sett ut innan 

och under dialogen baseras på det som återberättas i rapporterna.  

 

I Uppsala gick man ut och annonserade i lokaltidningen, på Uppsala kommuns hemsida samt 

skickade ut pressmeddelanden. De gjorde inga direktutskick eller omfattande annonsering 

utöver detta. De skriver även (Uppsala kommun, 2014) att: “digital annonsering hade kunnat 

bredda målgruppen till en relativt låg kostnad, men det genomfördes aldrig”. I Västerås stad 

hade man gjort på liknande sätt med annonser i lokaltidning och på kommunens hemsida. 

Även i Gävle har man använt sig av annonsering i lokaltidningen och på kommunens 

hemsida, men de har även annonserat på stadstavlor och sociala medier på kommunens 

konton för Facebook samt Instagram. Katrineholm använde sig av en liknande metod, där 

man också annonserade i lokaltidningen samt hade information om översiktsplanen på 

kommunens hemsida och Facebooksida. Det framgår inte tydligt i dessa rapporter om den 

informationen som har gått ut innan dialogen har uppfyllt de kriterier som vi menar att den 

bör innehålla.  

5.5.2 Information under dialogen 

Under dialogens genomförande är det viktigt att det som sägs i dialogen blir en del av ett 

offentligt samtal och inte bara koncentrerat till en liten grupp medborgare, vilket innebär att 

det behövs en fortlöpande uppdatering från de ansvariga för dialogen till allmänheten. Det vi 

undersöker här är just hur kommunrepresentanter håller medborgarna informerade om vad 

som händer i själva dialogprocessen. Offentligheten är också någonting som vi tittar närmare 

på här, det som vi kallar för det offentliga samtalet. Vi vill veta om det bara en sluten grupp 

som får ta del av de synpunkter som lyfts fram i dialogen. Om samtalen är offentliga 

minimerar man risken för att resursstarka grupper förtrycker resurssvaga grupper. Vi gör även 

här en så omfattande undersökning som går utifrån det material vi har. 

 

Den information som gick ut till medborgarna i Uppsala, Västerås, Gävle och Katrineholm 

om hur dialogen fortskrider var via möten i centrum, på sociala medier och på kommunens 

hemsida. I Hallstahammar har återkoppling gått till på ett annat sätt. De skriver att: 

återkoppling sker kontinuerligt via podcastsändningar på Soundcloud, hemsidan och sociala 

medier, samt publicering av filmklipp. Även här finns det vissa svårigheter att uttyda om den 

informationen som har gått ut till medborgarna under själva dialogen har uppfyllt de kriterier 

som vi menar att den bör innehålla, givet materialet. 
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5.5.3 Information efter dialogen 

Det vi kommer att undersöka i denna del är vilka förslag och synpunkter som kommit in 

genom dialogen och hur de kommer att tas tillvara men även om det har funnits en 

återkoppling till allmänheten. Att analysera informationen efter dialogen kommer bli enklare 

då de rapporter vi studerar består av just sådan information. 

 

I Västerås redovisas vilka synpunkter som har kommit in väldigt tydligt. De har exempelvis 

en sammanställning av samtliga inkomna yttranden med tillhörande kommentarer och 

ställningstaganden. Dock är det svårt att se exakt hur medborgarnas förslag och synpunkter 

kommer att användas för att förbättra översiktsplanen eller om de kommer ligga till grund för 

framtida beslut inom samhällsplaneringen. Ett svar som återkommer frekvent (Västerås stad, 

2012) är: “Synpunkterna behandlas i de inledande kommentarerna”. Istället för ett sådant 

svar behövs tydligare information kring hur medborgarens förslag knyter an till det redan 

skrivna, annars riskerar man att skapa fler frågor, snarare än att besvara några. Ett annat svar 

som är återkommande i rapporten från Västerås (2012) är: “...hanteras inte i 

översiktsplanen”. Det är liknande med detta svar, fler frågor skapas än besvaras. Vi ställer oss 

då frågan: vad är meningen med dialogen om man nu inte kan få svar eller vara med att 

påverka översiktsplanen? I Uppsala har man redovisat de inkomna synpunkterna på ett 

noggrant sätt. De har både exempel på synpunkter samt redovisar dessa med diagram. Det är 

också förhållandevis tydligt hur de inkomna synpunkterna kommer användas, då man 

beskriver (Uppsala kommun, 2014): “Medborgardialogen har alltså ett viktigt syfte att hämta 

in mer underlag till planeringsprocessen. Det är ett komplement till politikernas och 

tjänstemännens bild av vad medborgarna vill och behöver… Ett annat syfte är att underlätta 

den kommande planeringsprocessen”. Även om detta beskriver själva grundidén bakom 

medborgardialogen, så säger det inte på ett konkret sätt hur synpunkterna kommer att tas med 

i det efterföljande arbetet. Likt Uppsala har Gävle redovisat de inkomna synpunkterna på ett 

tydligt sätt. Detta genom diagram och exempel på synpunkter. Dock är det även här svårt att 

uttyda hur dessa synpunkter kommer att användas i det fortsatta arbetet. De skriver (Gävle 

kommun, 2016) att medborgardialogen “ska förbättra beslutsunderlaget och att ge dem som 

kan bli berörda insyn i arbetet och möjlighet att påverka planens utformning”. Mer exakt hur 

detta ska gå till står inte i rapporten. Katrineholm har även dem redovisat inkomna synpunkter 

på ett tydligt sätt, här har man använt sig av diagam och kartor som visar vilka platser 

medborgarna tycker bäst och sämst om samt vilka platser de vill förbättra och vart de vill 
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bygga nytt. “Resultatet från dialogkartan kommer att användas som underlag för det fortsatta 

arbetet med översiktsplanen”, beskrivs det i rapporten (Katrineholms kommun, 2012). Även i 

Hallstahammar har man redovisat synpunkterna tydligt. De har delat upp dialogerna i olika 

grupper och sedan redovisat en sammanfattning från varje grupp för sig. Syftet med dialogen 

beskrivs som att (Hallstahammars kommun, 2015): “ de förtroendevalda får en djupare 

förståelse för vad som är viktigt för medborgarna i framtidens Hallstahammar och att 

medborgarnas synpunkter och önskemål vägs in som en del av beslutsunderlaget till 

Hallstahammars kommuns vision”. Även här är det svårt att uttyda hur dessa synpunkter 

konkret kommer att användas i det fortsatta arbetet.  

5.5.4 Sammanfattning 

De studerade rapporterna tillåter ingen renodlad analys kring huruvida informationen innan 

dialogerna har tydliggjort vad dialogen kommer handla om, hur man kan delta och hur 

medborgarnas synpunkter i slutändan kommer ligga grund för beslut. Detta hade krävt ett 

annat empiriskt material, som hade kunnat hämtas in genom en deltagande observation. Det vi 

däremot kan se i de studerade rapporterna är för det första att det inte redovisas om det funnits 

tidigare dialoger kring samma frågor innan dialogen som rapporten avser har kommit in. 

Särskilt i de samråd som har varit en del av arbetet med att ta fram nya översiktsplaner, 

Västerås och Gävle, finns det skäl att tro att sådana har förekommit. Vi menar då att en viktig 

del av dialogen blir att återkoppla till dessa. Det vill säga vilka synpunkter som kommit in och 

hur de har präglat det fortsatta arbetet. Detta för att upprätthålla transparens gentemot 

allmänheten. Genom detta kan man skapa en förståelse för vad dialogen handlar om tack vare 

att det finns tydligt redovisat hur de olika förslagen uppkommit. I exempelvis Västerås fall 

hade detta kunnat skapa en förståelse för hur förslaget till översiktsplan hade kommit till och 

vilka synpunkter som har präglat dess utformning, om det är medborgarnas eller 

tjänstemännens.  

 

För det andra tyder de studerade rapporterna på att informationen som föregått dialogen har 

koncentrerats till lokala tidningar eller lokalblad, kommunens hemsida eller sociala medier, 

enstaka fysiska platser (exempelvis bibliotek) eller till berörda statliga myndigheter, 

kommunala bolag och förvaltningar samt föreningar. Detta tillvägagångssätt förutsätter att 

medborgarna har tillgång till dessa plattformar, vilket kan riskera att åsidosätta många. Det 

kan exempelvis handla om tillgången till internet, möjligheten att fysiskt kunna ta sig till olika 

platser eller språkliga hinder som att kunna läsa svenska. Man kan hävda att dessa hinder inte 
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ska försvåra medborgarnas möjligheter att ta del av vad dialogen kommer handla om, hur man 

kan delta och hur medborgarnas synpunkter i slutändan kommer ligga grund för beslut.

    

För det tredje menar vi att de studerade rapporterna inte beskriver på ett tillräckligt tydlig sätt 

hur de inkomna synpunkterna kommer användas i det fortsatta arbetet. I samtliga rapporter 

beskrivs detta i något lösa termer, så som att medborgarnas synpunkter och önskemål kommer 

vägas in som en del av beslutsunderlaget eller att resultatet från dialogkartan kommer att 

användas som underlag för det fortsatta arbetet. Man kan hävda att sådana korta och otydliga 

formuleringar gör det svårt att veta i vilken grad medborgarnas synpunkter och åsikter 

kommer ligga till grund för kommande beslut. Kommer medborgarnas synpunkter ha en 

avgörande roll eller kommer de användas som en referenspunkt bland många andra? 

 

6. Slutsatser och resultat 
Här nedan kommer vi besvara de frågeställningar vi ställde upp i introduktionen: 

 

6.1 Finns det grundkriterier i deltagardemokratisk- och 

deliberativ demokratiteori som kan tillämpas på 

medborgardialoger i svenska kommuner? 
 
Med stöd från deliberativa demokratiteorin och framförallt Young (2000) och Hildreth (2012) 

menar vi att det finns fem stycken grundkriterier, som medborgardialoger bör innehålla: 

delaktighet, jämlikhet, resonerande, ömsesidig respekt och information. Dessa fokuserar på att 

det råder en politisk ojämlikhet i representativa demokratier. Dessa grundkritierier gör 

deliberativ demokrati till en mer jämlik demokratisk beslutsprocess. Vår poäng är inte att 

framställa dessa som de enda kriterier som en medborgardialog kan och bör innehålla, men vi 

menar att de erbjuder viktiga perspektiv som kan tillämpas på denna typ av deliberativa 

inslag, som medborgardialoger är. Med dessa perspektiv kan vi få en ökad förståelse för 

medborgardialogens potential och faror. 

 

6.2 Uppfyller medborgardialoger i svenska kommuner dessa 

grundkriterier? 
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När det gäller kriteriet delaktighet menar vi att detta inte har uppfyllts i de studerade 

dialogerna, med ett undantag. Vår tolkning av de studerade rapporterna pekar på att en 

majoritet av de studerade fallen har haft en dialogsprocess där medborgarna får komma med 

synpunkter på redan färdiga förslag, eller på specifika platser som valts ut av de kommunala 

tjänstemännen. Vi menar också att de hinder för delaktighet som uppstått även har varit av 

praktisk karaktär, i form av den tid och plats som valts för de olika dialogerna. Med ett 

undantag, Hallstahammar, finns det inget i de studerade rapporterna som tyder på att det har 

funnits ett strategiskt tänk kring att de som deltar i dialogen ska vara representativa för 

kommunernas invånare.   

 

Nästa kriterium som medborgardialogen bör innehålla är Jämlikhet. Som vi nämner tidigare 

så menar vi att om medborgardialoger ska användas för att komplettera den representativa 

demokratin, bör också dessa garantera att alla individer har en jämlik chans att påverka 

resultatet av den demokratiska process som medborgardialogen är del av. Majoriteten av de 

dialoger vi har studerat saknar nästan helt jämlikhet, enligt den teoretiska definitionen, och 

man har inte har inte visat en större medvetenhet kring maktförhållanden. Vi menar även att 

det är något oroväckande att de största kommunerna är de som har minst medvetenhet kring 

olika maktförhållanden och kan därmed inte garantera en jämlik dialog. Det självuttalade 

syftet med dessa medborgardialoger är att samla in medborgarnas synpunkter, men alla 

synpunkter blir inte behandlade på ett jämlikt sätt i några av dessa dialoger. Exempelvis så 

påverkar tjänstemännen medborgarna, vissa politiska partier får mer plats än andra, man 

behandlar opinionsbildningar som att folk blir kontrollerade och föreningar och företags 

synpunkter tycks värderas högre än medborgarnas. Som sagt, behövs jämlikhet likt de andra 

kriterierna för att dialogen inte ska göra mer skada än nytta. Vi frågar oss då varför 

kommunerna inte visar mer medvetenhet kring att skapa jämlika dialoger. 

 

Kriteriet resonerande består, enligt oss, av två delar: dels om dialogens resultat kan sägas vara 

en sammanvägning av alla individers preferenser, men också om det funnits språkliga hinder i 

dialogen, som har begränsat vissa individers möjligheter till att få en likvärdig chans att 

framföra sina åsikter och argument. När det gäller det förstnämnda hävdar vi att majoriteten 

av de studerade rapporterna inte tyder på att det funnits möjligheter till detta. Detta för att 

medborgarna antingen har fått tagit ställning till redan färdiga förslag eller att kommunala 

tjänstemän redan valt ut platser som de tycker dialogen ska kretsa kring. Genom detta menar 



	   38	  

vi att kommunerna tagit kontroll över dagordningen, det vill säga bestämt fokus för dialogen, 

vilket omöjliggör att dialogen ska kunna bli en sammanvägning av alla individers preferenser. 

Samma problematik gör sig gällande när det handlar om huruvida det funnits språkliga hinder 

i dialogen. Genom att bestämma fokus för dialogen, på det sätt som beskrivits ovan, finns det 

en risk att man också avfärdar många synpunkter som oseriösa eller orealistiska, om de inte 

stämmer överens med kommunens visioner. 

 

Som vi har nämnt i tidigare avsnitt har det varit något problematiskt att mäta kriteriet 

ömsesidig respekt på grund av det material vi har haft tillgång till. Vi skulle, som sagt, behövt 

ha tillgång till annat empiriskt material än de rapporter vi använde oss av i detta arbete. 

Exempelvis enkäter som de som deltog besvarat. Vi gjorde ändå ett försök att analysera 

materialet utifrån de operationella indikatorer, som vi ser hänger samman med begreppet 

ömsesidig respekt, då vi lägger vårt fokus på om kommunerna visat en medvetenhet kring 

betydelsen av ömsesidig respekt i dialogerna.  

 

I Västerås fanns inte så stort utrymme för ömsesidig respekt då medborgarna inte bjuds in till 

direkta samtal. Kommunen tycks snarare vilja visa upp översiktsplanen under “öppet hus”. 

Liknande var det i Gävle kommun. De hade dock samrådsmöten, vilket ökar möjligheterna 

för ömsesidig respekt eftersom att det har funnits möjlighet för medborgarna att sitta ner i 

mötesform och framföra sina synpunkter. I Uppsala är, vill vi hävda, att den ömsesidiga 

respekten obefintligt, eftersom det funnits en uppenbar risk att tjänstemännen påverkat 

medborgarnas åsikter under exempelvis gå-turen. Tjänstemännens synpunkter väger tyngre, 

de har mer makt att få igenom sina synpunkter än vad medborgarna har. Man är, med andra 

ord, inte likvärdiga meningsmotståndare. Den största möjligheten till ömsesidig respekt finns 

i Hallstahammar, då det uppsökande arbetssättet återigen visar sig vara ett bra arbetssätt. De 

tycks vara beredda att aktivt förhålla sig till medborgarna och deras åsikter. Dock kan vi inte 

säga något om hur samtalen har sett ur i praktiken. I Katrineholms kommun fanns enbart ett 

tillfälle då medborgarna kunde prata med de kommunala representanterna “öga mot öga” och 

detta var vid en var vid en torgträff. Resten av dialogen var förlagd till internet och en 

webbenkät. Att använda sig av internet som ett dialogverktyg är något som samtliga av 

kommunerna också har använt sig av. Detta menar vi både kan ses som positivt och negativt 

när det gäller just den ömsesidiga respekten. Denna form deltagande skapar en anonymitet, 

som i teorin gör att alla som deltar blir likvärdiga meningsmotståndare. Dock bör man inte 

bortse från att alla inte har samma möjlighet att uttrycka sig i skrift. Vi menar att den 
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ömsesidiga respekten inte enbart handlar om rätten att få uttrycka sin ståndpunkt och sina 

argument, utan att var och en ska få en likvärdig chans att bli lyssnad på.  

 

När det gäller kriteriet information finns det, enligt oss, uppenbara brister i de studerade 

dialogerna. En av dessa är att informationen om vad dialogen kommer handla om, hur man 

kan delta och hur medborgarnas synpunkter i slutändan kommer ligga grund för beslut har 

förlagts till lokala tidningar eller lokalblad, kommunens hemsida eller sociala medier, enstaka 

fysiska platser (exempelvis bibliotek) eller skickats ut till berörda statliga myndigheter, 

kommunala bolag och förvaltningar samt föreningar. Detta kan åsidosätta många som 

exempelvis inte har tillgång till internet, möjlighet att fysiskt kunna ta sig till olika platser 

eller som inte kan läsa svenska. En andra brist är att det i samtliga rapporter saknas konkret 

information om hur de synpunkter som inkommit i dialogen kommer att användas i det vidare 

arbetet. Speciellt på denna punkt finns viktig kritik, som vi tidigare berört i detta arbete, 

nämligen att det saknas insyn för allmänheten.  

 

6.3 Säger dessa grundkriterier något om hur medborgardialoger i 

svenska kommuner behöver utvecklas? 

 
 
När vi nu har studerat om medborgardialoger i svenska kommuner innehåller de kriterier vi 

har ställt upp vill vi se vad dessa kan säga om hur medborgardialoger behöver förändras. Vårt 

svar på denna fråga presenteras nedan: 

 

Vi menar att de operationella indikatorer som är kopplade till begreppet delaktighet inte har 

uppfyllts i de studerade dialogerna. Detta för att majoriteten av de studerade fallen har haft en 

dialogsprocess där medborgarna får komma med synpunkter på redan färdiga förslag, eller på 

specifika platser som valts ut av de kommunala tjänstemännen. Att medborgarna får komma 

med synpunkter på redan färdiga beslut menar Young (2000, s. 54) bryter mot grundläggande 

demokratiska principer om offentlighet och transparens, vilket vi också menar är den stora 

problematiken kopplat till detta. Därför är det oerhört viktigt att medborgarna släpps in i ett 

tidigt skede av dialogen, utan färdiga förslag eller av kommunen utvalda platser att ta 

ställning till, för att de ska ha så stor möjlighet som möjligt att kunna lägga fram sina 

synpunkter och faktiskt vara med och påverka det slutgiltiga resultatet av dialogen. Även den 
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tid och plats som valts för de studerade dialogerna förhindrar medborgarna, i stor 

utsträckning, från att delta, vilket även Young (2000, s. 54) pekar ut som en exkluderande 

faktor som ofta uppstår på grund av tanklöshet hos de som designat dialogen. Precis denna 

tanklöshet kring detta ser vi exempel på i flera av de studerade dialogerna. Vi menar därför att 

en obligatorisk del av varje medborgardialog bör vara att reflektera över hur dessa dialoger 

kan hållas så pass nära geografiskt som möjligt för de medborgare som berörs av dialogen. 

Om medborgardialogen exempelvis avser kommuntäckande frågor bör dialogen designas på 

ett sådant sätt att medborgarna i såväl innerstaden, som tätorter, byar och landsbygd får lika 

stor möjlighet att delta.   

 

De operationella indikatorer som är kopplade till begreppet jämlikhet uppfylls inte heller i de 

studerade fallen. Majoriteten av de dialogprocesser vi har studerat har inte innehållit någon 

större medvetenhet kring maktförhållanden mellan medborgare, vilket man enligt Hildreth 

(2012, s. 302) och även Knight och Johnson (1997, s. 294) bör vara uppmärksam på. Därför 

menar vi att det finns stor risk att ojämlika maktförhållanden har präglat dialogerna. 

Därigenom finns också en risk att medborgare som förfogar över ett stort ekonomiskt kapital 

kan ha använt detta för att antingen skapa löften eller hot som andra samtalsparter kan känna 

sig tvungna att följa, vilket enligt Knight och Johnson (1997, s. 294) är en av de stora farorna 

med denna typ av deliberativa demokratiska processer. En central del av varje 

medborgardialog bör vara att de som designar dialogen har dessa maktförhållanden i åtanke 

och att medborgarnas olika innehav av ekonomiskt kapital inte styr vilka man lyssnar på eller 

vilka som kommer till tals. Istället behöver varje medborgare ses som en resurs för den 

kommunala utvecklingen. Vi kan inte heller se något, i de studerade fallen, som tyder på en 

medvetenhet kring att skapa en dialog som kan garantera en mångfald av perspektiv. Detta 

beror på dels fysiska hinder, som vi nämnde tidigare i detta avsnitt, men också andra faktorer.  

Likt begreppet delaktighet är det viktigt att alla grupper får komma till tals i dialogsprocessen, 

så även här bör dialogen designas på ett sådant sätt att alla medborgare oavsett vart man bor i 

kommunen har möjlighet att delta i samtal om det gemensamma bästa. Vi anser likt Broqvist 

(2003, s. 37) att samtalen kan ses som ett samhällsbildande verktyg och att politikerna får 

viktig kunskap om medborgarnas inställning till olika prioriteringar. Då krävs, menar vi, att 

en mångfald av perspektiv garanteras. Rätten till att få delta i den kommunala utveckling bör 

garanteras för samtliga medborgare. 
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De operationella indikatorer som är kopplade till begreppet resonerande har, enligt oss, inte 

uppfyllts. Det har inte funnits möjligheter till att resonera när medborgarna antingen har fått 

tagit ställning till redan färdiga förslag eller att kommunala tjänstemän redan valt ut platser 

som de tycker dialogen ska kretsa kring. Det omöjliggör helt enkelt att dialogen ska kunna bli 

en sammanvägning av alla medborgares preferenser, eftersom dialogen ytterst utgår från 

kommunens preferenser. Samma problematik gör sig gällande när det handlar om huruvida 

det funnits språkliga hinder i dialogen. Genom att bestämma fokus för dialogen, på det sätt 

som beskrivits ovan, finns det en risk att man också avfärdar många synpunkter som oseriösa 

eller orealistiska, om de inte stämmer överens med kommunens visioner. Ett ansvar läggs då 

på individnivå där medborgarna förväntas komma med förslag till förändring som går i linje 

med kommunens vilja. Detta motsäger egentligen hela idén om en dialog, som en 

tvåvägskommunikation, där det finns en vilja hos de inblandade parterna att visa en öppenhet 

för varandras argument. Man går då helt miste om det som Montin (1998, s. 17) kallar för ett 

kunskapsutbyte mellan medborgarna och de förtroendevalda där medborgarnas problem och 

behov lyfts fram i diskussionen och kan användas som grund i samhällsplaneringen. 

Dessutom, och ännu värre, är att detta också kan vara rent skadligt för den representativa 

demokratin och medborgarnas förtroende till dess institutioner. Därför behöver en central del 

av varje medborgardialogsprocess vara att den genomförs i ett tidigt stadie av den 

planeringsprocess den ingår i, innan några färdiga förslag läggs fram. Det är, enligt oss, det 

enda sättet att skapa utrymme för att det slutgiltiga beslutet blir en sammanvägning av alla 

medborgares preferenser.  

 

De operationella indikatorer som är kopplade till begreppet Ömsesidig respekt i denna studie 

har varit något problematiskt att mäta, detta på grund av att vi skulle behöva ha tillgång till 

annat empiriskt material än de rapporter vi har analyserat. Trots detta gjorde vi ändå ett försök 

att analysera dessa rapporter. Analysen har utgått från om vi har sett tecken på att det funnits 

någon medvetenhet kring betydelsen av ömsesidig respekt i dialoger och om det funnits 

förutsättningar för alla medborgare att ha en roll i dialogen som likvärdiga 

meningsmotståndare, vilket Young (2000, S. 57) menar är en central del av varje deliberativ 

diskussion. I några av dialogerna har det inte funnits mycket som tyder på att man har 

behandlats med en ömsesidig respekt. Vi menar att den ömsesidiga respekten försvagas då 

medborgarna inte bjuds in till samtal med syfte att samla in deras synpunkter utan snarare för 

att kommunen vill, eller måste, visa upp sina färdiga förslag för allmänheten. Vi har även sett 

exempel på att tjänstemännen påverkat medborgarnas åsikter. En likhet mellan de olika 
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kommunerna är att alla har använt sig av internet som dialogverktyg i någon form, genom 

exempelvis webbenkäter eller frågeformulär eller digitala kartor. Anonymiteten som detta 

innebär kan förbättra den ömsesidiga respekten, då ingen har en fördel i dialogen genom sin 

vana att uttrycka sina argument i tal. Dock krävs därmed en förmåga att kunna uttrycka sina 

argument i skrift. Risken med detta är dock att medborgares bidrag till beslutsunderlaget kan 

bli förbisedda och uppfattade som oseriösa eller inte tillräckligt konstruktiva på grund av att 

de inte passar in normerna om vad som är godtagbara argument. Detta ser vi exempel på i vårt 

material. Genom en internetbaserad dialog finns inte möjlighet för medborgarna att diskutera 

med varandra utifrån sina egna personliga berättelser, vilket Sedelius och Åhström (2010, s. 

23) menar behövs för att göra det möjligt för deltagarna att ge uttryck för sina identiteter och 

få inblick i andras situation och perspektiv. Vi menar också att den ömsesidiga respekten inte 

enbart handlar om rätten att få uttrycka sin ståndpunkt och sina argument, utan att var och en 

ska få en likvärdig chans att bli lyssnad på. Detta är något som de internetbaserade tjänsterna 

inte kan bidra med. Det förutsätter en levande debatt där viljan till att lyssna och argumentera 

är stor (Montin, 1998, s. 17; Amnå 2003, s. 110).  

 

De operationella indikatorerna som vi menar är kopplade till begreppet information visar på 

omfattande brister i de studerade dialogerna. Det mest förekommande sättet att gå ut med 

information om vad dialogen kommer handla om samt hur medborgarna kan delta är att 

kommunen anger detta i lokaltidningar, på internet eller på enstaka platser, som biblioteket 

eller stadshuset. Som vi tidigare beskrivit kan det på flera sätt begränsa medborgarnas 

möjligheter att ta del av denna information. Dessutom finns det inte angivet i någon av de 

studerade dialogerna på ett konkret sätt hur medborgarnas synpunkter kommer användas i det 

fortsatta arbetet. Utan en tydlig redovisning av hur medborgarnas åsikter kommer användas 

efter dialogen går det i slutändan inte att urskilja de kommunala tjänstemännens och 

politikernas vilja från medborgarnas vilja och medborgarnas möjlighet till insyn i arbetet 

inskränks. Denna insyn, eller offentlighet, krävs för att resonemangen och besluten som 

förekommer i dialogen ska bli en del av ett bredare offentligt samtal och en allmän debatt, 

som (Hildreth, 2012, s. 302; Sedelius och Åhström, 2010, s. 11) menar.  

 

Informationen brister alltså på kriterier som riskerar att skapa ett missnöje hos medborgarna, 

som bygger på en känsla av att deras åsikter har förbisetts. I längden kan också detta göra att 

medborgardialoger får en negativ inverkan på medborgarnas förtroende till de demokratiska 

institutionerna.  



	   43	  

 

7. Diskussion 
7.1 Resultatdiskussion 
 

Vi menar att vi har lyckats få svar på de ursprungliga frågeställningarna. Vi menar att det 

genom denna studie går att hävda att det finns grundkriterier i deltagardemokratisk- och 

deliberativ demokratiteori som kan tillämpas på medborgardialoger i svenska kommuner. Vår 

tolkning är att dessa grundkriterier till större del inte uppfylls i de analyserade kommunerna. 

Den helhetsbild som framträder genom detta är därför att svenska kommuner behöver 

utveckla sitt arbete med medborgardialoger, även om det i vår analys framträdde enstaka 

positiva undantag.  

 

Flera stora brister har framträtt i svenska kommuners arbete med medborgardialoger vi i 

dagsläget, där en är att man släpper in medborgarna i ett för sent skede av den process som 

medborgardialogen ingår i. Vi menar därför att det, i varje process där kommunerna avser att 

ha en dialog med medborgarna, är nödvändigt att man gör detta i ett tidigt skede. En annan 

stor brist är också en omfattande brist på information kring medborgardialogen. Det gäller 

såväl innan dialogen, som under och efter densamma. Ett mål bör alltid vara att ett så stort 

antal medborgare som möjligt ska kunna ta del av information om vad dialogen kommer 

handla om, hur man kan delta samt hur det som sägs i dialogen kommer användas till 

beslutsunderlag. Att syftet med dialogen är att medborgarnas synpunkter ska utgöra en del av 

beslutsunderlaget beskrivs i samtliga av de studerade fallen, men i oprecisa formuleringar, 

som inte säger något om hur det faktiskt kommer gå till. Vi menar att man från kommunens 

sida, i precisa ordalag, bör förklara hur detta kommer gå till och att man ser till att detta också 

efterföljs. Vi förespråkar att man också bör använda ett uppsökande arbetssätt gentemot 

medborgarna, som i Hallstahammars exempel, då detta uppfyller en stor del av de 

grundkriterier vi använt i vår analys. Om en kommun tidigare har haft problem med ett lågt 

deltagande i medborgardialoger samt en liten spridning när det exempelvis kommer till olika 

åldersgrupper och eller personer av olika social tillhörighet, är ett lämpligt sätt att söka upp 

medborgarna på egen hand.  
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Vi menar att vi genom denna studie har belyst viktiga aspekter av medborgardialoger, 

betraktat som ett komplement till representativ demokrati, som inte har belysts tidigare genom 

empiriska studier. Resultaten kan användas av svenska kommuner i deras arbete med att 

utveckla medborgardialoger för att få en fingervisning om aspekter som är extra viktiga att ta 

hänsyn till, men vi menar även att resultaten kan användas som utgångspunkt för fortsatt 

forskning på området. Vi menar att medborgardialoger inte automatiskt är inkluderande och 

oproblematiska och vi ser det som fullt rimligt att den fortsatta forskningen kan ta avstamp i 

detta. 

 

De resultat vi har nått är oundvikligen en konsekvens av den valda metoden. Om en annan 

metod tillämpats finns det skäl att tro att resultaten sett annorlunda ut. En tänkbar invändning 

mot de resultat vi presenterat är att arbetet till stor del har bestått av ett tolkningsarbete från 

vår sida, vilket kan ha lett till att den slutgiltiga analysen har präglats av vår förförståelse på 

området. En tänkbar kritik skulle då kunna vara att vi på vissa ställen dragit väl kritiska 

slutsatser och på andra ställen inte. 

 

7.2 Metoddiskussion 
 

Den valda metoden visade sig fungera på ett bra sätt ur ett helhetsperspektiv. Precis som 

befarat blev dock ett par av de teoretiska begreppen svåra att mäta på grund av bristande 

överensstämmelse mellan de operationella definitionerna av de teoretiska begreppen och det 

använda empiriska materialet. Trots detta lyckades vi ändå komma till slutsatser i förhållande 

till dessa teoretiska begrepp. Här är vi medvetna om att man kan uppfatta vissa brister när det 

kommer till validiteten, nämligen i det som Esaiasson m.fl. (2012, s. 57) kallar “huruvida vi 

mäter det vi påstår att vi mäter”. Enligt oss hade en annan metod behövts för att mer utförligt 

kunna mäta dessa. Mer om detta kommer i delen om alternativa metoder nedan.  

 

I samband med valet av metod gjorde vi en pilotstudie. Esaiasson m.fl. (2012, s.36) beskriver 

pilotstudier som en slags generalrepetition i miniformat för att kommande fullskaliga studie 

inte ska drabbas av obehagliga misstag. I pilotstudie valde vi att göra en testanalys på 

materialet från Uppsala och Västerås, som finns med i detta arbete, för att testa om vår 

operationalisering av de teoretiska begreppen gick att tillämpa på materialet. Vår tolkning av 

materialet i denna testanalys genomfördes på varsitt håll för att få två perspektiv på hur de 

operationella indikatorerna kan tolkas i förhållande till materialet. Detta tillvägagångssätt 
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användes också i analysen av de övriga rapporterna, vilket vi menar stärker studiens 

reliabilitet. Efter att ha diskuterat med varandra nådde vi slutsatsen att vissa operationella 

indikatorerna behövde justeras en aning för att undvika utrymme för misstolkning, men också 

att denna typ av empiriskt material skulle göra det svårt att mäta några av dessa.  

 

Vi menar att vi genom detta arbete har gjort ett teoretiskt och metodologiskt bidrag till den 

fortsatta forskningen kring medborgardialoger. Detta består av att vi först och främst 

identifierat grundkriterier som vi menar kan tillämpas på medborgardialoger, sedan 

operationaliserat dessa för att kunna tillämpa dem på ett empiriskt material och slutligen 

genomfört detta. De grundkriterier vi identifierat kan användas som en utgångspunkt vid 

fortsatta studier av medborgardialoger, även om man inte håller med om dessa grundkriterier 

eller vår definition av dem. 

7.2.2 Alternativa metoder 

För att styrka vårt val av metod väljer vi här att beskriva och diskutera alternativ till den 

metod vi valt för detta arbete. 

 

Kvantitativ innehållsanalys lämpar sig, enligt Esaiasson m.fl. (2012, s. 197) när man vill 

undersöka hur ofta olika typer av innehållsliga kategorier förekommer i någon form av 

skriftlig, muntlig eller bildmässig framställning. Exempelvis kan man genom kvantitativ 

innehållsanalys studera hur ofta olika minoritetsgrupper som till exempel invandrare, 

homosexuella, prostituerade och handikappade framträder respektive omtalas i tidstypiska 

dokument från olika kulturer och från olika samhällssfärer (Esaiasson m.fl., 2012, s. 198).  

Bryman (2011, s. 296) beskriver innehållsanalysen som en objektiv analysmetod, det är lätt 

att beskriva hur man gjort sitt urval och utformat kodningsschemat, vilket gör att replikationer 

och uppföljningsstudier är lätta att göra. Så långt kan man hävda att en kvantitativ 

innehållsanalys skulle kunna vara en intressant metod för oss i detta arbete, eftersom vi just är 

intresserade för innehållsliga kategorier i texten, så som Esaiasson m.fl. (2012, s. 197) 

beskriver. Det finns dock ett par saker som talar emot detta metodval. För det första vill vi nå 

information som finns latent i texten och tolkningen av texten kommer baseras på vår 

teoretiska begreppsindelning och de operationella indikatorerna som kommer ur denna 

indelning. Till exempel förväntar vi oss inte att begreppet “delaktighet”, enligt vår definition, 

kommer nämnas i någon av de texterna som analyseras. Istället kommer texten analyseras 

utifrån de operationella indikatorer som vi tillskrivit begreppet “delaktighet”. För det andra 
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gör skillnaderna i materialets struktur att det blir svårt att kunna kvantifiera innehållet i de 

olika texterna.  

 

Oavsett om kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ textanalys hade använts som metod, 

finns det vissa problem med att mäta allt som återfinns i våra teoretiska begrepp och i de 

operationella indikatorerna. Vi var dock medvetna om att “resonerande” och “ömsesidig 

respekt” skulle bli problematiska, om inte omöjliga, att mäta i detta arbete. Genom att enbart 

studera dokumenterat material får vi inte veta något om hur de faktiska diskussionerna mellan 

de ansvariga för dialogen och medborgarna har förts. Då hade det varit lämpligare att faktiskt 

delta i och observera hela dialogprocessen på plats från början till slut. Då hade vi själva 

kunnat observera om det verkligen är så att beslutet som dialogen leder till är en 

sammanvägning av alla deltagande individers preferenser och även undersöka om det har 

funnits några språkliga hinder i dialogen, som har begränsat vissa individers möjligheter till 

att få en likvärdig chans att framföra sina åsikter och argument. Vid en deltagande 

observation hade vi även kunnat undersöka om den ömsesidiga respekten garanteras på ett 

sådant sätt att alla deltagare känner att de har en roll i dialogen som likvärdiga 

meningsmotståndare. Dock kan det även finnas vissa nackdelar med att vi fysiskt deltar i 

dialogprocessen. En av dessa kan vara att det finns vissa egenskaper hos oss som forskare 

som påverkar resultatet för att de ansvariga för dialogen är medvetna om vår närvaro. En risk 

kan då vara att de ansvariga för dialogen agerar på ett sätt som de normalt inte skulle göra. En 

annan aspekt att ta hänsyn till är tidsaspekten, det är tidskrävande att vara med i en hel 

dialogprocess som kan ta upp till 2 år. Det skulle även kräva en anpassning till när själva 

medborgardialogen genomförs, vilket ligger utanför vår kontroll. Även om en 

deltagandeobservation skulle vara idealet som vi ser det för vårt arbete så fanns det 

tidsmässiga begränsningar som gjorde det omöjligt för oss att genomföra en sådan 

undersökning.  

 

Utöver att fysiskt delta och observera dialogprocesserna skulle vi vilja ta del av deltagarnas, 

framför allt medborgarnas, åsikter om hur de upplever att de blev bemötta i 

medborgardialogen, om de tror att deras deltagande i dialogen kommer påverka det slutgiltiga 

beslutet och dessutom få en överblick över vilka som deltar i dialogen, utifrån exempelvis 

ålder, socioekonomisk ställning, kön eller etnisk bakgrund. Detta hade vi i så fall gjort genom 

att komplettera med en enkätundersökning. Dessa hade vi delat ut efter dialogmötet var 

genomfört. Detta blir också problematiskt eftersom att vi måste anpassa oss rent tidsmässig, 
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som vi nämnde ovan. Som Bryman (2011, s. 46) skriver så skapas all samhällsvetenskaplig 

forskning “utifrån spännvidden mellan det ideala och det genomförbara”. Det var därför vi har 

valde att genomföra en kvalitativ textanalys. 
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