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Abstract  

 

Det kommer ständigt nya förslag om hur demokratin ska utvecklas och förnyas. Syftet med 

denna uppsats är att Polismyndighetens verksamhetsidé medborgarlöften, som är en form av 

medborgardialog, ska analyseras för att se om medborgarlöften är ett bidrag till utvecklingen 

av den representativa demokratin. Det teoretiska ramverk som studien utgår ifrån är modellen 

EPG som innehåller ett antal kriterier som bör uppnås för att medborgardialogen ska vara ett 

bidrag till förnyandet av demokratin. Undersökningen ska ske genom textanalys av dokument 

samt intervjuer som ska analyseras utifrån modellen EPG. Resultatet av undersökningen är att 

alla kriterier inte uppfylls i varken dokumentanalysen eller intervjuerna. Polismyndighetens 

målbild av medborgarlöften är större än vad verkställandet lyckades åstadkomma. Eftersom 

att alla kriterier inte är uppfyllda är slutsatsen att Polismyndigheten i Halmstad och 

Halmstads kommuns samarbete med framtagandet av medborgarlöften i nuläget inte är ett 

bidrag till förnyandet och utvecklingen av den representativa demokratin. 

 

Nyckelord: Medborgardialog, deliberativ demokratiteori, deltagardemokrati, 

medborgarlöften, EPG, Halmstads kommun, Polismyndigheten, jämlikhet 
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1.Inledning 

Det kommer ständigt nya förslag och tankar om hur demokratin ska utvecklas och förnyas. 

Statens offentliga utredningar skriver i Demokratiutredningen från år 2000 att demokrati inte 

är ett politiskt mål utan något som ständigt måste utvecklas och hållas vid liv genom 

förnyelse (SOU 2000: 15). Det är en problematisk politisk utveckling i Sverige med lägre 

valdeltagande, sjunkande engagemang och delaktighet i politiken. I och med detta har det allt 

mer diskuterats om nya former och koncept som kan gynna demokratin. Den deliberativa 

demokratiteorin och den deltagardemokratiska demokratiteorin är två demokratiteorier som 

förespråkar att medborgarna ska vara mer delaktiga i politiken. Det är i dessa två 

demokratiteorier som konceptet medborgardialog har sina rötter.  

 

Sveriges kommuner och landsting (fortsatt förkortat SKL) startade år 2006 projektet 

Medborgardialog där de uppmuntrade kommuner, landsting och regioner att börja använda 

sig mer av medborgardialoger i organisationens arbete. Förhoppningarna kring projektet var 

att detta skulle gynna demokratin genom att öka det politiska deltagandet och engagemanget 

(Sveriges kommuner och landsting 2009). Det är dock bevisat att det är svårt att genomföra 

olika former av medborgardialoger som inte främst gynnar samhällets resursstarka grupper. 

Detta eftersom att det är främst resursstarka grupper som har tid, kunskap och ekonomiska 

resurser som deltar i olika typer av medborgardialoger. Detta är problematiskt eftersom att 

medborgardialoger syftar till att alla medborgare ska komma till tals, och då gärna 

minoritetsgrupper som allt för ofta hamnar i bakgrunden av dialogen (Karlsson & Gilljam 

2014: 34-35). För att ett beslut för de kollektiva bästa ska kunna tas i medborgardialoger 

krävs det att även minoritetsgrupper får sin röst hörd så att dialogen kan anses som jämlik 

(Fung & Wright 2003: 266-267). 

  

Polismyndigheten är en myndighet som har börjat arbeta mer med medborgardialoger i 

organisationen. Polismyndigheten genomförde år 2015 en omorganisering, i samband med 

denna omorganisering utformades en ny styrmodell för verksamheten. I den nya styrmodellen 

stod det skrivet att Polismyndigheten ska stärka sin samverkan med kommuner och arbeta 

mer med medborgardialoger. Polismyndighetens nya styrmodell fokuserar till största del på 

brottsförebyggande arbete, men en stor del fokuserar även på att polisen ska komma närmare 

medborgarna och att medborgarna ska vara i fokus i polisens arbete (Polissamordningen 

2014: 3). ”Närmare medborgarna, mer tillgängliga och tillsammans leder vi det 
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brottsbekämpande arbetet för trygghet, rättssäkerhet och demokrati” skriver polisen om sin 

nya verksamhetsidé (Polismyndigheten 2016). Det ska ske bland annat genom att 

Polismyndigheten, i samverkan med de kommuner som vill, ska ingå i samverkan och föra 

medborgardialoger i lokalsamhällen och således utforma så kallade medborgarlöften 

gentemot medborgarna. Som kan utläsas ur citatet ovan ska demokrati vara en grundläggande 

pelare till den nya verksamhetsidén. Syftet med medborgarlöften är att minska brottsligheten, 

öka tryggheten i lokalsamhällen samt att få förtroendet mellan parterna polis, kommun och 

verksamma eller boende i kommunen att öka. Genom att Polismyndigheten i samverkan med 

kommuner för medborgardialoger med invånarna ska en övergripande lägesbild av olika 

områden skapas. Denna lägesbild skapas utifrån vad verksamma eller boende i området 

upplever som otryggt och vad de anser bör prioriteras för att öka tryggheten i området. 

Utifrån denna lägesbild kommer således medborgarlöften att utformas av Polismyndigheten 

och kommun, där det beskrivs vilka områden och sakfrågor som kommer att prioriteras 

(Sveriges kommuner och landsting 2015). Kriminalvården har varit en tredje part av denna 

samverkan i Halmstads kommun. Nationellt sett så har kriminalvården inte varit en del av 

den samverkan som skett mellan Polismyndigheten och kommuner. Kriminalvården har inte 

varit en del av de genomförda medborgardialogerna i Halmstads kommun, därför kommer 

denna uppsats främst att fokusera på den samverkan som skett mellan Polismyndigheten i 

Halmstad och Halmstads kommun.  

 

Medborgardialoger eller olika typer av medborgerlig politisk delaktighet är något som 

statsvetenskapliga forskare ägnar sig allt mer åt. Många forskningsprojekt inom området 

fokuserar på ämnen som till exempel medborgares påverkansmöjligheter i stadsplanering, 

men också medborgardialoger som ett komplement till demokratin. Denna undersökning har 

inomvetenskaplig relevans då den kan bidra till ökad kunskap och förståelse i debatten kring 

de deltagardemokratiska- och deliberativa demokratiidealen. Men även hur 

medborgardialoger bör föras och vilka aspekter det är viktigt att ta hänsyn till för att dialogen 

ska bli lyckad och således kunna bidra till förnyandet av demokratin. Om organisationer eller 

myndigheter tar del av denna typ av undersökning innan de för en medborgardialog så bidrar 

det förhoppningsvis till att de rannsakar kvalitén och de samhälleliga aspekterna som är 

viktiga att ha i åtanke i utformandet av medborgerligt deltagande. Eftersom att jag i denna 

undersökning har använt mig av en teoretisk tankeram som används runt om i världen med 

lyckade resultat samt en tydlig metod som innehar både dokument och intervjuer så anser jag 

att min studie har inomvetenskaplig relevans och är tillförlitlig ur ett forskningsperspektiv. Ur 
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det utomvetenskapliga perspektivet anser jag att studien absolut har relevans. Politisk och 

medborgerlig delaktighet är något som påverkar oss alla i vardagen och som vi bör vara 

upplysta om. Vi i Sverige lever i en representativ demokrati som vi tillsammans ständigt 

måste utveckla och förnya i takt med att samhället utvecklas.  

1.1 Problem 

Det är en problematisk utveckling i Sverige med sjunkande valdeltagande och politiskt 

engagemang. Allt färre medborgare engagerar sig i politiska frågor och är aktiva i politiska 

partier. Denna utveckling är oroande, framförallt för demokratin (se Amnå, 2008; Bengtsson, 

2008; Tahvilzadeh; 2015). Det deltagardemokratiska- och det deliberativa demokratiidealet 

anser att aktiv deltagande och samtal mellan individer är viktigt för att utveckla demokratin 

och således undgå ovannämnda problem. Fokusen i dessa demokratiideal vad gäller samtal 

och deltagande gör att idealen kan kopplas till konceptet medborgardialoger. 

Medborgardialoger blir allt vanligare i Sverige och anses vara ett sätt att förnya demokratin 

genom att i större utsträckning involvera medborgare i det politiska beslutsfattandet. De ovan 

nämnda demokratiidealen och konceptet medborgardialog har dock fått utstå kritik från olika 

håll. Kritikerna menar att samtal och deltagande, som sker i tillexempel medborgardialoger, 

inte förs på lika villkor för alla individer i samhället. Motståndarna menar med andra ord att 

det finns svagheter inom dessa ideal och således att det kan bli problematiskt att använda sig 

av medborgardialoger för att utveckla och förnya demokratin. 

 

Som kritikerna påstår kan det bli problematiskt om deltagandet och samtalen, i detta fall i 

form av medborgardialoger, inte förs på “rätt” sätt och inte tar hänsyn till vissa samhälleliga 

aspekter. Om inte samhälleliga aspekter som till exempel jämlikhet och maktförhållande has i 

åtanke i utformandet av medborgardialoger kan resultatet av dialogen snarare bli av motsatt 

effekt och således vara missgynnande för demokratin. Därför är det oerhört viktigt att 

medborgardialoger är välplanerade, genomtänkta och tar hänsyn till olika individer och dess 

förutsättningar.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera ett specifikt fall där medborgardialog genomförts. 

Målet med studien är således att bidra till kunskap i debatten gällande de deliberativa- och 

deltagardemokratiska demokratiteorierna. När studien är genomförd kommer resultatet påvisa 

om det specifika fallet av medborgardialog är ett bidrag till förnyandet av demokratin, om så 
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är fallet motbevisas även den kritik som de deliberativa och deltagardemokratiska idealen fått 

utstå. Om kriterierna, som återfinns i de teoretiska ramverk som använts, uppfylls är detta ett 

tecken på att medborgardialoger är, som förespråkare säger, ett bra sätt att involvera 

medborgarna i politiken. Vid motsatt resultat, det vill säga om kriterierna inte uppfylls, talar 

detta för att kritikerna har rätt angående konceptet medborgardialog och de deliberativa och 

deltagardemokratiska teorierna. I studien kommer Polismyndigheten i Halmstad och 

Halmstads kommun samverkan gällande medborgarlöften undersökas. Detta för att se om 

konceptet medborgarlöften är ett bidrag till förnyandet av demokratin. Processen gällande 

medborgarlöften ska analyseras och således se om medborgarlöften har en möjlighet att 

förnya den representativa demokratin. Detta ska ske genom att textdokument publicerade av 

Polismyndigheten studeras och analyseras. De valda textdokumenten beskriver metoder för 

hur utformandet av medborgardialogerna bör se ut, dokumenten är det vill säga en målbild av 

hur medborgardialogerna ska genomföras och således hur medborgarlöften ska utformas. 

Intervjuer ska även genomföras med två verksamma tjänstemän som i hög grad varit 

delaktiga i processen med medborgarlöften i Halmstads kommun. Genom intervju är målet 

att få svar på hur medborgarlöften i Halmstads kommun har verkställts i praktiken, det vill 

säga hur medborgardialogerna har genomförts. Om processen och verkställandet av 

medborgarlöften i Halmstad Kommun uppfyller de kriterier som teorin innehar bör dialogen 

vara ett bidrag till förnyelse av den representativa demokratin. Om kriterierna uppfylls 

innebär det även att den kritik som de deliberativa- och deltagardemokratiska idealen fått 

utstå motbevisas.  

 

1.3 Frågeställningar 

1. Hur bidrar Polismyndighetens verksamhetsidé Medborgarlöften till utvecklingen av 

den representativa demokratin? 

2. Har konceptet Medborgarlöften motbevisat eller bekräftat den kritik som de 

deliberativa- och deltagardemokratiska idealen fått utstå? 

3. På vilket sätt bör medborgardialoger utformas för att vara ett bidrag till utvecklingen 

och förnyandet av den representativa demokratin? 

1.4 Avgränsningar 

Halmstad kommun är en intressant kommun att studera i denna typ av undersökning. Genom 

Halmstad rinner Nissan, som delar staden i två delar. Halmstads västra sida kännetecknas av 

en övre medelklass, många boende i västra Halmstad har eftergymnasial utbildning och 
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området innehar en relativt låg arbetslöshet. Stadens östra sida kännetecknas i större 

utsträckning av arbetslöshet, lägre utbildningsnivå och en större andel utrikes födda 

(Halmstad Kommun 2014). Halmstads är en av Sveriges mest segregerade kommuner (Metro 

2013). Detta gör staden intressant att undersöka. Denna studie genomsyrar teorier och 

forskning som visar på hur viktigt det är att medborgardialoger, eller andra deltagande 

aktiviteter är jämlika och på lika villkor för alla individer. Dock är det i många fall 

problematiskt att få minoritetsgrupper som utrikes födda eller arbetslösa involverade 

(Karlsson 2011: 119-120). I en kommun som Halmstad har organisationer som väljer att föra 

medborgardialoger en än större utmaning i att nå ut till dessa områden, det är viktigt att 

utsatta områden inte hamnar i bakgrunden. Det är en central aspekt att kommunens tillstånd 

har hafts i åtanke i utformandet av dialog, samt att Polismyndigheten i Halmstad och 

Halmstads kommun i största möjliga mån involverat stadens mer utsatta grupper i dess 

medborgardialoger. Med tanke på att Halmstad är en av Sveriges mest segregerade 

kommuner samt studiens tidsutrymme har jag valt att avgränsa studien till Polismyndigheten i 

Halmstad och Halmstads kommuns samverkan gällande medborgarlöften. Detta för att 

studien ska bibehålla god kvalitet. Om studien blir för bred och i allt för stor omfattning är 

risken att kvalitén påverkas negativt med tanke på tidsaspekten. De dokument som analyseras 

kommer dock att vara nationella dokument som genomsyrar nationella Polismyndighetens 

arbete med medborgarlöften. 

1.5 Disposition 

I denna undersökning kommer först relevant tidigare forskning på området att redovisas, samt 

ett antal demokratiförnyelseprojekt. Efter detta kommer undersökningens teoretiska ramverk 

att presenteras och beskrivas. Sedan övergår studien till metodavsnittet där det kommer 

beskrivas vilka metoder som valts samt huruvida jag som forskare har gått till väga för att 

genomföra undersökningen. När detta är beskrivet övergår uppsatsen till analys av de resultat 

som sedan presenteras. Efter att resultatet är redovisat övergår uppsatsen till en diskussion av 

resultatet för att sedan presentera en slutsats. I undersökningens slutskede kommer jag att 

presentera ett antal möjliga förslag för framtida forskning på området som hade varit 

intressant undersöka i framtiden. 
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2. Tidigare forskning & demokratiförnyelseprojekt 

Vilken roll medborgare ska ha i politiken förändras ständigt över tid. Att medborgare ska 

delta i ett bredare och större sammanhang i form av bland annat medborgardialoger är ett 

någorlunda nytt fenomen. Nedan presenteras en modell huruvida medborgerligt deltagande 

har sett ut sedan 1940- talet. 

  

Tabell 1 Medborgerligt deltagande sedan 1940-talet (Montin & Granberg 2013: 136) 

Årtionden På vilket sätt bör medborgarna medverka? 

1940/1950 Som förtroendevalda. 

1960 Som aktiva i partier och genom kontakter med förtroendevalda. 

1970 Som aktiva i partier samt övriga folkrörelser och sammanslutningar. 

Genom kontakter med förtroendevalda samt deltagande i planering. 

1980 Samma som 1970-talet, men även som brukare. 

1990 Samma som 1980-talet, men även som kunder och deltagare i 

folkomröstningar, medborgarpaneler och så vidare. 

2000 Som medverkande i ett flertal sammanhang och former, framförallt i form 

av medborgardialoger. 

  

Som kan ses i tabellen ovan har medborgares deltagande i politiken förändrats drastiskt sedan 

1940-talet. Från ett 40-tal där endast förtroendevalda ska medverka i politiken till 00-talet där 

medborgarna deltar i en mycket större utsträckning, inte minst i form av medborgardialoger.  

2.1 Demokrati 

“All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri 

åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt” (Regeringsformen 1 kap.1§). Ordet demokrati 

kommer ursprungligen från grekiskan. Demos betyder folket och kratein betyder att styra, 

demokrati kan med andra ord översättas till folkstyre. I den svenska politiska diskussionen 

beskrivs ofta politiskt aktiva medborgare och högt valdeltagande som en målbild för att 

uppnå den ideala demokratin. Valdeltagandet blir en måttstock för att mäta demokratin och 

dess tillstånd, om valdeltagandet sjunker anses detta vara detsamma som att demokratin 
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försämras. Medborgarnas roll i demokratin skiljer sig åt mellan ideologier och de olika 

demokratiska idealen. Det finns politiska ideologier som inte anser att valdeltagandet är en 

bra måttstock för demokratin. Dessa ideologier anser att rösta i val ger en alldeles för liten 

input av medborgarna och att valen engagerar dem för lite (Bengtsson 2008: 45). Politiskt 

deltagande brukar delas upp mellan tre olika ideala inriktningar: deliberativ demokrati, 

valdemokrati samt deltagardemokrati. Enligt det valdemokratiska idealet är det tillräckligt att 

medborgarna röstar och deltar i val för att demokratin ska upprätthållas. Det 

deltagardemokratiska idealet anser däremot att medborgarna måste vara mer aktiva än så i 

politiken. Medborgarnas inflytande och engagemang ska öka genom att makten förflyttas från 

större till mindre sammanhang så att medborgarna praktiskt kan engagera sig inom ramarna 

för den representativa demokratin. Det deliberativa demokratiidealet är inne på samma spår 

som den deltagardemokratiska, detta demokratiideal betonar vikten av den politiska 

diskussionen mellan medborgare. Enskilda medborgares åsikter ligger inte i fokus i detta 

demokratiideal, utan det är diskussionen som sker mellan individer som är intressant 

(Bengtsson 2008: 50-51). Det är främst det deliberativa demokratiidealet och det 

deltagardemokratiska idealet som kommer att fokuseras på i denna undersökning. Detta 

eftersom dessa kan sammankopplas med medborgardialoger i ett större perspektiv än vad det 

valdemokratiska idealet kan. Dessa två ideal kommer förtydligas och beskrivas mer senare i 

uppsatsen. 

2.2 Statens offentliga utredningar- Demokratiutredningen år 2000 

Under 2000-talet har det kommit ett antal utredningar gällande Sveriges demokrati. Statens 

offentliga utredningar gjorde år 2000 en utredning vid namn En uthållig demokrati! - Politik 

för folkstyre på 2000 talet som kom att kallas Demokratiutredningen. Demokratiutredningen 

fick bland annat till uppgift att driva debatten om den svenska folkstyrelsens utveckling och 

på vilka sätt den representativa demokratin kan förnyas (SOU 2000:8-9). Tidigt i utredningen 

så beskriver författarna att det finns olika demokratiteorier gällande vem eller vilka som bör 

styra, hur de bör styra och vad de bör styra över. De demokratiteorier som beskrivs är den 

elitistiska demokratiteorin, populistiska demokratiläran, nyliberala demokratiteorin, 

kommunitära demokratiteorin, deltagardemokratiska demokratiteorin, mångkulturella 

demokratiteorin samt den deliberativa demokratiteorin. Efter att dessa demokratiteorier 

beskrivits avslutas kapitlet med följande meningar:  
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”Det är dock en deltagardemokrati med deliberativa kvaliteter som vi kommer att 

argumentera för i det följande. Detta utesluter inte att det finns värden i andra teorier som är 

viktiga” (SOU 2000: 23) 

 

I utredningen beskrivs olika deltagandeformer som medborgardialoger, medborgarpaneler 

eller folkomröstningar som ett bra komplement till den representativa demokratin. Genom 

dialoger och andra deltagandeformer kan individers kompetens komma till stor användning i 

de offentliga samtalen. För att dialogerna ska kunna berika demokratin är det nödvändigt att 

medborgarandan är så pass stark att alla individer kan acceptera andra individers åsikter och 

tankar. Om så är fallet finns det goda möjligheter för dialogen att mynna ut i något positivt 

och bidra till demokratiskt lärande (SOU 2000: 29). Följande citat är taget ur 

Demokratiutredningen: 

 

”Vi vill att varje medborgare på olika nivåer av samhällsförvaltningen och under olika tider 

av sitt liv deltar när de gemensamma angelägenheterna ska lösas. Här har skolan, 

folkbildningen och ideella organisationer alltjämt en nyckelroll att spela. Detta innebär att 

staten och kommunerna generöst måste tillåta eller erbjuda olika former för deltagande som 

medborgarna uppfattar meningsfulla och effektiva. Vi är kritiska till att inlemma alltfler 

områden och funktioner i statens eller kommunernas offentliga beslutssystem. För att ge 

goda möjligheter för många att delta bör det prövas vilka former som bäst kan skapa 

förutsättningar för ett demokratiskt styrelsesätt. Inte minst gäller detta när nya 

samhällsproblem kommer upp på den politiska dagordningen” (SOU 2000: 34). 

 

I Demokratiutredningen håller författarna med om den kritik som ges från de deliberativa 

demokratiteoretikerna gentemot de elitistiska demokratiteorierna. De anser i 

Demokratiutredningen, likt de deliberativa demokratiteoretikerna att det inte räcker att 

medborgarna endast röstar i val. Mellanvalsperioden är minst lika viktig, om inte viktigare. 

Det är mellan valen som dialog mellan individer förs för att diskutera problem och 

konsekvenser, det är det som är det demokratiskt centrala. Det måste ses till att det finns 

många offentliga rum där dessa dialoger kan ske (SOU 2000: 34-35). De står skrivet i 

Demokratiutredningen att ingen individ är formellt utestängd från att delta i politiska samtal, 

däremot finns det faktorer som kan påverka att samtalet inte blir på lika villkor. Dessa 

faktorer kan vara bland annat kön, etnicitet, ålder eller samhällsklass. Även om individer inte 

är formellt utestängda, finns det nästintill alltid dolda värderingar, attityder eller 
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maktstrukturer som gör att dialogen blir ojämlik. Detta är ett faktum som blir problematiskt 

eftersom att alla individers röst ska bli hörd för att besluten som således ska tas ska bli bra 

(SOU 2000: 36-37).  

 

Demokratiutredningen tar som tidigare nämnt sin ståndpunkt i det deltagardemokratiska och 

det deliberativa demokratiidealen, vilka har fått utstå kritik från flera håll. Detta innebär att de 

personer som är kritiska till dessa demokratiideal, med största sannolikhet även är kritiska till 

denna utredning då den tydligt tar sin ståndpunkt i grundtankar som de inte står för. Jag går 

närmre in på denna kritik i kommande teoriavsnitt.  

2.3 Sveriges kommuner och landstings projekt medborgardialog 

År 2006 startade SKL projektet Medborgardialog. Beslutet att införa projektet hade sin 

bakgrund i den demokratiska utvecklingen i Sverige. Det var och är ett ojämnt valdeltagande 

i Sverige och det är främst i vissa geografiska områden som människor engagerar sig i 

samhällsfrågor och politik. Det är även en negativ utveckling gällande förtroende för politiker 

och politiska institutioner. Projektet fokuserar på att stödja kommuner, landsting och regioner 

att skapa metoder för att använda medborgardialoger som en viktig del i organisationens 

styrningsprocess. Genom medborgardialoger sammansvetsas de värderingar och tankar som 

invånarna har med fakta och kunskap som tjänstemännen använder sig av vid ett beslut, anser 

SKL. Det finns enligt SKL ett antal anledningar till att demokratin måste utvecklas och 

förnyas, något som är ”typiskt” svenskt är att vara protestmedborgare, det vill säga att 

majoriteten av de svenska medborgarna endast engagerar sig när de vill protestera mot något 

som berör dem. Detta kan till exempel vara om den lokala förskolan läggs ner eller om en 

rondell ska byggas på en plats som lokalinvånarna tycker är olämplig. Det är enligt SKL 

viktigt att medborgare engagerar sig i en större utsträckning än så. Ett annat argument för 

införandet av medborgardialoger är att det finns ett behov att öka tilliten och förtroende till de 

demokratiska systemet. SKL skriver att när medborgardialoger förs på olika platser runt om i 

Sverige är det vanligtvis väldigt få medborgare som kommer för att delta. Främst är det redan 

resursstarka personer eller personer som är insatta i politiken som deltar i dessa dialoger. På 

grund av detta måste medborgardialoger utvecklas, så att de förs på lika villkor (Sveriges 

kommuner och landsting 2009: 5-7). 
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2.4 Medborgardialoger 

Nazem Tahvilzadeh är en samhällsvetenskaplig forskare som har bidragit med mycket till 

forskningen om medborgardialoger och dess införande, främst i Sverige. Han skriver i 

artikeln Det våras för medborgardialoger från år 2015 om bakgrunden till införandet av 

medborgardialog i Sverige. Han skriver att i regeringens demokratiproposition från år 2002 

uttrycktes förhoppningar om att deltagande som skedde mellan valen skulle bidra till ett 

högre valdeltagande och ett större partiengagemang. Att tänka nytt gällande olika 

deltagandeformer antogs även främja en högre politisk jämlikhet samt involvera och 

engagera minoritetsgrupper som utlandsfödda, funktionsnedsatta och ungdomar. Sveriges 

kommuner ansågs vara en viktig pelare för att uppmuntra invånare och engagera dem att delta 

i samtal. Det var på detta sätt som konceptet medborgardialog skapades. Tahvilzadeh skriver 

att konceptet medborgardialog har varit framgångsrikt och att alla Sveriges kommuner idag 

arbetar med medborgardialoger på ett eller annat sätt. Tahvilzadeh hänvisar i sin forskning till 

Fung och Wrights modell EPG som en modell att följa i utformandet och genomförandet av 

medborgardialoger. Tahvilzadeh tar i sin forskning upp olika fall med positiva resultat som 

utgått från samma kriterier och principer som finns i EPG. Ett av fallen han tar upp är ett fall 

från Porto Alegre i Brasilien. Här gavs stadens invånare möjlighet att påverka Porto Alegres 

budget så att pengarna kunde gå till gemensamma angelägenheter som berörde invånarnas 

vardag. Ett annat fall Tahvilzadeh tar upp som utgått från EPG är delegerandet av makt i 

Chicago, USA. I detta fall fick berörda och utsatta invånare möjlighet att ha inflytande över 

polisens och skolors arbete i Chicago (Tahvilzadeh 2013: 20-21).  

 

Fenomenet medborgardialoger har både förespråkare och motståndare. Många forskare ställer 

sig positiva till användandet av medborgardialoger som ett sätt att stärka demokratin, medan 

andra är skeptiska och belyser de konsekvenser som medborgardialoger kan leda till. 

Förespråkare anser att med tanke på de demokratiska utmaningar samhället står inför, kan 

medborgardialoger vara ett gynnsamt sätt att öka deltagandet och engagemanget bland 

medborgare (se Montin & Granberg 2013:132; Bengtsson 2008; Fung & Wright 2003: 15-

16). Kritikerna menar däremot att medborgardialoger kan ge motsatt effekt. De menar att 

dialogerna snarare missgynnar än gynnar den politiska jämlikheten, bland annat eftersom att 

dialogerna ger resursstarka grupper ännu större politiskt utrymme (se Amnå 2003:116; 

Karlsson 2011: 120; Dahlstedt 2009:202). 
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2.5 Politisk ojämlikhet: varför engagerar sig eller inte engagerar sig medborgare? 

Politisk ojämlikhet är ett välanvänt begrepp i diskussionen gällande medborgardialoger. 

Politisk ojämlikhet innebär att det finns ojämlikheter mellan individer inom politiken. Det 

brukar talas om att resursstarka grupper i större utsträckning engagerar sig i politiken och 

därmed får ett större utrymme i politiken än vad utsatta minoritetsgrupper får (Karlsson 2011: 

119-120). Det finns inte något tydligt och konkret svar på varför medborgare engagerar eller 

inte engagerar sig i politiken, men det finns teorier om vad som påverkar. Forskning visar på 

att politiskt deltagande varierar beroende på politiskt system, en- eller tvåkammarsystem, en 

valdag eller flera valdagar, röstplikt eller inte. En annan aspekt som kan påverka är 

medborgarnas sociala och politiska sammanhang. Detta kan till exempel vara om det finns 

något konkret problem som berör medborgaren som denne har möjlighet att påverka, eller om 

familj och vänner kommer att rösta och engagera sig. En tredje förklaringsfaktor kan vara 

medborgarnas socioekonomiska situation så som ålder, kön, etnicitet och utbildning. En sista 

förklaringsfaktor kan handla om kollektiva eller selektiva incitament, om resultatet av 

deltagandet endast kommer påverka de som deltagit eller om detta kommer att gynna alla, 

aktiva som icke aktiva. Generellt sett engagerar sig medborgare om de har motivation till att 

göra det och anser att deras deltagande kommer att gynna dem eller att det kommer lösa 

något som de anser är ett stort problem (Amnå 2008: 63-65). 
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3.Teori 

Denna uppsats placeras inom forskningsområdet politisk teori. Inom detta forskningsområden 

ingår forskning om politiska idéer, vilket forskning om medborgardialoger är. Politisk teori 

kan innebära studier om till exempel frihet eller rättvisa. Studier inom detta område kan vara 

både empiriska och normativa (Badersten och Gustavsson 2015:61).  

 

Demokratipolitik och demokratiförnyelseprojekt handlar huvudsakligen om att finna åtgärder 

och idéer för hur demokratin ska förnyas eller utvecklas. Det finns en mängd olika 

demokratiteorier och teoretiker som har åtskilda åsikter huruvida demokratin bör förnyas. 

Nedan presenteras den deliberativa demokratiteorin och den deltagardemokratiska 

demokratiteorin som båda anser att medborgarna bör vara mer delaktiga i den politiska 

processen.  

3.1 Den deliberativa demokratiteorin 

Deliberativ demokrati är en grundläggande demokratiteori som kan relateras till 

medborgardialoger. Deliberativ demokrati kan med andra ord benämnas som 

samtalsdemokrati. Fokus i den deliberativa demokratisynen ligger i samtalet och 

diskussionen mellan individer. Jürgen Habermas är en erkänd deliberativ demokratiforskare. 

Han menar att enligt det deliberativa idealet är det inte individens egentliga eller ursprungliga 

åsikter som är intressant, det intressanta är att individens åsikter är formbara i diskussionen 

med andra individer. Fokus i det deliberativa idealet är det samtal som sker när olika 

individers åsikter möts och “tävlar” med varandra. Det handlar med andra ord inte om att 

beblanda olika åsikter med varandra för att komma fram till en slutsats utan snarare att 

omvandla åsikterna till något helt annat än ursprunget. I ett rationellt samtal i den offentliga 

diskussionen kommer deltagarna tillsammans fram till det alternativ som är bäst motiverade 

och därmed det klokaste beslutet. Detta beslut tas då för det kollektiva bästa med mål att det 

ska accepteras av alla. Individers åsikter ska utvecklas istället för att kompromissas, detta kan 

endast ske genom att det hålls rationella samtal där samtliga parter har förståelse för andras 

åsikter och kan diskutera dessa. Om en part sedan förstår att dess argument inte håller, måste 

denne kunna erkänna detta och byta åsikt (Eriksen & Weigård 2000: 141-143).  

3.2 Den deltagardemokratiska teorin 

Den deltagardemokratiska teorin är även den en demokratiteori som kan kopplas till 

medborgardialoger. Enligt denna teori bör medborgarna vara mer involverade i politiska 
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beslut samt få en större och viktigare roll i politiken. Medborgarna ska inte endast vara aktiva 

på valdagen utan även involveras i politiken mellan valen. I det deltagardemokratiska idealet 

ligger stort fokus på att medborgare ska vara politiskt aktiva och engagera sig, främst för att 

bli mogna politiska medborgare men även för att bli mer politiskt kompetenta. Om 

medborgare engagerar sig anses det att dessa kommer bli mer politiskt kunniga och på så sätt 

kommer detta att gynna det demokratiska systemet då medborgare kommer att göra val för de 

kollektiva bästa. I det deltagardemokratiska idealet ingår två typer av aktiviteter: faktiskt 

beslutsfattande genom direktdemokratiska metoder samt påverkansförsök. 

Deltagardemokraten anser således att vara politisk aktiv inte behöver betyda att medborgaren 

måste vara med och fatta politiska beslut, det kan likväl vara att föra fram en fråga i 

opinionen. Enligt denna teori är det inte främst globala och nationella intressen som står i 

centrum, de förespråkar engagemang på lokal nivå med fler folkinitiativ och 

folkomröstningar. De deltagardemokratiska idealet kopplas oftast samman som ett 

komplement till den representativa demokratin, men kan även relateras till det 

direktdemokratiska idealet (Bengtsson 2008: 56-59). 

3.3 Deliberativ demokrati eller deltagardemokrati? 

Den deliberativa och den deltagardemokratiska teorin har både likheter och skillnader. Det de 

båda har gemensamt är att dem anser att medborgaren bör få mer utrymme i den politiska 

processen. Det räcker enligt dessa demokratiteorier inte endast att medborgare röstar i val och 

är politiskt aktiva på valdagen, utan medborgare bör vara engagerade och aktiva resterande 

dagar också. Det deltagande demokratiidealet är den demokratisyn som jag anser främst kan 

kopplas ihop med medborgardialoger, dock med vissa synpunkter. Detta ideal fokuserar på 

deltagande, men det är otydligt vilken typ av deltagande som menas. Medborgare ska enligt 

teorin delta aktivt i politiken året runt men det lämnas öppet huruvida deltagandet ska ske, så 

länge de sker på lika villkor. På så sätt kompletterar den deliberativa demokratiteorin den 

deltagardemokratiska teorin. Den deliberativa demokratiteorin fokuserar på samtalet och de 

åsikter som kommer fram i konversationerna individer emellan. Denna teori har således en 

tydligare ståndpunkt huruvida deltagande bör ske, i samtal och genom diskussion. Jag anser 

att dessa demokratiteorier kompletterar varandra och tillsammans blir en mer enhetlig 

idealbild av hur medborgares deltagande i politiken bör se ut för att vara ett bidrag till 

förnyelse i det demokratiska systemet. Det som bör uppfyllas för att en medborgardialog ska 

anses vara ett bidrag till det deliberativa och det deltagardemokratiska idealet är således att 

medborgare får ökat politiskt deltagande och inflytande, makten förflyttas från större till 
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mindre sammanhang så att medborgarna praktiskt kan delta samt att en rationellt politisk 

samtalsdiskussion förs mellan medborgare sinsemellan och mellan medborgare och experter 

där samtliga parter har förståelse för andras åsikter och kan diskutera dessa.  

3.4 Modell för deltagande styrning 

En modell som har många likheter med den deliberativa demokratiteorin och den 

deltagardemokratiska demokratiteorin är Archon Fung och Erik Olin Wrights modell 

Empowered Participatory Governance (EPG).  

 

Fung och Wright skriver att demokratins olika institutioner måste utvecklas för att problem 

som minskat politiskt deltagande ska kunna motverkas. Detta ska enligt deras teori ske 

genom att medborgarna blir mer delaktiga i den politiska processen. Fung och Wright har 

utformat ett antal principer och kriterier som är nödvändiga för att deltagande i styrning ska 

vara ett bidrag till förnyandet av den representativa demokratin. De styrker sina argument 

genom att påvisa exempel från hela världen där medborgerligt deltagande har varit 

involverat. De kriterier som Fung och Wright beskriver kan utformas som en modell eller en 

tankeram för medborgardialoger. Modellen brukar benämnas som Empowered Participatory 

Governance och förkortas EPG, som nämnts tidigare i studien. På svenska kan modellen 

översättas till deltagande styrning. De kriterier och principer som finns i modellen är 

följande: Praktisk orientering, som innebär att konkreta fall som påverkar deltagarnas vardag 

på ett eller annat sätt ska beröras. Deltagande nerifrån och upp vilket innebär att de som 

berörs mest ska komma till tals med sina kunskaper och erfarenheter, processen ska 

domineras av de som berörs av besluten och inte av experter. Deliberativ problemlösning 

innebär att deltagarna måste vara benägna att resonera kring och samtala om sina egna och 

andras åsikter och argument. Deltagande ska inte sätta sina egna åsikter åt sidan men de 

måste vara benägna att resonera och försöka förstå andras beslut så de tillsammans kan nå 

fram till ett gemensamt beslut. Makten ska delegeras till de dialoger där deltagande 

gemensamt fattar beslut. Det bör finnas en samordning och handledning. det vill säga någon 

form av ett centralt organ som kan hänvisa, vägleda eller bidra med resurser till dialogerna. 

Även om dialogerna inte har med varandra att göra, de kan vara dialoger som förs av olika 

organisationer. Det är även viktigt att de deltagande i dialogen inte är motståndare till den 

offentliga makten, utan istället ser det offentliga beslutsfattandet som en samhällskraft (Fung 

& Wright 2003: 15-16). Deltagande på lika villkor är något som Fung och Wright lägger stor 

vikt vid, därför kommer jag även att lägga till dialog på lika villkor som ett kriterium. Det 
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ingår inte som en punkt i de generella principerna, men Fung och Wright påpekar vikten av 

jämlikhet i dialoger. Olika samhällsgrupper, resursstarka som icke resursstarka måste få 

komma till tals för att dialogen ska ses som jämlik. För att besluten ska fattas för de 

kollektiva bästa krävs det att olika grupper får vara delaktiga i samtalet och framföra sin åsikt 

(Fung & Wright 2003: 266-267).  

 

Modellen EPG har använts i medborgardialoger världen över och har medfört goda resultat 

för demokratin (Fung & Wright 2003:5). Därför anser jag att det är rättfärdigat att analysera 

Polisen i Halmstad och Halmstads kommuns samverkan angående medborgarlöften utifrån 

denna modell. Om processen med Polismyndigheten i Halmstad och Halmstads kommuns 

medborgardialoger uppfyller ovanstående kriterier borde dialogen vara ett bidrag till 

förnyelsen av den representativa demokratin. 

 

Som nämndes tidigare i teorin så grundar sig EPG modellen mångt och mycket i den 

deliberativa demokratiteorin och den deltagardemokratiska teorin. De grundprinciper som 

finns i dessa demokratiteorier återfinns även i EPG modellen. Om Polismyndighetens 

medborgardialog uppfyller de kriterier som finns i EPG modellen så är medborgardialogen 

således också ett bidrag till det deliberativa och deltagardemokratiska demokratiidealet. I 

figur 1 nedan beskrivs sambandet mellan EPG modellen och deltagardemokratiska samt 

deliberativa demokratiidealet. 
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Figur 1

 

3.5 Motståndare och kritiker 

Ovanstående demokratiideal har inte gått fria från kritik. De har utsatts för kritik från flera 

håll, bland annat från statsvetarna Jane Mansbridge och Chantal Mouffe. Mansbridge anser 

att det är omöjligt att föra ett samtal som sker på lika villkor för alla individer, eftersom att 

alla människor förs av sina egenintressen och känslor. Därför blir det nästintill omöjligt för 

medborgare att fatta förnuftiga beslut för det kollektiva bästa, då vi omedvetet eller medvetet 

vill göra val som är åt vår egen fördel (Mansbridge 2010). Mouffe har givit stark kritik till 

den deliberativa demokratisynen då hon anser att bristerna i demokrati inte finns på grund av 

för få dialoger utan på grund av att kvävandet av politiska konflikter i samhället. Demokrati 

är inte möjligt utan en politisk maktkamp. Om högern och vänstern har lika åsikter behövs 

ingen dialog, för det är inte där problemet ligger (Mouffe 2000). Även Joseph Schumpeter 

var kritisk till den deliberativa demokratisynen, då han anser att majoriteten av medborgarna 

inte är kloka nog att fatta förnuftiga beslut för de kollektiva bästa. Medborgarna är enligt 

Schumpter för naiva och oupplysta för att kunna fatta ett beslut. Medborgarna bör således 

lämnas utanför politiken, som endast bör föras av experter med rätt kompetens (Reinikainen 

& Reitberger 2004: 280). Iris Marion Young har också kommit med kritik mot deliberativa 
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demokratiidealet. Hon anser att det inte går att föra ett samtal på lika villkor för alla 

människor. Detta eftersom att en viss grupp alltid kommer ha ett försprång in i samtalet på ett 

eller annat sätt. Det krävs att aspekter som kön, ålder, utbildning och etnicitet inte ska ha 

någon betydelse, eller påverka samtalet. Vilket är svårt då vissa människors tal tystas ner i 

och med dialogens normer (Young 2000: 151-155). 
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4. Metod och material 

Denna studie är en kvalitativ fallstudie. I undersökningen ingår skrivna källor i form av 

textdokument och muntliga källor i form av semistrukturerade intervjuer. Analysen av 

textdokumenten samt frågemall under intervju ska utgå från Fung och Wrights modell 

Empowered Participatory Governance (EPG). Denna modell innehåller ett antal kriterier för 

dialog som bör uppfyllas för att dialogen ska anses rättfärdigad och således att den ska vara 

ett bidrag till att förnya och utveckla demokratin. Om processen och verkställandet av 

medborgarlöften i Halmstads Kommun uppfyller dessa kriterier och principer bör dialogen 

vara ett bidrag till förnyelse av den representativa demokratin. Nedan presenteras en 

genomgång huruvida materialet har använts för att genomföra studien. 

4.1 Val av dokument 

De dokument som jag har valt att använda som material i denna studie är textdokument som 

är skrivna av Polismyndigheten. De två dokument jag valt är Kunskapsbaserat arbete med 

medborgarlöften i samverkan (Polismyndigheten 2016) samt Polismyndighetens 

verksamhetsplan för 2017-2018 (Polismyndigheten 2017) eftersom att dessa dokument berör 

framtagandet av medborgarlöften. Båda dessa dokument är skrivna innan polisen praktiskt 

började arbeta med medborgarlöften. Dokumenten är offentliga nationella dokument. 

Verksamhetsplanen anser jag är riktad både till medarbetare inom Polismyndigheten men 

även till allmänheten. Det andra dokumentet Kunskapsbaserat arbete med medborgarlöften i 

samverkan är ett metodstöd som främst är riktat till medarbetare inom Polismyndigheten samt 

samverkanspartners. Men eftersom att dokumentet är offentligt är det givetvis även 

tillgängligt för allmänheten att ta del av.  

4.2 Kvalitativ textanalys som metod 

I studien ska en kvalitativ textanalys av offentliga textdokument från Polismyndigheten ske. 

De textdokument som ska analyseras beskriver metoder för hur utformandet av 

medborgarlöften bör ske. Dokumenten är med andra ord Polismyndighetens målbild av hur 

medborgardialogerna ska genomföras. 

 

En kvalitativ textanalys kommer att genomföras för att tolka textdokumentens innehåll. Den 

text som ska tolkas är den text som har med EPG-modellen att göra. En kvalitativ textanalys 

innebär att texter noggrant analyseras. De som analyseras är textens helhet, olika delar samt 

vilken kontext texten ingår i. En kvalitativ textanalys genomförs för att se textens helhet och 



19 
 

vilken poäng denne har. Att genomföra en kvalitativ textanalys kräver en noggrannhet där 

ingen väsentlig del i texten glöms bort (Esaiasson 2003; 233).  

  

Att använda sig av dokument innebär generellt en högre validitet till forskningsprocessen, då 

de vanligtvis är fria från påverkanseffekter. Detta eftersom dokument som undersöks inte är 

skapade i forskningssyfte. I urvalet av dokument utgick jag från John Scotts 

bedömningskriterier för dokument. Det första bedömningskriteriet är autenticitet som innebär 

att materialet ska vara tillförlitligt och att skaparen av materialet ska vara kompetent inom 

ämnet. Nästa bedömningskriterium är trovärdighet, det vill säga att materialet ska vara 

trovärdigt och riktigt. Representativitet är nästa bedömningskriterium och det innebär att 

materialet ska vara likt annat material som är publicerat inom samma område. Till sist är det 

bedömningskriteriet meningsfullhet som betyder att materialet ska vara tydligt och 

lättförståeligt så att missförstånd undviks i den mån det är möjligt (Bryman 2008; 488-489). 

Dessa bedömningskriterier är bra att ha i åtanke i urval, tolkning och analys av dokument.   

 

När dokument används som material finns det en del aspekter som jag som forskare bör ha i 

åtanke. Officiella dokument som publicerats av till exempel en organisation måste granskas 

och analyseras med kritiska ögon. Alla dokument har skrivits och publicerats för att få fram 

ett specifikt syfte eller mål, detta betyder att dokumenten nödvändigtvis inte speglar 

verkligheten. Därför är det i många fall gynnsamt, eller till och med ytterst nödvändigt att 

någon annan form av data används för att väga upp den information som finns att tillgå i 

dokumenten (Bryman 2008; 501-503). Därför har jag valt att i denna studie använda mig av 

både textdokument och intervjuer för att öka studiens validitet och trovärdighet. 

4.3 Intervju som metod 

En semistrukturerad gruppintervju har genomförts i denna studie. Detta för att tillgå hur 

delaktiga tjänstemän i processen beskriver verkställandet av medborgarlöften i Halmstads 

kommun. En semistrukturerad intervjumetod innebär att intervjun utgår från ett så kallat 

frågeschema eller intervjuguide. Frågorna varierar men är mer allmänt formulerade än vid till 

exempel en strukturerad intervju. Jag valde att använda mig av en semistrukturerad 

intervjumetod eftersom att jag ville ge mina intervjupersoner möjligheten att svara utanför 

min intervjuguide, och för att jag som intervjuare skulle ha möjlighet att ställa följdfrågor 

(Bryman 2008; 206). De intervjufrågor som ställts har formulerats utifrån den teori som 

beskrivits tidigare i uppsatsen, intervjufrågorna kan ses i bilaga 1. Under intervjuerna 
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användes en ljudinspelare i syfte att underlätta transkriberingen (Dalen 2007 s.32-34, 38-39). 

Urvalet av intervjupersoner i studien begränsades till två personer, Therese Wallgren, 

samordnare för brottsförebyggande arbete i Halmstads kommun samt kommunpolis Peter 

Öhrn. Dessa två personer är de personer som främst varit delaktiga i utformandet av 

medborgarlöften i Halmstad kommun, därför har dessa två personer intervjuats. Eftersom 

intervjupersonerna är de som jobbat med projektet medborgarlöften lokalt i Halmstad är det 

inte till någon nytta att intervjua fler personer i syfte att få högre reliabilitet och validitet, det 

hade förmodligen blivit motsatt effekt då andra personer inte varit delaktiga i processen i 

samma utsträckning. I urvalet av intervjupersoner är det viktigt att de intervjuade kan ge en 

trovärdig bild av den ursprungliga målgruppen (Dalen 2007 s.51, 59). Resultatet av 

intervjumaterialet fungerar sedan som underlag för analysen i relation till modellen EPG.   

 

När intervjuer används som metod finns det ett antal aspekter som jag anser kan vara 

problematiska. Med tanke på att de i denna studie genomfördes en gruppintervju om två 

personer så finns det en risk att intervjupersonerna har påverkat varandra och varandras 

åsikter. Det finns även en risk att intervjupersonerna medvetet försökt vinkla svaren åt det 

ena eller det andra hållet eller att de medvetet utelämnat information, detta är något som 

måste has i åtanke under intervjun och i analysen. Det är viktigt att jag kritiskt analyserar 

intervjupersonernas svar. Det finns också en möjlighet att intervjupersonerna har 

missuppfattat någon av intervjufrågorna. I syfte att minska missförstånd tilldelades 

intervjupersonerna en intervjuguide innehållande de frågor som jag önskade svar på, med 

förhoppning att detta skulle underlätta för intervjupersonerna men även för mig. Trots att det 

finns problematiska aspekter med att använda intervju som metod så anser jag att det var den 

bästa metoden för denna studie. Om jag istället hade valt att genomföra till exempel en 

enkätundersökning så finns det ändå en risk att intervjupersonerna missförstår mina frågor 

eller utelämnar information. Att genomföra en semistrukturerad intervju gav mig och 

intervjupersonerna en möjlighet att diskutera olika aspekter tillsammans, vilket jag tycker är 

positivt för studiens kvalité. Hur trovärdiga mina valda dokument och intervjupersoner än är 

så kommer jag vara tvungen att tolka de intervjusvar och de innehåll som jag kommer att 

använda mig av. Detta kan bli problematisk eftersom att min förförståelse omedvetet kommer 

att kunna påverka min studie och dess resultat.  

 

 



21 
 

5. Analys 

I detta avsnitt kommer jag att analysera vardera kriterium i modellen EPG och de resultat som 

kommit ur dokumentanalysen samt intervjusvaren.  

5.1 Praktiskt orientering 

Praktisk orientering innebär att konkreta fall som påverkar deltagarnas vardagliga liv på ett 

eller annat sätt ska beröras och finnas med på dagordningen för medborgardialogen. I 

dokumentet Kunskapsbaserat arbete med medborgarlöften i samverkan så framgår det tydligt 

att det är medborgarnas upplevelser av otrygghet som ska prioriteras och fokuseras på: 

 

“Utgå från kunskaper framtagna från medarbetar och medborgardialoger, där 

medborgarnas upplevelser av otrygghet prioriteras” (Kunskapsbaserat arbete med 

medborgarlöften i samverkan, 9). 

 

Detta citat anser jag tydligt markerar att målet med medborgardialogen är att medborgarna 

ska stå i fokus och att det är deras upplevelser som ska prioriteras. Citatet beskriver att det är 

medborgarnas upplevelser som ska prioriteras, detta tolkar jag som så att, det som 

medborgarna anser skapar otrygghet i deras vardagliga liv, är det som ska prioriteras. Jag 

tolkar det således som att dialogen har lämnats öppen för deltagande att kunna ta upp frågor 

som de anser berör dem och deras vardagliga liv. Därmed är kriteriet uppfyllt. 

 

Under gruppintervjun märkte jag tydligt på intervjupersonerna att det var en självklarhet att 

frågor som berör de deltagandes vardag skulle vara med på dagordningen för 

medborgardialogen. Intervjupersonerna beskrev under vår gruppintervju att de hade ett antal 

frågor som de ställde till de personer som deltog i dialogen. Majoriteten av frågorna berörde 

enligt dem de deltagandes vardagsliv på ett eller annat sätt. Efter att de hade fört en 

konversation utifrån deras frågemall så lämnade tjänstemännen frågan öppen och bad de 

deltagande att berätta om det är något annat de skulle vilja ta upp och prata om. Detta ger det 

deltagande en stor möjlighet att berätta och diskutera om de trygghetsfrågor som ligger dem 

närmast om hjärtat. 

 

“Hela frågan berör ju ens vardag och det praktiska. Jag tänker att när man frågar om man 

känner sig trygg i sitt bostadsområde eller inte så är det ju väldigt vardagsnära och hur man 
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känner i sin vardag. Likadant när man har fått beskriva ‘känner du oro för att dina anhöriga 

ska utsättas för brott’, det handlar ju om väldigt nära saker som berör en hela tiden”. - 

Therese Wallgren 

 

I ovanstående citat så beskriver Therese Wallgren några av de frågor som vanligtvis ställdes 

av tjänstemännen till de deltagande i dialogen. Precis som Wallgren säger så är det nära 

frågor som berör alla människor. Känslor och rädslor för att det ska hända ens anhöriga något 

hemskt är förmodligen något som många går och bär på. Likaså hur deltagande upplever 

tryggheten i sitt bostadsområde är i mitt tycke en vardagsnära fråga. Det är för de allra flesta 

människor hemma eller i närområdet som du tillbringar den största delen av din tid. Utifrån 

de svar jag fick från intervjupersonerna så har frågor som berör deltagarnas vardag varit högt 

prioriterat och genomsyrat hela dialogen och arbetet med medborgarlöften. Således är detta 

kriterium uppfyllt.  

5.2  Deltagande nerifrån och upp 

Kriteriet deltagande nerifrån och upp innebär att de som berörs mest av besluten ska komma 

till tals med sina kunskaper och erfarenheter. Dialogen ska domineras av de som berörs av 

besluten och inte av experter.  

 

“Medborgarnas behov ska i större utsträckning påverka myndighetens verksamhet. Chefer 

och medarbetare ska ha förutsättningar för att på bästa sätt lösa uppdraget genom att 

mandat och ansvar yttras längre ut i organisationen, till lägsta ändamålsenliga nivå”. 

(Polismyndighetens verksamhetsplan för 2017-2018, 17) 

 

Ovanstående citat tyder på att det är ett tydligt mål att de som berörs av besluten ska komma 

till tals i dialogen. Ur min tolkning så beskriver citatet att medborgarna ska komma till tals 

och vara högst delaktiga i processen med medborgarlöften. Slutsatsen som då kan dras är att 

utifrån Polismyndighetens verksamhetsplan är det varit ytterst viktigt att de som berörs av de 

beslut som ska tas bör komma till tals och få sin röst hörd. Kriteriet är således uppfyllt. 

 

Även ur den empiriska synvinkeln anser jag att kriteriet är uppfyllt. Under gruppintervjun 

beskrev tjänstemännen att de använde sig av en typ av frågemall som de utgick från under 

dialogerna, men i slutändan var det medborgarna som bestämde i vilken riktning dialogen 

skulle fortskrida. De frågor som experterna ställde till de deltagande i dialogen var frågor som 
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förmodligen berörde alla de deltagande i dialogen på ett eller annat sätt. Intervjupersonerna 

beskrev det som att de ställde ”öppna” frågor till de deltagande. En fråga kunde till exempel 

vara ”Hur upplever du tryggheten i detta område?”. Deltagarna hade utifrån frågan möjlighet 

att välja vad de ville ta upp och diskutera om med tjänstemännen. Detta betyder att både 

experter och deltagande i hög grad varit involverade i samtalet, men dialogen har i slutändan 

dominerats av de deltagande och inte av experter. Därmed bedömer jag att kriteriet är 

uppfyllt. 

5.3 Deliberativ problemlösning 

Deliberativ problemlösning innebär att deltagarna måste vara benägna att resonera kring och 

samtala om sina egna och andras åsikter och argument. Deltagande ska inte sätta sina egna 

åsikter åt sidan men de måste vara benägna att resonera och försöka förstå andras åsikter så de 

tillsammans kan nå fram till ett gemensamt beslut. Egenintresset får inte ta över diskussionen.  

I textdokumenten var deliberativ problemlösning inget som nämndes. Möjligtvis ses det som 

en självklarhet att målet är att alla deltagande ska ha respekt för varandra och varandras 

åsikter. Däremot står följande i ett av dokumenten:  

 

“Dialogen präglas av tvåvägskommunikation, ett öppet och aktivt lyssnande samt strävar 

efter jämlika maktförhållande mellan polis, kommun och medborgare”. (Kunskapsbaserat 

arbete med medborgarlöften i samverkan, 21) 

 

Detta citat kan utläsas som så att målet med dialogen är att den ska genomsyras av en typ av 

deliberativ problemlösning. Även om själva begreppet deliberativ eller deliberation inte 

används i något av textdokumenten så beskriver ändå citatet ovan en typ av samtalsmetod 

som kan kopplas till det deliberativa demokratiidealet. “Ett öppet och aktivt lyssnande” är 

precis det som präglar det deliberativa demokratiidealet. Jag tolkar citatet som att det är ett 

mål att dialogen ska vara öppen där deltagande och experter ska aktivt lyssna och respektera 

varandras åsikter och tankar. Därmed är detta kriterium uppfyllt.  

 

Utifrån intervjusvaren fick jag delade svar från intervjupersonerna. Tjänstemännen ansåg att 

det var väldigt olika från person till person huruvida de var benägna att diskutera kring andras 

åsikter och tänka bortom sina egna intressen. 

 

“Det blev mycket det som ligger närmast, irritationsmoment när man kör till jobbet, går till 
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affären eller in till stan”. - Peter Öhrn  

 

“Om man har varit brottsutsatt tidigare i livet med trauma på olika sätt så blir man väldigt 

fokuserad på det. Om man träffar någon som kanske inte mår så bra själv, det blir också 

väldigt tydligt. Men så är det när man träffar människor”.- Therese Wallgren  

 

Dessa citat tyder på ungefär samma sak. Öhrn och Wallgren hade i mångt och mycket samma 

uppfattning om huruvida deltagarna var benägna att tänka bortom sina egenintressen. De 

ansåg att det var många deltagande personer som endast fokuserade på saker som berörde 

dem personligen, eller händelser som de varit med om i livet. Däremot tyckte tjänstemännen 

att de allra flesta av de deltagande ändå var benägna att reflektera över situationerna och deras 

egna tankar och åsikter. Tjänstemännen förklarade under vår intervju att till exempel när de 

deltagande berättade vad de ansåg var obehagligt i deras närområde kunde de många gånger 

reflektera över det och säga “så känner jag förmodligen för att detta hände en gång..” eller 

liknande.  

 

Jag anser att detta kriterium var aningen svårt att bedöma huruvida det är uppfyllt eller inte, 

både utifrån dokument samt intervjusvaren. I dokumenten uttrycktes det inte konkret eller 

beskrivande att målet var att dialogen skulle vara deliberativ. Det nämndes kort att dialogen 

skulle präglas av öppet och aktivt lyssnande men inte mer än så. Men som tidigare nämnt så 

anser jag att det räcker att det nämns att dialogen ska präglas av öppet och aktivt lyssnande. 

Det är enligt mig ett tecken på att målet var att dialogen ska genomföras på detta sätt. Utifrån 

textanalysen av dokument är detta kriterium således uppfyllt.  

 

Utifrån intervjusvaren så anser jag att kriteriet är delvis uppfyllt. Medborgardialogen som 

fördes har skett genom samtal. Tjänstemännen beskriver att dialogen mestadels var präglad av 

lyhördhet och empati för de deltagandes medmänniskor. Dock anser tjänstemännen att 

flertalet deltagande främst fokuserade på sina egenintressen och vad som berörde dem själva i 

dialogen och samtalen. Däremot kunde de allra flesta reflektera över sina åsikter och se det ur 

andra perspektiv, vilket är viktigt för att uppnå en deliberativ problemlösning. Med tanke på 

att tjänstemännen anser att den deliberativa problemlösningen skilde sig mellan de olika 

dialogerna och mellan enskilda individer anser jag att det inte går att besluta om kriteriet är 

uppfyllt eller inte. Därför blir slutsatsen således att kriteriet deliberativ problemlösning är 

delvis uppfyllt.  
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5.4 Makten ska delegeras 

Detta kriterium innebär att makten ska delegeras till de deltagande i dialogerna. I dialogen ska 

således de deltagande personerna gemensamt fatta beslut. 

 

“Dialogen….strävar efter jämlika maktförhållande mellan polis, kommun och medborgare”. 

(Kunskapsbaserat arbete med medborgarlöften i samverkan, 21) 

 

Citatet ovan säger att makten över dialogen ska vara jämlik mellan polis, kommun och 

medborgare. Detta är åtminstone målet med dialogen. Jag tyder utifrån ovanstående citat att 

medborgarna ska ha lika stor delaktighet och makt i dialogen och i beslutsfattandet som 

experterna från polis och kommun.  

 

“Chefer och medarbetare ska ha förutsättningar för att på bästa sätt lösa uppdraget genom 

att mandat och ansvar yttras längre ut i organisationen, till lägsta ändamålsenliga nivå”. 

(Polismyndighetens verksamhetsplan för 2017-2018, 17) 

 

I detta citat (som även använts tidigare i analysen) beskrivs det att makten bör delegeras till 

lägre nivåer inom organisationen, det vill säga Polismyndigheten. Även om makten inte går 

direkt från chefer till medborgare är förhoppningen att makten delegeras från högt uppsatta 

eller chefer till de tjänstemän som praktiskt genomför dialogen med medborgarna. Slutsatsen 

som då kan dras är att utifrån Polismyndighetens verksamhetsplan har det varit ytterst viktigt 

att makten delegerats till lägsta möjliga nivå, således har detta kriterium uppfyllts. 

 

“De avgörande besluten har experterna fattat. Men i dialogen har makten delegerats till 

deltagarna”. - Peter Öhrn  

 

Under gruppintervjun var både Öhrn och Wallgren överens om att de deltagande i dialogen 

fått mycket makt över samtalet och dialogen, men att det var experterna som fattade de 

avgörande besluten. Besluten som i detta fall är vad som är prioriterat att utforma 

medborgarlöften av. Det som deltagarna tog upp för diskussion i dialogen, var det som i 

slutändan var grunden för de medborgarlöften som beslutades av experterna. På så sätt 

delegerades en stor del av makten till deltagande. “Delegera makt” är i mitt tycke en 

tolkningsfråga. Makten har delvis delegerats till deltagarna på så vis att deltagarna har haft 
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möjlighet att påverka beslutsfattandet, vilket är en makt i sig. I de slutgiltiga beslutsfattandet 

har däremot avgörandet legat i experternas händer. Kriteriet är således delvis uppfyllt. 

5.5 Samordning och handledning 

Detta kriterium innebär att det bör finnas en samordning och handledning. Det vill säga någon 

form av centralt organ som kan hänvisa, vägleda eller bidra med resurser till dialogerna. 

 

I de textdokument som har analyserats står det ingenting om någon organisation eller centralt 

organ som ska stötta tjänstemännens arbete med medborgardialoger, förutom organisationen i 

sig, Polismyndigheten. Jag anser att detta kriterium är svårtolkat. Fung & Wright beskriver 

inte tydligt vad de menar med “centralt organ”.  Enligt min tolkning så syftar de på någon 

form av central, möjligtvis nationell, organisation som arbetar med att stötta olika typer av 

organisationer i arbetet med medborgardialoger. Detta organ ska bidra med resurser eller 

stötta organisationen i genomförandet på ett eller annat sätt.  

 

Om min tolkning stämmer av vad Fung & Wright menar med ”centralt organ” så finns det 

inte något sådant organ eller någon sådan organisation. Det står inget om något sådant organ i 

textdokumenten. När intervjupersonerna fick frågan ”Finns det något centralt organ eller 

någon organisation som har stöttat er i arbetet med medborgardialogerna?” blev svaret ett 

tydligt nej. Intervjupersonerna anser inte att det finns något centralt organ som har stöttat dem 

i arbetet med medborgardialoger. Projektet medborgarlöften är som tidigare nämnt ett 

samarbete mellan Polismyndigheten i Halmstad och Halmstads kommun. Intervjupersonerna 

sa under intervjun att dessa organisationer har stöttat varandra och tjänstemännen i arbetet, 

dock tyder textdokumenten och intervjusvaren på att det inte har funnits eller finns något 

annat centralt organ eller organisation som har stöttat dem i processen. Därmed bedömer jag 

att kriteriet samordning och handledning således inte är uppfyllt ur varken textanalysen av 

dokument eller intervjusvaren. 

5.6 Motståndare till den offentliga makten 

Kärnan i detta kriterium är att det är viktigt att de deltagande i dialogen inte är motståndare 

till den offentliga makten, utan istället ser det offentliga beslutsfattandet som en 

samhällskraft.  
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Detta kriterium var relativt komplicerat att finna eller utläsa ur textdokument. Det skrevs inte 

i något av dokumenten konkret om motståndare eller motstånd generellt gentemot 

organisationen. I stället fick jag försöka finna någon typ av kod eller liknande som tydde på 

att organisationen haft i åtanke att de kan stöta på individer som är motståndare till den 

offentliga makten. 

 

“I områden med hög social utsatthet, kriminalitet och ordningsstörningar är otryggheten ofta 

högre och tilliten till polisen lägre. Dessutom finns det en allmän obenägenhet att delta i 

rättsprocesser”. (Kunskapsbaserat arbete med medborgarlöften i samverkan, 20)  

 

Detta citat tyder jag som att Polismyndigheten är beredda på att det i vissa områden kommer 

vara svårare för dem att få individer involverade i dialogen. Men jag är tveksam och kritisk 

till att detta kan beskrivas som motståndare till den offentliga makten. Det handlar i mitt tycke 

snarare om tillitsproblem till staten och statliga organisationer. Det är självklart problematiskt 

att det finns områden som beskrivs i citatet ovan. Det är problematiskt eftersom att det gör det 

svårare för polis och kommun att nå dessa personer, då dessa personer möjligtvis inte 

överhuvudtaget är intresserade av att delta i dialogen.  

 

Motstånd kan i mitt tycke vara av olika grad, det finns det anarkistiska motståndet som är 

allmänt kritisk till staten generellt. Sedan finns det motstånd som kan ha med andra saker att 

göra, kanske känner en person sig sviken av staten eller rättsväsendet sedan tidigare. Eller 

kanske har en person dåliga erfarenheter av myndigheter eller myndighetspersoner från deras 

hemland. Detta genererar enligt mig en form av motstånd mot den offentliga makten. Detta 

kriterium är i mitt tycke svårt att svara på ur det normativa perspektivet. De nämns i 

dokumentet att det kan komma att finnas motstånd mot arbetet eller organisationerna, men 

huruvida det i verkligheten har förekommit eller inte får ges till den empiriska forskningen. 

Följaktligen bedömer jag att kriteriet motståndare till den offentliga makten är delvis uppfyllt.  

 

“Inte motstånd mot den offentliga makten, utan mer ett motstånd i hur man utför sin uppgift. 

Det är klart att det finns kritik, men inte ett motstånd. Kritik ska finnas, det är så man blir 

bättre, vi ska ju bli granskade”. - Peter Öhrn 

 

Som kan ses i citatet ovan upplevde intervjupersonerna inte att de stött på motstånd gentemot 

den offentliga makten när de genomfört dialogerna. De ansåg snarare att de blivit utsatta för 
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kritik eller motstånd hur de utför sitt arbete. Intervjupersonerna sa under intervjun att de 

samtalat med personer som har varit kritiska och uttryckt sina åsikter, främst gentemot 

Polismyndigheten. Men de nämnde även under intervjun att de anser att det är en stor skillnad 

mellan motstånd och kritik. Även om kritikerna har uttryckt sina negativa åsikter gentemot 

organisationernas arbete så har tjänstemännen i alla fall fått kontakt med dem och kunnat föra 

en diskussion med dessa. De har inte upplevt något totalt motstånd. I det stora hela uttrycker 

intervjupersonerna att det absolut har förekommit kritik mot organisationerna och hur de 

arbetar med vissa specifika sakfrågor. Men dialogerna har mynnat ut i lika mycket positiv 

respons där tjänstemännen har fått höra att de gör ett bra jobb. Således bedömer jag att 

kriteriet motståndare till den offentliga makten är uppfyllt.  

5.7 Dialog på lika villkor 

Vikten av jämlikhet mellan olika samhällsgrupper i dialoger är något som Fung & Wright 

anser som ytterst viktigt. Olika samhällsgrupper, resursstarka som icke resursstarka måste få 

komma till tals för att dialogen ska ses som jämlik. För att besluten ska fattas för de kollektiva 

bästa krävs det att olika grupper får vara en del av samtalet och framföra sin åsikt. 

 

“Väl genomförda medborgardialoger kräver noggranna förberedelser för att öka möjligheten 

att de som inte brukar komma till tals ska få sin röst hörd. Det är viktigt att identifiera vilka 

hinder för deltagande som finns och vilka metoder som krävs för att ge fler medborgare 

möjlighet att delta i dialogen”. (Kunskapsbaserat arbete med medborgarlöften i samverkan, 

21) 

 

Polismyndigheten uttrycker, vad jag anser, tydligt i dokumentet Kunskapsbaserat arbete med 

medborgarlöften i samverkan att organisationen ska arbeta hårt för att alla medborgare ska få 

möjligheten att få sin röst hörd genom dialogerna. Citatet ovan talar för sig själv, det ligger ett 

stort fokus från Polismyndighetens sida att få olika typer av medborgare involverade och 

delaktiga i dialogen. Målbilden är definitivt att dialogen ska föras på lika villkor för alla 

individer. Där med anser jag att kriteriet dialog på lika villkor är uppfyllt utifrån textanalysen 

av dokument. 

 

Under gruppintervjun med tjänstemännen uttryckte Wallgren att hon är självkritisk när det 

gäller hur de lyckades involvera olika individer i de dialoger som genomförts.  
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“Jag kan se utifrån de svarsresultat vi har att vi inte har något om de östra stadsdelarna och 

vi har till exempel bara haft enkäten på svenska på webbsidan. Så har man inte svenska eller 

har man inte förstått att man kan gå in där så, jag menar om man inte läser särskilt väl eller 

så. Det finns en viss målgrupp, man kan tänka utifrån funktionsnedsättningar också, om man 

inte läser hur får man då till sig. Så på lika villkor, det kan man fundera på”. - Therese 

Wallgren 

 

Wallgren säger att hon anser att de misslyckades involvera vissa grupper i dialogen, vilket 

Öhrn håller med om. Vid sidan av medborgardialogen fanns det en enkät på Halmstads 

kommuns hemsida som medborgare kunde fylla i gällande bland annat trygghetsfrågor. Som 

kan ses i citatet ovan så fanns denna enkät endast att tillgå på svenska, vilket blir 

problematiskt då en minoritet av halmstadborna inte kan det svenska språket eller har skriv 

eller lässvårigheter. För dessa individer fanns det ingen möjlighet att svara på enkäten. 

Wallgren uttryckte att de nådde ut till kvinnor i en stor utsträckning, vilket hon anser var 

mycket positivt då kvinnor generellt sett brukar vara en svårare målgrupp att komma åt än 

män. De nådde dock inte ut till kommunens ungdomar samt invånarna i stadens östra 

stadsdelar i den mån de hade önskat, vilket intervjupersonerna tycker är synd. Personer som 

bor i mer utsatta områden känner generellt sett en större otrygghet än vad personer i mer 

välbärgade områden gör, därför är det en målgrupp som hade varit intressant och viktig att nå 

uttrycker Wallgren. Således är kriteriet dialog på lika villkor inte uppfyllt utifrån 

intervjusvaren.  
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6. Resultat 

I nedanstående resultatdel kommer resultaten från dokumentanalysen samt intervjusvaren att 

redovisas. Resultaten kommer att redovisas utifrån textanalysen av dokumenten samt 

intervjusvaren. Dokumenten beskriver huruvida Fung och Wrights kriterier för deltagande 

styrning genomsyrat framställningen och förhoppningarna om medborgarlöften medan 

intervjuerna är material som visar om kriterierna har uppfyllts i verkställandet av 

medborgarlöften i Halmstads kommun.  

6.1 Resultat av textanalys av dokument 

Resultatet av dokumentanalysen kommer här att redovisas. De dokument som har analyserats 

är som tidigare nämnt Kunskapsbaserat arbete med medborgarlöften i samverkan samt 

Polismyndighetens verksamhetsplan för 2017-2018. Textdokumenten har analyserats utifrån 

Fung och Wrights kriterier för deltagande styrning, för att se om processen och framtagandet 

av medborgarlöften anses haft som mål att följa EPG modellen och således uppnå dess 

kriterier. Resultatet kommer att redovisas i en tabell och kommer att presenteras tematiskt 

utifrån vardera av kriterierna. I det fall kriteriet eller principen inte har nämnts eller berörts i 

dokumentet kommer kriteriet inte att uppfyllas. Några kriterier uppfylls delvis och kommer 

därmed att kryssas i under både ja och nej. 

 

Tabell 2  

Fung och Wrights kriterier     Ja            Nej 

  Praktisk orientering           X    

  Deltagande nerifrån och upp           X   

  Deliberativ problemlösning           X         

  Makten ska delegeras           X   

  Samordning och handledning          X 

  Motståndare till den offentliga makten              X        X 

  Dialog på lika villkor            X   
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6.2 Resultat av intervjusvar 

Nedan redovisas resultaten av den genomförda gruppintervjun tematiskt utifrån vardera av 

Fung och Wrights kriterier. Några av kriterierna har resulterat i både ja och nej. Detta 

eftersom att intervjupersonerna i vissa avseenden hade olika åsikter eller uppfattningar. Även 

då vissa kriterier ansågs delvis uppnådda blev resultatet både ja och nej.   

 

Tabell 3  

Fung och Wrights kriterier           Ja           Nej 

  Praktisk orientering           X   

  Deltagande nerifrån och upp           X   

  Deliberativ problemlösning           X        X 

  Makten ska delegeras           X        X 

  Samordning och handledning          X 

  Motståndare till den offentliga makten           X         

  Dialog på lika villkor          X 
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7. Diskussion 

Den deliberativa demokratiteorin och den deltagardemokratiska demokratiteorin är som 

tidigare nämnt de demokratiteorier som ligger till grund för konceptet medborgardialoger. 

Dessa demokratiteorier har tillsammans blivit en kombination som har utformats i EPG 

modellen och har således genomsyrat hela denna studie. Tanken med medborgardialoger är 

utifrån den deltagande- och deliberativa demokratiteorin att stärka demokratin. 

Utgångspunkten i denna uppsats är att ta vara på båda idealen varpå modellen som tillämpats 

i uppsatsen kommer väl till pass. 

 

Resultatet av undersökningen tyder på att medborgardialoger måste vara välplanerade och 

bibehålla en hög kvalitet för att dialogen ska utveckla och förnya den representativa 

demokratin. Således tyder denna undersökning på att brister förekommer i 

medborgardialogen vilket kan vara förödande för de två demokratiidealen. Om medborgare 

deltar i medborgardialoger och sedan upplever att dessa inte är väl genomförda kommer de 

förmodligen inte vilja delta igen. För att en medborgardialog ska genomföras är det såklart 

ytterst nödvändigt att medborgarna är villiga att ställa upp i dialogen. Om bara en viss typ av 

människor deltar i dialogerna riskerar resultatet av dialogen att bli missvisande och således 

kan eventuella beslut som grundas på medborgardialogerna att bli missvisande. Många 

gånger är en specifik grupp mer angelägna att delta, således får dessa medborgare större 

inflytande om endast ett fåtal personer deltar. Detta är problematiskt ur en demokratiaspekt 

eftersom att majoriteten av befolkningen kanske innehar en annan uppfattning än den del av 

befolkningen som deltar i medborgardialogerna. Dessa problematiska aspekter är även de 

aspekter som motståndarna till de två demokratiidealen har problematiserat i sin kritik. 

Resultatet i denna studie bekräftar således att den kritik som riktats mot de två 

demokratiidealen och mot konceptet medborgardialog är befogad. Motståndarna har haft rätt 

gällande den kritik som riktats mot demokratiidealen.  

 

Hur medborgarna blir kontaktade samt vem det är som för samtalen kan även det vara 

betydande för undersökningens resultat, vilket är något som skall has i åtanke. Således kan 

andra orsaker än struktur och hur välplanerad dialogen är ha inverkan på resultatet av 

medborgardialogen. En annan aspekt som bör has i åtanke är att medborgarna kan hålla saker 

för sig själv och kanske inte vågar svara ärligt på frågorna som ställs under 

medborgardialogerna beroende på situation. Således finns en del kritiska aspekter vad gäller 
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genomförandet av medborgardialog. Deltagardemokratin och det deliberativa demokratiteorin 

innehar inte några kriterier kring vad gäller antal personer som deltar i dialogen, vilket kan 

vara problematiskt i flera avseenden. Det är nästintill omöjligt att få personer kan spegla ett 

helt samhälle. Intervjupersonerna beskrev att i den genomförda medborgardialogen deltog 

många kvinnor vilket de ansåg som positivt. De beskrev även att få ungdomar deltog i 

undersökningen vilket är problematiskt då de som deltar i undersökningen skall spegla hela 

befolkningen i kommunen.  

 

Resultatet i denna studie visar att alla kriterium i EPG modellen inte är uppfyllda ur varken 

textanalysen av dokument eller utifrån intervjusvaren. Fung & Wright, som är skapare av 

modellen EPG, anser att alla kriterier bör vara uppfyllda för att en dialog ska vara ett bidrag 

till förnyandet och utvecklingen av demokratin. Det absolut mest utmärkande i resultatet 

anser jag är kriteriet dialog på lika villkor. Jag tycker det är intressant att målbilden av 

medborgardialogerna var tydlig, Polismyndigheten skulle lägga stort fokus på att få olika 

typer av människor involverade i medborgardialogen, resursstarka som icke resursstarka. 

Dock var detta något som, enligt intervjusvaren, misslyckades i Halmstads kommun. Kriteriet 

dialog på lika villkor, är de kriterium som i störst utsträckning genomsyrar denna uppsats och 

som, i mitt tycke och i relation till den tidigare forskningen, är det absolut viktigaste kriteriet. 

Som den tidigare forskningen tyder på, så är det oerhört viktigt att medborgardialoger förs på 

lika villkor där olika typer av individer kommer till tals och får sin röst hörd. Därför är det 

problematiskt att intervjupersonerna uttryckte att detta kriterium inte uppfylldes och att de 

själva anser att de kunde genomfört dialogen annorlunda för att involvera så många olika 

samhällsgrupper som möjligt. I den tidigare forskningen finns det åtskilda meningar kring 

huruvida medborgardialoger är ett bidrag till den representativa demokratin eller inte. Vissa 

forskare anser att medborgardialoger är ett bra sätt att involvera medborgarna i det politiska 

beslutsfattandet, medan andra forskare anser att medborgardialoger bara gynnar samhällets 

mest resursstarka grupper och således blir förödande för demokratin. Genom denna 

undersökning har jag som författare fått resultatet svart på vitt att det kan vara problematiskt 

att genomföra medborgardialoger. Min studie visar svar på att det är, precis som kritikerna till 

medborgardialoger säger, svårt att involvera samhällets alla grupper utifrån kön, ålder, 

samhällsklass, utbildningsnivå och så vidare. 

 

Jag anser att medborgardialoger till stor del kan vara ett bra sätt för till exempel myndigheter, 

organisationer eller kommuner att kommunicera och involvera invånare och medborgare. 
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Dock är jag tveksam till att medborgardialoger kan utveckla demokratin till det bättre. Å ena 

sidan är medborgardialoger gynnsamt för de individer som är engagerade och kan delta i 

dialogen, då detta ger dem ett större inflytande i den politiska processen. Å andra sidan blir 

det ogynnsamt för de individer som inte är involverade och kan delta i samma utsträckning. 

Som intervjupersonerna påpekade angående enkäten på Halmstads kommuns hemsida så 

fanns denne endast skriven på svenska, enkäten fanns inte tillgänglig på något annat språk 

och var heller inte möjlig att ”spela upp” genom ljud. Detta är problematiskt gentemot de 

personer som inte kan svenska, inte kan läsa eller är blinda till exempel. Ur detta perspektiv 

kan medborgardialoger vara problematiskt om inte vissa aspekter has i åtanke. 

 

Jag har ett antal synpunkter på hur jag anser att Polismyndigheten i Halmstad och Halmstads 

kommuns medborgardialog kunde genomförts för att uppnå ett bättre resultat. Det första är att 

enkäten och dialogen borde genomförts på fler än ett språk, alternativt att en tolk funnits till 

förfogande under dialogerna. Det borde även funnits en möjlighet för stumma eller döva att 

delta och även där hade en tolk behövt vara delaktig. Intervjupersonerna uttryckte att de hade 

problem att få ungdomar eller unga vuxna att engagera sig i dialogerna, för att undvika detta 

problem anser jag att de borde genomfört dialogerna på platser där det cirkulerar fler 

ungdomar, till exempel utanför gymnasieskolor eller utanför Högskolan i Halmstad. Då anser 

jag att medborgardialogen hade fått fler unga involverade. Något som även visade sig under 

textanalysen av dokumenten och intervjuerna var att det inte finns något centralt organ eller 

någon form av organisation som har stöttat Polismyndigheten i Halmstad och Halmstads 

kommuns arbete med medborgardialoger. Kriteriet samordning och handledning innebär att 

de som genomför dialogen bör ha någon form av centralt organ som stöttar dem i arbetet med 

dialogen. Detta kriterium var det enda kriteriet som inte uppfylldes ur varken textanalysen av 

dokument eller av intervjusvaren. Polismyndigheten påvisade inte i dokumenten att de hade 

några tankar på att ta hjälp av någon organisation som kan stötta tjänstemännen i 

genomförandet och planeringen av dialogen. Under gruppintervjun uttryckte 

intervjupersonerna att det inte funnits någon organisation som stöttat dem i arbetet med 

dialogerna, förutom deras egna organisationer Polismyndigheten och Halmstads kommun. 

Med hjälp av detta organ hade möjligtvis medborgardialogen undvikit vissa misstag som 

skett.  

 

Jag tycker att EPG modellen är bra modell att utgå ifrån eftersom att denne har med alla de 

kriterier som jag anser är ytterst nödvändiga att ha hänsyn till i genomförandet av en 
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medborgardialog. Som nämndes i den tidigare forskningen så har modellen använts världen 

över med lyckade resultat där det menas att dialogerna bidragit till förnyandet och 

utvecklingen av demokratin. Jag anser att Polismyndigheten i Halmstad och Halmstads 

kommuns genomförda medborgardialog hade varit gynnsamt för demokratin om denne 

uppfyllde alla kriterier i EPG modellen. Nu gjorde den inte det, detta betyder inte att dialogen 

inte har någon som helst möjlighet att utveckla och förnya demokratin. Däremot anser jag att 

chanserna hade ökat befintligt om de icke uppfyllda kriterierna hade prioriterats och hafts i 

åtanke i genomförandet av dialogen.   

 

Något som jag inte fokuserat speciellt mycket på i uppsatsen är måluppfyllelse. Men jag 

anser att det är intressant att diskutera de tänkbara konsekvenser som kan uppstå när 

myndigheter lovar att uppfylla vissa mål. Utifrån ett demokratiperspektiv anser jag att detta 

blir intressant då jag tror att förtroendet och tilliten för myndighetspersoner kan sjunka om de 

går ut till allmänheten och ger löften som de kanske inte sedan kan hålla. Det praktiska 

arbetet med medborgarlöften i Halmstads kommun är något som pågår just nu, det har därför 

inte kommit någon utvärdering huruvida Polismyndigheten i Halmstad och Halmstads 

kommun hållit sina löften eller inte. Om medborgarlöftena hålls antar jag att allmänheten 

kommer att tycka att det är bra och att de således kommer att få en större tillit och förtroende 

gentemot Polismyndigheten i Halmstad och Halmstads kommun då organisationerna har 

bevisat att de håller vad de lovar. Dock finns det en risk att det blir motsatt effekt om 

medborgarlöftena inte uppfylls. 

 

Något som bör diskuteras är intervjupersonerna och dess svar på intervjufrågorna. Som 

nämndes i metodavsnittet så finns det en del problematiska aspekter att ha i åtanke när man 

använder sig av intervju som metod. Det går aldrig att vara säker på att intervjupersonerna 

talar sanning och inte undanhåller viktig information i undersökningen. Det finns även 

problematik i vad gäller att genomföra gruppintervju, detta eftersom att intervjupersonerna då 

kan påverka varandra och varandras svar. Jag fick uppfattningen om att intervjupersonerna 

var måna om att ge mig rättfärdiga svar på mina frågor. I vissa frågor hade intervjupersonerna 

åtskilda meningar vilket jag anser är ett tecken på att de står för sin åsikt och inte i allt för stor 

utsträckning påverkas av varandra. Jag som intervjuare var även noga med att båda 

intervjupersonerna skulle svara på varje fråga och få ungefär lika stort utrymme att beskriva 

sitt svar och hur denne tänker. Något som jag också ser som positivt är att intervjupersonerna 

var kritiska till sina egna svar och att de inte hade några problem att förklara vilka saker som 
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de har gjort mindre bra och vad de hade velat förbättra till nästa medborgardialog. I analysen 

kan det möjligtvis se ut som att jag ”köpte” intervjupersonernas svar direkt, så var inte fallet. 

Vi diskuterade frågorna och svaren fram och tillbaka och jag bad dem att utveckla sina svar 

så bra som möjligt. Trots att det finns viss problematik i att använda intervjupersoner så 

måste jag ändå tro på det som intervjupersonerna säger. Jag har valt ut dessa intervjupersoner 

och får lita på att de har gett mig ärliga svar. Det kan även vara problematiskt att genomföra 

textanalys av offentliga dokument. Även om dokumenten anses vara trovärdiga så kan jag 

som analyserar inte vara helt säker på det. Även i dokument finns risken att författaren 

utelämnat information eller beskrivit felaktiga saker för organisationens vinning. 
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8. Slutsats 

Utifrån dokumentanalysen uppfyller projektet Medborgarlöften sex av sju kriterier. De 

kriteriet som inte uppfylls är kriteriet samordning och handledning. Kriteriet motståndare till 

de offentliga makten är endast delvis uppfyllt, detta eftersom att det var svårt att hitta något 

om detta i dokumenten. Att sex av sju kriterier är uppfyllda anser jag är ett godkänt resultat 

som tyder på att verksamhetsidén är välgenomtänkt samt att målet med medborgardialogen 

och framtagandet av medborgarlöften är att dialogen ska hålla god kvalité. Utifrån 

intervjusvaren är det två kriterier som inte uppfylls samt två kriterier som uppfylls delvis. De 

kriterier som inte uppfylls är kriteriet samordning och handledning samt dialog på lika 

villkor. De kriterier som uppfylls delvis är deliberativ problemlösning samt att makten ska 

delegeras. Alltså är fem av sju kriterier uppfyllda, varav två av dessa är delvis uppfyllda. 

 

Resultatet tyder på att målbilden av projektet Medborgarlöften var större än vad 

verkställandet lyckades åstadkomma. Utifrån textanalysen av dokumenten har 

Polismyndighetens verksamhetsidé medborgarlöften möjlighet att förnya och utveckla den 

representativa demokratin utifrån EPG modellen. Men verkställandet har en del kriterier som 

bör förbättras för att dialogen ska bidra till förnyandet och utvecklingen av den representativa 

demokratin. Slutsatsen är således att Polismyndigheten i Halmstad och Halmstads kommuns 

samarbete med framtagandet av medborgarlöften i nuläget inte är ett bidrag till förnyandet 

och utvecklingen av den representativa demokratin. Konceptet medborgarlöften har således 

bekräftat den kritik som givits till de deliberativa- och deltagardemokratiska 

demokratiteorierna. Kritikerna anser, som tidigare nämnt, bland annat att det är nästintill 

omöjligt att föra en dialog som sker på lika villkor för alla individer eftersom att vissa 

samhälleliga grupper alltid kommer ha ett försprång in i samtalet på ett eller annat sätt. 

Slutligen tyder resultatet på att om medborgardialoger ska vara ett bidrag till utvecklingen 

och förnyandet av den representativa demokratin så krävs det att medborgardialogerna är 

noga utformade, håller hög kvalité och har viktiga aspekter, likt kriterierna i EPG modellen, i 

åtanke.   

8.1 Framtida forskning på området 

I framtida forskning kan det vara intressant att jämföra två eller flera kommuner som skapat 

Medborgarlöften med varandra. Antingen jämföra två eller flera kommuner som liknar 

varandra, eller två eller fler kommuner som skiljer sig från varandra i något avseende. Det kan 
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vara intressant att studera en stad med mindre segregation och jämföra den med denna studie 

för att se om resultaten skiljer sig åt, denna studie är en hjälp på vägen i den forskningen. Det 

kan även vara intressant att genomföra någon form av demokratistudie om huruvida 

medborgarlöften var en lyckad satsning eller inte ur ett demokratiskt perspektiv. Det vill säga 

att göra en utvärdering av om medborgarlöften har haft en positiv effekt vad gäller 

exempelvis medborgarnas förtroende gentemot Polismyndigheten.  
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Övergripande frågor 

·         Hur genomfördes medborgardialogerna? 

·         Hur eller på vilket sätt har medborgarna upplysts om medborgardialogerna? 

·         Har alla medborgare haft möjlighet att delta i medborgardialogerna på lika villkor? 

  

Fung och Wrights modell för deltagande styrning 

·         (Praktisk orientering) Har frågor som praktiskt berör de deltagande och dess 

vardag varit med på dagordningen? I så fall, på vilket sätt? 

·         (Deltagande nerifrån och upp) I vad mån har medborgare som främst berörs av 

besluten kommit till tals? Har dialogen främst förts av medborgare eller av experter? 

·         (Deliberativ problemlösning) Anser du att de deltagande varit benägna att resonera 

kring och lyssna på andras åsikter och tankar, eller har de deltagandes egenintressen 

hamnat i första hand? Kan du ge något exempel? 

·         (Delegera makt) Har makten delegerats till de deltagande i dialogen eller är det 

experter som har fattat de avgörande besluten? 

·         (Samordning och handledning) Finns det något centralt organ eller någon 

organisation som har stöttat er i arbetet med medborgardialogerna? 

·         (Motståndare) Hur har du upplevt de deltagande i dialogen, har de varit 

motståndare till den offentliga makten eller har de sett den offentliga makten som en 

samhällskraft? 

  

Avslut 

·         Tror du att projektet medborgarlöften kommer att påverka demokratin? I så fall, på vilket 

sätt?  
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10.2 Bilaga 2 Intervjupersoner 

 

Peter Öhrn 

Poliskommissarie Polisen i Halmstad  

Intervju 3 april kl. 10.00-11.00 på Polisen i Halmstad 

 

Therese Wallgren 

Brottsförebyggande samordnare på Halmstads kommun 

Intervju 3 april kl. 10.00-11.00 på Polisen i Halmstad 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Klara Wikström


