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Sammanfattning   

  

Demokratiutövningen hos Sveriges medborgare har minskat, vilket ger vår demokrati en 

sämre kvalitet. För att få bukt på detta minskade intresse för politiken har 

samtalsdemokratiska inslag av formen medborgardialoger införts i kommuner runt om 

Sverige, men lite forskning tyder på att dessa dialoger haft den verkan som det var tänkt. 

Denna uppsats ämnar ur ett lokalpolitiskt perspektiv studera huruvida Halmstads kommuns 

arbete med medborgardialoger kan sägas stärka demokratin. För att svara på denna fråga 

används ett samtalsdemokratiskt teoretiskt ramverk med ambitionen att undersöka vilka 

samtalsdemokratiska ideal och demokratiska värden som dialogerna uppnår, och materialet 

som används består både av dokument i form av slutrapporter från genomförda dialoger, samt 

intervjuer med tjänstepersoner inom Halmstads kommun. Slutsatsen är att Halmstads 

kommuns arbete med medborgardialoger inte kan sägas stärka demokratin då arbetet inte 

uppnår de demokratiska värden vilka medborgardialoger har som syfte att frambringa.   

Nyckelord; samtalsdemokrati, medborgarinflytande, medborgardialoger, demokrativärden, 

kommunal demokrati. 
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1. Inledning  

 

All offentlig makt i Sverige utgår ifrån våra medborgare, det är folket, demos och dess styre, krati 

som lägger grunden för en välfungerande och vital demokrati.1 Men medborgarna deltar allt mindre 

i den formella politiken. Redan i slutet av 1990-talet blev ett minskat politiskt deltagande högst 

tydligt i Sverige, vilket framförallt märktes genom ett bristande valdeltagande, minskat intresse för 

politiska sakfrågor och svårigheter att locka nya medlemmar till våra politiska partier. 2 Detta i sin 

tur sägs vara tecken på en minskad kvalitet, eller till och med en kris i vår demokrati.3  

För att avhjälpa denna falnande demokratiska maktutövning lyfte demokratiutredningen En uthållig 

demokrati! - Politik för folkstyrelse på 2000-talet4 deltagardemokratiska och samtalsdemokratiska 

inslag som den rätta medicineringen, och ett komplement till den representativa demokratin. Att 

förmå medborgarna att vara mer deltagande och att öka deras inflytande även mellan valen menade 

demokratiutredningen och i förlängning sittande regering vara det som kan hjälpa den representativa 

demokratin att åter vitaliseras.5 Det har sedan denna utredning därför gått att uppmärksamma en 

ökad aktivitet av deltagar- och samtalsdemokratiska inslag i det politiska Sverige.6  

Där valdemokratin fokuserar på omröstningen av styrande representanter, fokuserar 

deltagardemokratin istället på att öka det medborgerliga deltagandet kvantitativt vilket i sin tur ska 

förbättra den politiska jämlikheten7, medan samtalsdemokratin önskar förmå medborgare att förädla 

sina åsikter genom samtal och goda diskussioner.8 Dessa samtalsdemokratiska inslag kan vara 

medborgarpaneler, medborgardialoger och medborgarjuryer och beskrivs i enklare former som nya 

kanaler för medborgarna att utöva sina demokratiska rättigheter igenom.9 En röd tråd i tidigare 

forskning vittnar om att det ofta saknas en koppling mellan det teoretiska idealet och de praktiska 

åtgärderna som genomförts10, därför är det intressant ur vetenskaplig synpunkt att undersöka 

                                                           

1 
Bengtsson 2008, sid. 45 

2 SOU 2000:1 sid. 50, SOU 2015:96 sid. 28 
3
 Dagård 2016, sid. 1 

4 
SOU 2000:1 

5
 Dagård 2016, sid. 1 

6 
Tahvilzadeh 2015 sid. 6, SOU 2015:96 sid. 389 

7 Oscarsson 2003, sid. 10, 17 
8 Gilljam & Hermansson 2003, sid. 15 
9 Bengtsson 2008, sid. 190–191 
10 

Ibid sid. 168, Oscarsson 2003 sid. 9, Gilljam & Hermansson 2003 sid. 10 
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huruvida dessa arrangemang verkligen uppfyller de demokratiska värden som sägs verka för en 

vitalisering och förbättring av vår demokrati. 

1.1 Problemformulering 

 

På den lokalpolitiska arean har det samtalsdemokratiska inslaget i form av medborgardialoger fått 

stort genomslag11, och stödet och tilltron till att dessa arrangemang kommer återaktivera och 

vitalisera det medborgerliga deltagandet och i förlängningen demokratin är stort. Samtidigt har 

dessa metoder och kanaler kritiserats för att endast vara symboliska insatser som inte lett till några 

förändringar, vare sig för medborgarinflytandet på den lokala politiska nivån eller för demokratin.12  

Tidigare forskning ger ett samlat intryck av att det finns litet stöd för att det arbete som sker med 

medborgarinflytande överlag och medborgardialoger i synnerhet, verkligen strävar efter att följa det 

samtalsdemokratiska ideal som gör att de skulle uppfylla sina demokratiska värden.13 För att testa 

detta på ett verkligt fall kommer Halmstads kommun demokratiarbete att studeras. Medborgarna i 

Halmstads kommun har i SCB:s senaste medborgarundersökning gett sin kommunorganisation låga 

siffror i de frågor som behandlar medborgarinflytande och möjlighet till påverkan.14 Genom att 

närmre undersöka hur Halmstads kommuns medborgardialoger genomförs och i vilken mån de kan 

sägas fungera som en kanal för påverkan och inflytande, ämnar denna studie svara på hur nära de 

kommer ett samtalsdemokratiskt ideal och uppnår de värden som sägs stärka demokratin. 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna studie är därför att värdera huruvida medborgardialogerna i Halmstads kommun 

lever upp till de normativa mål som samtalsdemokratin vilar på. Detta kommer att prövas genom att 

analysera hur väl medborgardialogerna som medel uppfyller de demokratiska värden som valts ut 

för denna studie. 

 

                                                           
11 Dagård 2016, sid. 1 
12 Gilljam & Hermansson 2005, sid. 23 

13 Tahvilzadeh 2015, sid. 40–43, Gilljam & Hermansson 2005, sid.23 
14 Medborgarundersökning, Halmstads kommun, 2015 
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1.3 Frågeställningar 

 

• Hur väl bidrar Halmstads kommuns medborgardialoger till att demokrativärden uppnås? 

• Hur väl bidrar Halmstads kommuns arbete med medborgardialoger till att stärka 

demokratin?  

1.4 Disposition  

Första kapitlet kommer att beskriva det övergripande problemområdet, vilket syfte denna uppsatsen 

ämnar uppfylla samt vilka frågor som önskar besvaras. Kapitel 2 kommer att bjuda in läsaren i 

ämnet genom att fungera som en demokratiteoretisk bakgrund till det som senare blir uppsatsens 

forskningsområde, och beskriver hur olika demokratiska modeller har varierande metoder för att ge 

medborgaren makt att påverka och delta. I detta kapitel kommer även den tidigare forskning som 

uppsatsen sedan positionerar sig ifrån att presenteras, här beskrivs hur Sveriges kommuner ser på 

medborgerligt inflytande och hur det arbetas med medborgardialoger. Kapitlet kommer även att 

behandla de negativa aspekter gällande medborgardialoger som tidigare forskning kommit fram till. 

I kapitel 3 presenteras uppsatsens teoretiska ramverk utifrån de demokratiideal som studien grundar 

sig i, och hur detta kommer att operationaliseras inför analysen. I kapitel 4 beskrivs det empiriska 

material som studien kommer att analysera med motivering kring hur materialet är insamlat och 

vilka begränsningar som gjorts. Här återges även vilka metoder som används för analys av insamlat 

material. Resultat och analys av det empiriska materialet utifrån analysverktyget presenteras i 

kapitel 5, och i efterföljande kapitel 6 finns en diskussion kring resultatet av vad analysen funnit. 

Avslutningsvis redovisas slutsats med svar på frågeställningarna och rekommendationer för vidare 

forskning i kapitel 7.    
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2. Bakgrund & tidigare forskning 

 

Detta avsnitt kommer att ta avstamp i en bakgrundsgenomgång av tre olika demokratiideal med ett 

fokus på samtalsdemokratisk teori, och övergår sedan till tidigare forskning kring praktiska 

samtalsdemokratiska inslag i form av medborgardialoger. 

   

2.1 Tre demokratimodeller  

I svensk statsvetenskaplig litteratur brukar tre olika demokratimodeller presenteras; valdemokrati, 

deltagardemokrati och samtalsdemokrati, även kallat deliberativ demokrati. Alla tre utmärks av att 

de har skilda mekanismer som leder till att önskvärda demokrativärden uppkommer och produceras. 

Dessa värden kan vara politisk jämlikhet, folksuveränitet, upplyst förståelse om samhället eller 

förståelse för andras övertygelser och föreställningar. Demokrativärden kan sägas vara de effekter 

som kan användas för att utvärdera hur väl olika demokratiarrangemang uppnått det syfte som var 

anledningen till att de genomfördes.15  

För varje styrelseskick är ett högst centralt värde legitimitet. Legitimiteten innebär tanken om ett 

fungerande majoritetsstyre, att vi accepterar ett beslut trots att utgången inte blev det vi önskade 

men därför att majoriteten valde det. Motiven till acceptans varierar inom de olika modeller; inom 

valdemokratin finns möjligheten att byta ut politiker i nästkommande val, i deltagardemokratin ska 

medborgarna givits tillfälle att påverka utgången av beslutet och i samtalsdemokratin ska en 

diskussion med goda argument haft möjlighet att framföras innan beslutet tagits.16 Valdemokrati 

och deltagardemokrati kommer att kortfattat nedan beskrivas i detta avsnitt, medan 

samtalsdemokrati kommer att behandlas mer utförligt i nästkommande avsnitt.   

I den valdemokratiska modellen får medborgarna möjlighet att forma politiken genom att i 

regelbundna och fria val att rösta på konkurrerande partier och politiker, som sedan ska styra tiden 

fram tills nästa val. Tanken med detta ideal är att politiken ska vara någorlunda fri från 

påverkansmöjligheter mellan valen då valda partier och politiker givits godkännande av folket att 

styra genom ett mandat, och att ansvarsutkrävandet görs vid nästa valtillfälle.17 Folkets makt att 

                                                           
15 Gilljam & Hermansson 2003, sid. 12–13 

16 Ibid, sid. 15 

17 Ibid, sid.15–16 
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påverka finns här i att kunna lägga sin röst under valdagen, och hur valdeltagandet då ser ut kan 

sägas vara en kvalitetsmätning på den demokratiska maktutövningen.18  

Den deltagardemokratiska modellen kännetecknas istället av att medborgaren får en mer aktiv roll i 

politiken under mandatperioderna och kan antingen handla om deltagande som påverkansförsök 

eller direktdemokratiskt deltagande. De aktiviteter där medborgare ges möjligheter att påverka 

beslutsfattare genom att lyfta sina synpunkter vid namninsamlingar eller demonstrationer kan liknas 

vid deltagande som påverkansförsök, medan en aktivitet där medborgaren själv medverkar vid ett 

beslutsfattande räknas vid ett direktdemokratiskt deltagande. Deltagardemokrati ses inte som en 

ideal färdig lösning som ensam kan verka för en god fungerande demokrati, utan inslag av 

deltagardemokrati används istället för att avhjälpa de problem och sjukdomar som en valdemokrati 

dras med. Tanken med denna form är att göra medborgarna mer aktiva mellan valen, att de deltar i 

en högre grad och på så vis tar ansvar för att utforma politiken med det gemensammas bästa som 

främsta målsättning. Detta aktiva deltagande ska även fungera som en garanti för att de parti och 

politiker som valts inte under mandatperioden glömmer vilka de egentligen representerar, och vad 

de förpliktigat sig att göra. I Sverige har deltagardemokratiska inslag såsom lokala folkomröstningar 

och medborgarmotionsrätt i kommunfullmäktige under senare år uppmärksammats mer och mer 

som tänkbara åtgärder mot det alltmer bristande intresset för politik, valdeltagande och 

politikermisstro.19  

2.2 Samtalsdemokrati  

Det handlar t.ex. om samtalets förmåga att skapa förtroende människor emellan, att beslut fattade genom 

en deliberativ process upplevs som mer legitima, att samtalet leder till ökad tolerans eller ökar 

medborgarnas intresse för politiska frågor.20 

Inom samtalsdemokratin finns idén om att samtal och diskussion är framträdande kännetecken för 

en god demokrati.21 Dessa samtal och diskussioner kan därför vara en process som sker både 

medborgarna emellan, men också mellan medborgare och politiska representanter eller slutligen 

endast politiska representanter emellan.22 Samtalsdemokrati benämns idag ofta som deliberativ 

demokrati, och en av dess främsta företrädare är den tyske filosofen Jürgen Habermas. 

                                                           
18 Bengtsson 2008, sid. 45, 52 
19 Gilljam & Hermansson 2003, sid. 19–20 

20 Bengtsson 2008, sid. 62 

21 Ibid, sid. 137 

22 Karlsson 2003, sid. 216 
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Samtalsdemokrati kan inte ses som någon enhetlig demokratimodell därför att teoretiker inom den 

utgår ifrån flera olika perspektiv inom den politiska filosofin. Däremot har deras idéer en sak 

gemensamt, att ett centralt och betydelsefullt inslag i demokrati är samtalet mellan människor.23  

På detta vis läggs det större vikt på meningsskapande än vid andra demokratiperspektiv, ex. det 

deltagardemokratiska som förespråkar folkomröstningar som ett sätt att får medborgerligt 

deltagande.24 Tidiga filosofer som både James Mill och Jeremy Bentham inspirerades av dessa 

tankar, och menade att den representativa demokratins främsta verktyg är medborgarna och 

offentligheten. Genom offentligheten renas argument ifrån egenintresse och dolda motiv, vilket gör 

att aktivt deltagande medborgare tar del av moraliskt hållbara argument och kan göra kloka val 

därefter.25 

Hos både Habermas och andra politiska tänkare finns åsikten om att den offentliga debatten förädlar 

åsikter genom att vi tar del av andras, och att fördomar förminskas genom att det offentliga samtalet 

gör oss klokare. Somliga menar till och med att samtalet kan bidra till en reducering av konflikter 

vilket på sikt kan underlätta en koordinering av samhället i stort. Habermas anser att de preferenser 

människor har i diverse samhällsfrågor inte är fasta, utan går att förändra och ständigt forma om 

ifall de genom ett rationellt samtal få ta del av andras goda argument som vidare kan leda till ett 

beslut som de berörda kan vara överens om vara det bäst lämpade.26 Det rationella samtalet 

kännetecknas av deltagarna ses likvärdiga, att argumentationen inte ska vara känslobaserad utan 

grundad på förnuft och vara sanningsenlig, alla intressen ska läggas åt sidan och deltagande måste 

vara beredda att ändra sina uppfattningar om det finns andra argument som kan anses vara mer 

hållbara.27  

Men finns det ideala samtalet? Kritikerna är flera. Andra förespråkare kan vara överens med 

Habermas gällande hur det är möjligt att förändra människors uppfattningar och perspektiv genom 

samtal, men instämmer däremot inte med hur det genom dessa samtal är möjligt att nå konsensus så 

att andra omröstningsprocedurer blir överflödiga. Konflikter och meningsskiljaktigheter kan inte 

alltid vara möjliga att redas ut genom samtalets styrka och effektivitet28, vilket på sätt och vis är 

godtagbart då en demokrati bör kunna hantera motsättningar och åsiktsskillnader.29 

Ett väl genomfört offentligt och rationellt samtal innebär inte automatiskt att deltagarna är beredda 

                                                           
23 Lundberg 2005, sid. 137 
24 Ibid, sid. 138 
25 Bengtsson 2008, sid. 62–63 
26 Habermas 1975, sid. 108 & Habermas 1984, sid. 100 

27 Jodal 2003, sid. 267  

28 Ibid 

29 Gilljam & Hermansson 2003, sid. 23  
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att överge sina åsikter och synsätt, utan det som istället är vinningen är att dessa deltagare blivit 

medvetna och mottagliga för andras perspektiv och argument, och att det kan bildas enighet kring 

vad de inte kan komma överens om.30 Karlsson delar upp samtalsdemokrati i två former, en svag 

och en stark, där den svagare formen är förändring av preferenser vilken han menar är att föredra 

mot deliberation i sin starkaste form, förmåga att nå konsensus. Detta eftersom förmåga att nå 

konsensus kan tyckas vara alltför orealistisk och på många vis ouppnåeligt i de samtalssituationer 

detta ideal förespråkar.31  

 

Chantal Mouffe är kritisk till idéen om att samtal och deliberation skapar samförstånd och gör 

konflikter överflödiga, och menar att konflikter är en viktig del av vår demokrati, spänningar och 

konflikter måste få finnas inom politiken, det är essensen av demokratin. Hon talar om att ett av 

problemen med hur vi ser på politik och demokrati idag är att ett rationellt, förnuftigt och moraliskt 

agerande genom fria diskussioner leder till konsensus, och därför behöver vi inte heller öppna upp 

för att eventuella konflikter måste föregå lösningen.32 Mouffe talar om att den antagonism som 

dagens demokrati vill bygga bort till förmån för konsensus och försoning är högst viktig för en 

demokrati, och istället för att bortse från denna borde det finnas möjligheter för kraftmätningar och 

olika tankegångar att konfrontera varandra inom politiken, en form av agonism. Att försöka bortse 

från att det finns motsättningar inom politiken som inte dialog och samförstånd kan lösa är inte bara 

en omöjlighet, utan även ett reellt hot mot demokratin. Genom att förbise agonismen som ett viktigt 

verktyg i det politiska samtalet bjuds det istället in till mer antagonistiska krafter att finnas i 

samhället och som de demokratiska institutionerna på så vis får svårare att hantera.33   

 

Det är inte bara det ideala samtalsklimatet utan konflikt som ifrågasätts inom samtalsdemokratin. 

Tanken om hur det offentliga rummet kan tvätta bort fördomar och egenintresse hos deltagarna 

genom att de inte vill framställas som egoistiska eller i större mån grundar sina förslag och 

argument på mer korrekta och accepterade skäl är ytterligare en punkt som ifrågasätts, t.ex. genom 

att belysa den så kallade tystnadsspiralen. Tystnadsspiralens inverkan i dessa samtal kan betyda att 

offentligheten även kan ha en negativ inverkan på så vis att deltagare inte vill stå ut, och därför 

sluter sig till majoritetsuppfattningen av rädsla för att hamna utanför eller inte passa in i det sociala 

sammanhanget.34 Det kan även påverka deltagare att i större mån hålla fast vid en fråga eller 

argument som denne egentligen vill släppa bara för att inte framstå som osäker, och handlar i 

förlängningen mer om prestige än att gemensamt komma fram till det bästa svaret eller argumentet. 

                                                           
30 Jodal 2003, sid. 268 

31 Karlsson 2003, sid. 216 
32 Mouffe 2008, sid. 18 
33 Ibid, sid. 10–11 
34 Jodal 2003, sid. 283 
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Offentligheten kan på dessa vis sätta käppar i hjulet för det som det offentliga samtalet skulle kunna 

bidra med i form av positiva effekter.35 Elster menar att det alltid kommer finnas ett egenintresse 

som lurar i bakgrunden, skillnaden är nu att det kan höljas bakom en hänvisning till majoritetens 

intresse och allmänna principer.36 Vidare talar både Boham och Fishkin för att konflikter och 

egenintresse inte bör viftas bort som något som inte hör hemma i samtalet då detta samtal endast är 

ett ideal, och i praktiken kommer dessa alltid vara närvarande och att detta alltid bör tas hänsyn till 

när det ideala samtalet eftersträvas.37  

Jodal beskriver i Fem frågetecken för den deliberativa teorin hur han utgår ifrån att 

deliberation kan ses som ett ideal för åsiktsbildning och inte som en arena för beslut. Trots att den 

ideala samtalsformen som Habermas eftersträvar anses omöjlig att uppnå vill Jodal ändå se den som 

en målbild och något att sträva efter att efterlikna i den mån det är möjligt, och sätter upp vissa 

kriterier som bör uppfyllas för en praktisk deliberativ samtalssituation; 

 

* Samtalet bör ske i organiserad form samt vara offentligt. Det politiska samtal som förs inom 

familj eller bekantskapskrets räknas inte. 

* Deltagarna bör vara andra än de personer som möts eller diskuterar på en daglig basis 

* Det bör finnas en ledare som fördelar ordet i form av moderator eller samtalsledare. Detta 

förminskar maktfaktorer som kan påverka utfallet genom att alla får en likvärdig chans att att 

yttra sina argument.38  

 

 

 

 

 

                                                           
35 Karlsson 2003, sid. 217  
36 Elster 1995, 1998 
37 Bohman 1996 & Fishkin 1995 
38 Jodal 2003, sid. 269 
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2.3 Medborgarinflytande   

I Sverige har vi idag en grundlagsstiftad representativ demokrati med ett parlamentariskt 

styrelsesätt. Detta betyder att vi som medborgare i våra riksdags-, landstings- och kommunalval vart 

fjärde år väljer vilka vi önskar ska representera oss under den kommande mandatperioden.39 I 

Sverige har vi även ett mycket självständigt kommunalt styre som kan förklara varför medborgarens 

påverkansmöjligheter och intresse för politiska beslut främst identifieras på denna nivå.40 Från att 

demokrati infördes i Sverige 1921 i och med att kvinnors rösträtt utnyttjades för första gången41, har 

vårt samhälle genomgått stora förändringar genom globalisering, EU:s överstatlighet och flera stora 

immigrationsvågor. Precis som vårt samhälle är inte heller vår demokrati statisk, utan även den 

behöver utvecklas för att vara en väl fungerande grund för vårt representativa och parlamentariska 

styrelseskick.42 Ett svalare intresse för politiken minskar förtroendet för våra styrande och de 

politiska beslut som de tar, vilket leder till minskad legitimitet för våra politiska institutioner.43  

För att bevara stödet för vår representativa demokrati behövde demokratin utvecklas för att bättre 

anpassa sig till villkoren som dagens samhälle satt upp. Denna anpassning skulle ske genom 

framförallt ökade lokala initiativ och decentralisering av medborgarinflytande, som skulle ge 

medborgarna större möjlighet till påverkan på politiska processer och beslut.44 Inbjudet deltagande 

finns idag på de flesta kommuners agendor, och drivkraften sägs vara att det är ett verktyg för att 

utveckla och stärka demokratin. Vare sig vi talar om medborgare, parti eller förvaltning räknas det 

med att arbetet kommer alla medverkande till gagn. Något som belyses som särskilt viktigt är hur 

inbjudet deltagande kan få positiva effekter på den politiska jämlikheten genom att öka 

möjligheterna för marginaliserade grupper att vara delaktiga.45 

Tanken med att i allt större mån bjuda in medborgarna till diskussion är att detta i sin tur kan öka 

kvaliteten på de demokratiska besluten då de i högre grad kan baseras på medborgarnas åsikter, 

samtidigt som att samtalen även kan hjälpa till att göra den allmänna opinionen mer genomtänkt.46 

Tidigare har medborgardeltagande varit ifrågasatt på så vis att även om det kan bidra till en ökad 

                                                           
39 Om regeringsformen, Riksdagen 2016  

40 Åkerström 2010, sid. 27 

41 Riksdagens historia, Riksdagen 

42 Åkerström 2010, sid. 27 

43 Bengtsson 2008, sid. 12 

44 Ibid sid. 7–8 

45 Tahvilzadeh 2015, sid. 6 

46 Teorell 2003, sid. 331 
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kvalitet av demokratin, har det varit svårt att se fördelarna rent instrumentellt av huruvida 

deltagandet kan bidra till svar och lösningar på olika frågeställningar.47 Idag har det börjat ske en 

förändring, särskilt då samhälleliga frågor och problem inte längre ses som ”enkla” utan alltmer 

komplexa och kontextberoende och att det därför kan behövas fler inputs än experters rationella 

problemlösningar. Precis detta beskriver Voss och Kemp nedan;    

The more problem solving is disengaged from the fully, messy, intermingled natural reality and oriented 

towards the worlds of specialists, the larger is the share of interdependencies and dimensions of 

embeddedness ignored in the development and implementation of supposed solutions.48  

 

Medborgarinflytande kan se ut på en mängd olika sätt, arrangeras på olika vis samt ha skilda 

metodiker. Det finns de kanaler eller metoder som kan kategoriseras främst under det 

deltagardemokratiska perspektivet, och här hamnar förutom olika handlingar genomförda som 

aktivism och sociala rörelser även mer arrangerade kanaler som folkomröstningar och 

brukarinflytande.49 Inom de arrangemang som främst kan kategoriseras under det 

samtalsdemokratiska perspektivet finns flera olika exempel och försök. Den typ som kommer att 

beskrivas närmre i denna text och senare fokuseras på i analysen är en elit-medborgardeliberation. 

Här ges deltagare i dialoger av mindre gruppsammansättningar möjlighet att diskutera sakfrågor 

med politiker, forskare eller andra experter.  

 

Denna form av deliberation har utövats genom ex. större nationella medborgarpaneler, vilka i 

Storbritannien fokuserade på kriminalvård medan Danmark genomförde medborgarpaneler inför en 

folkomröstning för Maastricht-avtalet. Mindre formationer och på ett mer lokalt plan kan vara när 

Trafikverket genomför medborgarhearings vid förändringar av vårt nationella järnvägsnät.50  

 

                                                           
47 Brorström & Åström 2015, sid. 3 
48 Voss & Kemp 2006, sid. 5 

49 Bengtsson 2008, sid. 57, sid. 116–122 
50 Oscarsson 2003, sid. 19–21 
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2.4 Medborgardialoger   

En metod för att införa samtalsdemokratiska inslag i det lokala beslutsfattandet är genom 

medborgardialoger, och störst genomslag har dessa fått på den lokala offentliga nivån i svenska 

kommuner, främst därför att kommunerna både historiskt och idag ses som den plats där politiska 

beslut kommer närmst medborgaren och där denne själv anser sig ha störst möjlighet att påverka.51 

83 % av landets kommuner beräknas idag arbeta med dessa i någon form, och som en följd av 

entusiasmen kring dessa metoder har SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) tagit fram riktlinjer 

och utökat sin kunskap gällande denna inflytandeform för att kunna agera stöttepelare till b.la 

kommunala verksamheter i deras arbete.52  

Medborgardialoger som verktyg för påverkan och inflytande kan tolkas på olika vis och har flera 

olika metoder i genomförandet, men den gemensamma nämnaren stavas dialog. Meningen är att 

deltagare, vare sig det är medborgare, politiker eller tjänstemän ska få en rättvis chans att lyssna 

men även kunna göra sin röst eller sina argument hörda.53 Hur dessa processer ska möjliggöras och 

hur de ska formas för att kunna engagera medborgare och bidra med kunskap är en utmaning och 

kräver nytänkande. Det görs därför olika försök där nya metoder används för att utveckla eller 

sporra deltagandet, t.ex. genom att skapa rum för medborgarna att vädra tankar och åsikter och föra 

dialog över olika komplexa frågor, och kan inkludera t.ex. diskussionsforum av olika slag.54 

Dessa forum och tekniker ska underlätta för överläggningar och åtgärder kring det vi ser som 

gemensamma värderingar och samhälleliga problem, främst genom att skapa en bra grund för 

öppna, kvalitativa diskussioner mellan både deltagare men även deltagare och tjänstemän.55 Ur ett 

långsiktigt kommunperspektiv så är visionsarbetet en viktigt punkt för planering och vägval, och för 

att inkludera medborgarna i detta arbete kan scenarioplanering, framtidsworkshoppar och 

simulering och modellering användas.56 Dessa metoder kan hjälpa medborgarna att få ett större 

utrymme och möjlighet att vara med och påverka beslut, samt att de erhåller kunskap vilken hjälper 

dem att ifrågasätta hur framtiden kan komma att se ut beroende på vilka val som görs idag.57  

                                                           
51 Åkerström 2010, sid. 27 

52 Dagård 2016, sid. 1 

53 Ibid 

54 Brorström & Åström 2015, sid. 6 
55 Halvorsen 2006, sid. 153 

56 Brorström & Åström 2015, sid. 6 

57 Ibid, sid 4 
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En väl genomförd dialog kan ha förmåga att skapa en närhet och ökad förståelse genom att ta del av 

andras perspektiv och åsikter, deltagare kan bli mer varse om och få tilldelat sig en större kunskap 

om vilka problem och åtgärder som de förtroendevalda brottas med, vilket i sin tur förbättrar styrets 

legitimitet.58 En medborgardialog ska fungera som en kanal för en verklig chans att påverka, har 

politikerna däremot redan bestämt sig eller tagit ställning rekommenderar SKL att ingen dialog bör 

genomföras.59 

2.5 Praktiken långt ifrån idealet? 

 

Den kritik som finns kring medborgardialogerna har varit relativt omfattande, och fokuserar inte 

bara på en utan flera områden inom arrangemangen. För det första handlar det om att arbetet med 

dialoger ofta kan ses som ett spel för galleriet. Att lokala nivåer säger sig kunna arbeta med 

inflytande och påverkan genom dialoger är en helt annan sak än att verkligen också nå hela vägen 

fram.60 Ofta saknas kunskapen kring vad de egentligen är, har för syfte och hur de bör utföras både 

inom tjänstemannakåren och hos de förtroendevalda och blir därför alldeles för spretigt och svårt att 

kvalitetssäkra.61 Gällande de förtroendevalda kan det också vara svårt att se fördelarna med att ge 

medborgarna det som krävs för att det ska bli en positiv upplevelse för de dom deltar, nämligen en 

större reell makt att påverka politiken.62 Målsättningen med att införa och arbeta med nya former av 

inflytandekanaler kan skapa spänningar då partier och förvaltningar både historiskt och idag har en 

mycket stark och framträdande roll i politiken, och dessa nya inslag utmanar deras väletablerade 

arbetssätt.63  

 

Ibland kan medborgare och deltagare få en bild av att medborgardialogerna känns meningslösa. Så 

var fallet i Botkyrka där kommunen höll i ett flertal dialoger för att diskutera försäljningen av ett 

kommunalt bostadsområde för att bekosta en upprustning av andra delar av Botkyrka kommun. 

Deltagarna uppfattade dialogen mer som ett rent informationsmöte med ett tydligt syfte att övertala 

deltagarna om att försäljningen var det bästa alternativet. Deltagarna uppfattade det som att politiker 

och tjänstemän redan bestämt sig och att de enbart försökte förankra beslutet, vilket inte ledde till 

någon konstruktiv utgång.  

 

                                                           
58 Tahvilzadeh 2015, sid. 13 

59 Sveriges kommuner och landsting 2009, sid. 9 

60 Tahvilzadeh 2015, sid. 9 

61 Ibid. sid. 13 

62 Bengtsson 2008, sid. 167 
63 Tahvilzadeh 2015, sid. 8 
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Denna inställning kan även ha påverkats av att kommunen flera gånger genom åren bett om ungas 

åsikter och synpunkter i olika frågor, men vad som sedan hände med detta material eller vad det 

ledde till vet inte de som ombands att medverka.64  

 

Tahvilzadeh skriver i sin underlagsrapport för 2014 års demokratiutredning att frågan är ifall 

medborgardialoger i praktiken möjliggör ett samtalsdemokratiskt deltagande och om de verkligen 

leder till ett ökat inflytande för medborgaren. Tahvilzadeh menar både att det är ovisst i vilken mån 

de faktiskt påverkar beslutsfattandet inom den lokala politiken, och att institutionella arrangemang 

som sätts upp för dialogerna kan vara riskabel mot demokratin i genom hur de kan hota den 

politiska jämlikheten.65 Vilka värden som prioriteras skiljer mellan ett deltagardemokratiskt och ett 

samtalsdemokratiskt ideal, och i det första läggs större vikt vid hur väl tillgång och information 

finns och är öppet för alla medborgare och vikten läggs främst vid att få till en god representativitet 

och inte vad som sedan sker i dessa samlingar. För samtalsdemokraten är det först och främst 

kvaliteten på samtalet som står i centrum och hur denna process leder fram till ett beslut, och mindre 

vikt läggs vid vilka som egentligen deltar. Denna skilda prioritering behöver inte alltid, men kan 

likväl få konsekvenser i hur demokratiprojekt väljer att genomföras.66 

 

I medborgardialoger kan en politisk jämlikhet stimuleras genom att de marginaliserade grupper och 

missgynnade individer som finns i samhället ges större förutsättningar att inkluderas och delta i 

denna sorts processer, och på så vis påverka till en resursfördelning som även kommer dem till 

nytta. Tahvilzadeh menar att en viktig hörnsten i hur samtalsdemokratiska inslag ska vitalisera 

demokratin är att i de tar stor hänsyn till hur dessa arrangemang planeras och genomförs i fråga om 

jämlikhetsvärden, vilket både kräver ett tydligt ledarskap och dessa arrangemang får en ökad 

signifikans i etablerade beslutssystem.67 Det finns vidare få exempel på dialoger där någon egentlig 

makt över beslut lämnas över till dialogen,68 i regel fungerar dialogerna som mer utav en 

envägskommunikation där kommunen syfte antingen är att hämta in synpunkter och åsikter från på 

förhand utformade frågeställningar eller att genom information försöka förankra ett beslut. Därför 

tenderar de dialoger som i varierande omfattning utförs inom kommunerna att falla långt ifrån det 

samtalsdemokratiska idealet.69  

 

                                                           
64 Tahvilzadeh 2015, sid. 33 

65 Ibid, sid. 38 

66 Bengtsson 2008, sid. 170 

67 Tahvilzadeh 2015, sid. 16 
68 Ibid, sid. 39 

69 Ibid, sid. 40 
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En orsak till detta kan vara hur politiker och förtroendevalda ställer sig till ett ökat 

medborgarinflytande genom ex. dialoger. Demokratiska innovationer finns idag i en riklig mängd i 

våra svenska kommuner, däremot är det inte alltid lika tydligt vilket stöd som finns hos de 

makthavare som styr den kommunala politiken. Det finns en väl etablerad maktbalans som arbetats 

fram och formats under många år och troligen till stor del under deras politiska aktivitet, vilket kan 

göra att de ser detta system som bäst lämpat och kan därför vara tveksamma till det reformarbete av 

demokratin som allt mer kan skönjas på lokala nivåer och i kommuner.70  

 

Det är svårt att genom tidigare undersökningar se om medborgardialogerna uppfyller sitt syfte. 

Tidigare undersökningar visar att arbetet med medborgardialoger ofta faller långt ifrån 

samtalsdemokratins värden och ideal.71 En problematik är att de motiv som sägs fokusera på att 

stärka legitimiteten inte faller väl ut när det samtidigt inte ges någon klar gräns för de facto hur stort 

inflytande medborgaren får eller vilken roll deltagandet egentligen har i beslutsfattandet.72 Nilsson 

skriver i sin avhandling Till vilken nytta? Om det lokala politiska deltagandets karaktär, komplexitet 

och konsekvenser att de former och kanaler för deltagande som införts dittills inte kunnat beskriva 

att någon ökning av medborgarnas inflytande och påverkan ökat i den lokala politiken.73 Även i 

Gilljam och Hermanssons rapport Demokratiutveckling i svenska kommuner återfinns denna 

slutsats, där de genom en kvantitativ analys kommer fram till att kommuners demokratisatsningar 

inte leder till eller främjar ett ökat aktivt politiskt deltagande.74  

 

Visserligen är dessa texter båda ifrån 2005 och kan tyckas daterade, men ger desto större skäl till att 

undersöka huruvida dessa faktum stämmer än idag.   

 

 

 

 

                                                           
70 Bengtsson 2008, sid. 167 

71 Tahvilzadeh 2015, sid. 8 

72 Ibid, sid. 8–13 

73 Åkerström 2010, sid. 25 

74 Gilljam & Hermansson 2005, sid. 23 
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3. Teoretiskt ramverk  

 

Nedan följer här en beskrivning det teoretiska ramverk som kommer att användas för studien, vilket 

baserats på och konstruerats utifrån tidigare genomgång av bakgrund och forskning. Därefter 

presenteras det analysverktyg som kommer att användas för att applicera demokratiteorins 

normativa mål på mitt empiriska material.  

Demokratiska värden  

Det teoretiska ramverk som kommer att användas för att skapa analysverktyget är en egen 

konstruktion baserad på Gilljam och Hermanssons kapitel Demokratins ideal möter verkligheten 

samt tabellen Mekanismer och värden i boken Demokratins mekanismer.75 Då samtalsdemokratiska 

inslag införts som en del i att vitalisera den representativa demokratin, utgår denna undersökning 

ifrån att demokratins vitalisering sker genom att samtalsdemokratiska värden, demokratiska 

kärnvärden samt värdet legitimitet uppfylls. Samtalsdemokratins interna värden har kompletterats 

med dessa därför att demokratin troligtvis inte förbättras om vare sig demokratiska kärnvärden eller 

det centrala värdet legitimitet som innebär förtroende för våra politiska institutioner heller 

uppfylls.76 

Det interna demokrativärdet som valts är förändring av preferenser, den svagare formen av 

samtalsdemokrati. Detta motiveras med att samtalsdemokrati i sin starkaste form, konsensus mellan 

deltagare, är en av de idéer i den samtalsdemokratiska teorin som fått utså mest kritik och anses på 

många sätt vara ouppnåelig.77 De demokratiska kärnvärden som valts är folksuveränitet samt 

politisk jämlikhet. Dessa värden menar Gilljam och Hermansson är de demokratiska kärnvärden 

som både demokratins idéhistoria och modern demokratiteori är överens om kännetecknar en 

demokrati. Slutligen är även legitimitet tillagt som ett värde, detta då det är ett värde som varje 

demokratiskt styrelseskick kan och bör utvärderas mot.78  

 

                                                           
75 Gilljam & Hermansson 2003, sid. 12–13, 15 

76 Ibid, sid. 15 
77 Karlsson 2003, sid. 216 
78 Gilljam & Hermansson 2003, sid. 14 
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3.1 Analysverktyg 

 

Genom den presentation som gjorts utav det teoretiska ramverket ovan kommer jag i detta avsnitt 

beskriva hur operationalisering av detta kommer att se ut, och hur det som analysverktyg är tänkt att 

användas. De värden som valts ut till analysverktyget har operationaliserats för att vara applicerbara 

på mitt empiriska material. Denna operationalisering har skett genom att ett urval av det som i 

bakgrund och tidigare forskning beskrivs som de viktigaste förutsättningarna för uppfyllande av 

dessa demokratiska värden valts ut och får fungera som kriterier för hur väl dessa värden uppfylls. 

 

Baserat på de viktigaste förutsättningarna utifrån de värden som valts ut, är förutsättningarna 

följande: graden av verkligt inflytande och påverkan, en jämlik variation bland deltagarna samt 

samtalets kvalitet och natur. Dessa förutsättningar operationaliseras enligt analysverktyget och ska 

vara till hjälp för att analysera materialet riktigt och kunna värdera hur väl det som eftersöks i 

materialet uppfyller de värden som är aktuella för studien. 

Analysverktyget som kommer att användas för att analysera materialet utifrån de värden som valts 

ut visas här nedan i tabellform. Resultaten kommer att redovisas i skilda tabeller för textmaterial 

och intervjumaterial, där värdena antingen uppfylls, uppfylls delvis eller uppfylls ej. 
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Tabell 1. Analysverktyg 

Värden Värdegrund?  Uppfylls genom Operationalisering 

Demokratiska 
kärnvärden 

Folksuveränitet Genomförande av dialoger Möjlighet till påverkan och 
inflytande. 

 politisk jämlikhet En representativitet av 
samhällets grupper erbjuds 
att medverka och/eller 
medverkar. 

Deltagare eftersöks med målet 

att få en variation av invånare i 

Halmstads kommun. 

 
En variation av invånare i 
Halmstads kommun 
medverkar. 

Interna demokrativärden 
för samtalsdemokratisk 
demokratiteori 

Förändring av preferenser Det kvalitativa samtalet. Samtalet ska motsvara en 

dialog, vara organiserat av 

Halmstads kommun och  
hållas i det offentliga rummet. 

 
Mötet ska ha en moderator 

eller samtalsledare. Förmåga 

att hantera egenintresse och 

deltagarnas retoriska 

färdigheter. 

 
Tydligt vilken grad av påverkan 

deltagare har i dialogen.  

 
Återkoppling till deltagare om 
hur resultatet av dialogen 
använts. 

Centralt värde för varje 
styrelseskick  

Legitimitet Beslutet har föregåtts av en 
process där goda argument 
framförts. 

Synlighet av underlag i politiska 

beslut. 

Gilljam & Hermansson 2003, sid. 15 
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4. Material och Metod  

 

4.1 Val av forskningsobjekt  

Att valet av forskningsobjekt faller på Halmstads kommun har flera anledningar. En av Halmstads 

största utmaningar är en snabbt växande kommun med en beräknad befolkningsmängd på 120 000 

personer 2035, vilket är att jämföra med nuvarande siffra 97 000 en markant ökning. Denna stadigt 

växande ökning av invånare ställer högre krav på hur kommunen talar med sina medborgare och 

hur detta arbetet utvecklas, särskilt då kommunen har gått från att ha en relativt homogen 

befolkning till en allt större mångfald av etniciteter och samhällsgrupper idag. Halmstads kommuns 

vision är uppbyggd på demokratiska värden; 

Vår vision om Halmstad bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till 

delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. I Halmstad har alla människor lika värde och 

vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla som möter kommunens verksamhet ska känna att 

de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. /---/79 

Samtidigt så redovisar den senaste medborgarundersökningen genomförd av SCB att Halmstads 

kommuns Nöjd-inflytande-index (NII), vilken mäter möjlighet till påverkan och inflytande endast 

fått 44/100, och lägst siffror ger medborgarna de frågor som handlar om vilken möjlighet de 

upplever att det har gällande påverkan på kommunala beslut och kommunal verksamhet.80 Därför är 

det högst intressant att undersöka hur Halmstads kommun arbetar med medborgardialoger då detta 

forum enligt deras egna riktlinjer ska öka just graden av påverkan och inflytande för medborgaren.  

Den sista motiveringen till valet av forskningsobjekt faller på det personliga planet. En stor del av 

mina arbetsamma år har jag spenderat inom både Halmstads kommuns förvaltningar och bolag. Då 

även denna studietid förlades på högskolan i Halmstad, ökade intresset för att studera ett objekt i 

min närhet, och med min arbetslivsbakgrund föll sig då valet naturligt på just Halmstads kommun.  

 

                                                           
79 Halmstads kommuns värdegrund, Halmstads kommun 
80 Medborgarundersökning, Halmstads kommun, 2015 
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4.2 Halmstads kommun  

 

Halmstads kommun som organisation har runt 7 900 medarbetare, 14 förvaltningar inom olika 

ämnesområden samt 8 kommunala bolag. Organisationen styrs ytterst av en politisk femklöver 

bestående av Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.81 

 

4.3 Halmstads kommun och medborgaren  

 

I Halmstads kommuns Anvisningar för systematiskt invånardeltagande82 används medborgardialoger 

enligt Halmstads kommuns tabell för analys och delaktighetsform nedan:  

Tabell 2.  Analys & delaktighetsform 

Form Kännetecken Invånaren får Metod 

Information  Envägskommunikation Frågor och 
svar 

Veta 
Inget inflytande  

Tidning 
Webb 
Trycksak 
Stormöten 

Konsultation Inhämta synpunkter Ofta 
punktinsatser 

Tycka 
Begränsat inflytande i 
processen 

Enkät 
Fokusgrupp 
Samråd 
Områdesvandring 
Geopanel 

Dialog Utbyte av tankar Ofta fler 
tillfällen 

Resonera 
Möjlighet att påverka 
beslut 

Workshop 
Dialogseminarium  
Dialogcafé 

Samarbete Aktiviteter planeras gemensamt 
och genomförs  

Genomföra  
Dela på beslutsmakten 

Arbetsgrupp 
Framtidsverkstad 
Matchmaking 

Medbestämmande Gemensamt  
Beslutsfattande 

Bestämma  
Mycket inflytande 

Rådslag 

Anvisningar för systematiskt invånardeltagande, Halmstads kommun 

Den formen som bäst kan kopplas ihop med det samtalsdemokratiska idealet är formen dialog, där 

medborgarens deltagande syfte är att resonera tillsammans och samtidigt få möjlighet att genom 

diskussioner under samtalet få möjlighet att påverka beslut, t.ex. genom att erbjuda olika förslag 

                                                           
81 Så fungerar kommunen, Halmstads kommun 
82 Anvisningar för systematiskt invånardeltagande, Halmstads kommun 
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eller alternativ. Studiens urval av material har därför utgått ifrån denna form av invånardeltagande, 

både i text- och intervjumaterial.  

4.4 Kvalitativ textanalys samt semistrukturerade intervjuer 

 

De metoder som valts ut för att söka besvara arbetets frågeställningar kommer att bestå dels av en 

kvalitativ textanalys, dels av semistrukturerade intervjuer. Den kvalitativa textanalysen kommer att 

genomföras på utvalda dokument, och intervjuerna kommer att hållas med utvalda aktörer inom 

Halmstads kommun, urval och begränsningar beskrivs i kommande avsnitt. Tanken med att 

komplettera textanalysen med intervjuer är att detta kan ge en mer nyanserad bild av hur de aktörer 

som i sitt arbete kommer i kontakt med medborgardialoger upplever att de fungerar. Här kan det 

lyftas information som inte kommer fram i de dokument som analyseras, exempelvis en sådan 

problematik som avsaknad av kunskap, vilja, eller andra aspekter som inte framgår i dokumenten.83  

4.5 Textmaterial - Resultat medborgardialoger översiktsplan och Tullkammarkajen  

 

Textmaterialet kommer att bestå av dokumenterade resultat kring två större medborgardialoger som 

genomförts under de senare åren inom Halmstads kommun; Halmstads kommun i framtiden, hur vill 

vi ha det? Resultat från medborgardialog inför framtagandet av nya översiktsplan för Halmstads 

kommun samt Tullkammarkajen - sammanfattning designdialog 150831.  

 

Då endast två dialogers resultat kommer att analyseras finns det risk att detta kan ses som en 

försvinnande liten del i alla de dialoger som genomförs inom kommunen. Dessa två projekt har 

valts ut därför att de uppfyller Halmstads kommuns egna krav på vad en dialog innebär (se Tabell 2 

ovan), det finns en utförlig dokumentation av hela dialogens process samt att det lagts ett betydande 

arbete på att locka till sig deltagare och slutligen har det genomförts mer än ett dialogmöte per 

projekt.   

Begränsningar som gjorts av materialet och som kan påverka resultatet av analysen är att kriteriet 

underlag syns i beslut inte kan undersökas fullt ut, då endast ett begränsat antal dokument kommer 

att ingå i textmaterialet, och dessa dokument baseras på det som kom fram i de genomförda 

dialogerna och inte vad som senare beslutats om i ex. kommunfullmäktige. Jag väljer ändå att ha 

                                                           
83 Bryman 2008, sid. 412 
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kvar detta kriteriet då detta kan påvisa svårigheter med att redogöra vad i det som hamnar i 

underlaget som sedan plockas med in i det politiska beslutet.   

4.6 Intervjumaterial – tjänstepersoner inom Halmstads kommun  

 

De intervjusvar som denna undersökning ämnar samla in utgår ifrån ett tjänstepersonsperspektiv, 

och i detta avsnitt redovisas hur dessa tjänstepersoner valts ut och hur de kommer i kontakt med 

medborgardialoger i sitt arbete. Tre aktörer har intervjuats för denna uppsats, och aktörerna som 

intervjuats är alla aktiva tjänstepersoner inom Halmstads kommuns organisation. De arbetar inom 

olika områden i den kommunala förvaltningen och kommer i sin tjänst i kontakt med 

medborgardialoger både på en operativ och administrativ nivå. Tjänsteperson 1 och tjänsteperson 2 

tillhör samhällsbyggnadskontoret, har en operativ roll och erfarenhet ifrån dialoger genomförda 

inför olika projekt inom deras område. Tjänsteperson 3 tillhör stadskontoret och har erfarenhet ifrån 

medborgardialoger genom både administrativa och operativa arbetsuppgifter. Tjänstepersonerna har 

valts ut genom rekommendationer via kontakter mellan Halmstads högskola och Halmstads 

kommun, via avdelningschef samt via rekommendation av uppsatsens första intervjuperson, 

tjänsteperson 1.  

Motiveringen till valet av förvaltningar lyder enligt följande; Samhällsbyggnadskontoret har genom 

sitt uppdrag ansvar för stadens planprocess, dvs. den process som leder fram till att en detaljplan får 

laga kraft. I denna planprocess ligger det även ett ansvar för att tidigt identifiera om projektet kräver 

ett utökat invånardeltagande utöver ordinarie samråd84, vilket leder till att tjänstepersoner inom 

denna förvaltning på så vis kommer i kontakt med medborgardialoger. Stadskontoret fungerar som 

ett stöd till kommunstyrelsen och ansvarar t.ex. för övergripande frågor som kommunikation och 

demokrati, varpå det därför blir intressant att få ta del av deras erfarenheter kring 

medborgardialoger då dessa är en del av det demokratiska utvecklingsarbetet.   

 

 

                                                           
84 Modell för invånardeltagande i planprocessen, Halmstads kommun 
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4.7 Kvalitativ textanalys av textmaterial 

 

För analys av textmaterialet kommer en kvalitativ textanalys att genomföras. Valet av metod kan 

motiveras av två huvudsakliga aspekter. Dels valdes denna metod då de utvalda dokumenten är av 

kortare utförande, 24 resp. 48 sidor. Utöver dokumentens omfång kan valet motiveras med att flera 

av de frågor jag önskar att få svar på kräver en viss tolkning av text. Dokumenten vill främst 

redovisa de resultat som dialogen resulterat i och hur detta sedan vidare format ett underlag som går 

redovisats för förtroendevalda. I analysen söker jag inte efter vad deltagarna kommit fram till, utan 

efter de delar som kan härledas till eller motsvara operationaliseringen av de demokratiska värdena i 

analysverktyget. Detta gäller främst då vilken information det går att finna gällande planering av 

dialogen, dess process och hur återkoppling eller vidareutveckling skett. Därför kan vissa delar i 

texten spela större roll än andra, och en djupdykning i texten kommer att krävas för att finna 

eventuella underliggande faktorer till vad som finns med och vad som eventuellt saknas.  

 

Genom att gräva mig djupare i texten genom flera noggranna genomläsningar, kan jag både jag få 

en bild av det huvudsakliga innehållet, men även finna de delar som är av betydelse för min 

undersökning.85 På detta vis lämpar sig en kvalitativ textanalys bättre än en innehållsanalys av det 

kvantitativa slaget, där alla delar tillskrivs samma betydelse.86  Hur jag sedan valt att tolka texten 

redovisas i form av utvalda citat från de båda dokumenten.87 

4.8 Semistrukturerade intervjuer  

 

Intervjuerna som genomfördes för insamling av material var att det semistrukturerade slaget. 

Intervjuerna hade planerade och i förväg beslutade frågeställningar, men det lämnades utrymme för 

ytterligare frågor eller diskussioner under intervjuernas gång. Tanken med detta var att få möjlighet 

att hitta sådant som de planerade frågorna inte kunde svara på och att få ett rikare och djupare 

informationsinnehåll.88 Denna flexibilitet som semistrukturerade intervjuer ger valdes då för att det 

ska finnas en större möjlighet att verkligen få intervjupersonernas perspektiv på arbetet med 

medborgardialoger.89 En sammanställning av samtliga intervjufrågor återfinns i bilaga A.  

                                                           
85 Esaiasson 2012, sid. 210 
86 Ibid 
87 Ibid, sid. 224 
88 Jämte 2013, sid. 143 

89 Bryman 2008, sid. 415 
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5. Resultat och analys  

 

Nedan redovisas det resultat och analys som framkommit från det text- och intervjumaterial som 

valts ut för studien. Materialet har analyserats genom att aktivt söka efter svar eller förutsättningar 

som är möjliga att koppla ihop med operationaliseringarna i analysverktyget (se Tabell 1. 

Analysverktyg.)   

5.1 Resultat och analys av textmaterial 

I analysen av dokumenten sökte jag efter de operationaliseringar som gjorts i analysverktyget, och 

redovisar här nedan vad som motiverar till huruvida det uppfyller kategorierna helt, delvis eller ej. 

Dokumenten som analyseras är Halmstads kommun i framtiden, hur vill vi ha det? Resultat från 

medborgardialog inför framtagandet av nya översiktsplan för Halmstads kommun (fortsättningsvis 

Dialog Öp.) samt Tullkammarkajen - sammanfattning designdialog 150831 (fortsättningsvis Dialog 

T.). Resultaten för de båda dokumenten redovisas tillsammans för att få ett mer balanserat och 

rättvisande resultat.  

Tabell 3. Resultat textmaterial 

 

Värden Uppfylls genom Uppfylls  uppfylls 
delvis  uppfylls ej 

Demokratiska 
kärnvärden 

Genomförande av 
dialoger 

 X  

 En representativitet av 
samhällets grupper 
erbjuds att medverka 
och/eller medverkar. 

 X  

Interna 
demokrativärden för 
samtalsdemokratisk 
demokratiteori 

Det kvalitativa samtalet.  X  

Centralt värde för 
varje styrelseskick  

Beslutet har föregåtts av 
en process där goda 
argument framförts. 

  X  
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Genomförande av dialoger.  

Detta kriterium uppfylls delvis. Analys av de båda genomförda dialogerna ger vid handen att 

deltagandet ska ge en möjlighet att påverka, främst genom att det som kommer fram i dialogen ska 

följa med i nästa steg av processen av båda projekten. I Dialog T beskrivs det som att;  

Det som framkom under designdialogen kommer sedan att följa med vidare in i kommunens arbete med 

att utforma den nya stadsdelen.90 och vidare att: Styrdokumenten kommer sedan ligga till grund för fortsatt 

detaljplanearbete.91  

I Dialog Öp. beskrivs syftet med dialogen vara att:  

Syftet med att bjuda in till samtal så tidigt i processen har varit att ge invånarna en reell möjlighet att bidra 

med synpunkter och påverka det planförslag som tas fram. De synpunkter som inkommit kommer med 

andra ord att bilda en del av det beslutsunderlag som ligger till grund för den nya översiktsplanen.92  

Beslutet har föregåtts av en process där goda argument framförts.  

Detta kriteriet är enligt analysen ej uppfyllt. Detta motiveras framförallt genom att det inte 

någonstans i dokumenten går att finna vilken verklig del som resultaten av dialogerna kommer att få 

i de politiska beslut som sedan tas gällande dessa frågor.  

En representativitet av samhällets grupper erbjuds att medverka och/eller medverkar.   

Efter en genomgång av dokumenten kan detta kriterium delvis uppfyllas. Det har i både dialogerna 

för översiktsplanen och Tullkammarkajen lagts arbete på att göra en bred inbjudan till ett stort 

omfång av Halmstads kommuns invånare, t.ex. gavs det i dialogen inför översiktsplanen både 

information via webb och tidningsartiklar och inbjudan till och genom lokala aktörer såsom 

förskolor och föreningar. Utöver detta gjorde kommunen även ett antal uppsökande insatser i b.la. 

en gymnasieskola.93  

 

 

 

 

                                                           
90 Slutrapport Designdialog Tullkammarkajen, Halmstads kommun, sid. 4 
91 Ibid 
92 Slutrapport Dialog Översiktsplan, Halmstads kommun, sid. 3 

93 Ibid, sid. 7 
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Men den statistik som redovisas i dokumenten visar att deltagarna bestod av en ojämlik fördelning 

av olika samhällsgrupper. T.ex. fanns det i Dialog Öp. en överrepresentation av män (55 %), hälften 

av personerna var över 60 år medan där fanns en stor avsaknad av åldersgategorin 20–29 år, samt 

att mycket få invånare med utländsk bakgrund medverkade;  

 

Baserat på iakttagelser i rummet och namn på ifyllda närvarolistor kan vi också konstatera att mycket få 

invånare med utländsk bakgrund deltagit. För att nå nämnda grupper krävs med andra ord andra insatser 

och sannolikt mer tid.94 

Frågan ställs då vidare hur resultatet kunde varit annorlunda med en bredare representation;  

Frågan är om resultatet hade varit detsamma om vi nått ut till fler deltagare från de mindre välbärgade 

stadsdelarna?95  

 

I Dialog T. skildras deltagarvariation mer vagt, men det beskrivs som att det fanns en god variation;  

”Det blev en bra blandning av deltagare vid workshoparna, både vad gäller kön och ålder. Vid den första 

workshopen deltog ca 65 personer och vid den andra ca 55 personer.”96   

 

Genom att erbjuda vissa tjänster och lägga dialogerna på mer passande tider kan det sägas att det 

underlättade och möjliggjorde för en större variation av deltagare;  

”I orterna utanför centrala Halmstad hölls ett möte på kvällstid medan det i staden hölls ett kvällsmöte och 

ett lunchmöte. Vid samtliga tillfällen har det bjudits på någon typ av förtäring och barnpassning på 

plats.”97   

 

 

                                                           
94 Slutrapport Dialog Översiktsplan, Halmstads kommun. Sid. 9–10 
95 Ibid, sid. 48 

96 Slutrapport Designdialog Tullkammarkajen, Halmstads kommun, sid. 3 

97 Slutrapport Dialog Översiktsplan, Halmstads kommun, sid. 6 
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Det kvalitativa samtalet.  

Det kvalitativa samtalet kan sägas uppfyllas delvis. Båda dialogerna har genomförts utefter de 

kriterier som finns gällande att de ska ske i det offentliga rummet, motsvara en dialog och inte 

informationsmöte eller liknande, och det är Halmstads kommun som står som arrangör. 

Arrangemangen har haft en moderator som lett dialogerna framåt, i båda fallen beskrivs hur olika 

metoder använts för att genomföra dialogerna, metoder som kan underlätta för att få fram samtliga 

deltagares synpunkter;   

Efter kartövningen följde två diskussionsövningar i smågrupper, den ena utifrån ett kommunövergripande 

perspektiv och den andra utifrån ett lokalt.98 Workshopen bestod av två övningar, en SWOT-analys och en 

framtidsspaning. Övning 1 gjordes individuellt och övning 2 gjordes i grupp.99   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
98 Slutrapport Dialog Översiktsplan, Halmstads kommun, sid. 6 

99 Slutrapport Designdialog Tullkammarkajen, Halmstads kommun, sid. 5 
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5.2 Resultat och analys av intervjumaterial 

I analysen av intervjumaterialet sökte jag efter de operationaliseringar som gjort i de svar som 

samlats in genom intervjuerna, och redovisar här nedan vad som motiverar till huruvida det 

uppfyller kategorierna helt, delvis eller ej.  

Tabell 4. Resultat intervjumaterial 

Värden Uppfylls genom Uppfylls  uppfylls 
delvis  uppfylls ej 

Demokratiska 
kärnvärden 

Genomförande av 
dialoger 

 X  

 En representativitet 
av samhällets 
grupper erbjuds att 
medverka och/eller 
medverkar. 

  X 

Interna 
demokrativärden för 
samtalsdemokratisk 
demokratiteori 

Det kvalitativa 
samtalet. 

 X  

Centralt värde för 
varje styrelseskick  

Beslutet har 
föregåtts av en 
process där goda 
argument framförts. 

  X 

 

 

Genomförande av dialoger.  

Efter en genomgång av intervjumaterialet kan detta kriterium sägas uppfyllas delvis. Detta är till 

stor del motiverat av att det kan vara svårt att identifiera någon verklig möjlighet till inflytande och 

påverkan i dialogerna;   

Vi har haft samma bekymmer som alla andra myndigheter kan man säga, att vi har legat väldigt långt nere 

på dialog trappan kan man väl säga, det har varit väldigt mycket av information och låtsasdialoger och 

låtsasinflytande. Så för kanske tre år sedan så tog vi fram anvisningar för medborgardialog […] Finns det 

ingen påverkansmöjlighet för medborgaren så ska den inte heller komma in för då blir det låtsatspåverkan 

igen, och där dom i de stora fallen där det finns eller borde finnas påverkansmöjlighet, där ska invånaren 

komma in tidigt. Kommer de inte in tidigt så finns det ju ingen påverkansmöjlighet liksom.100  

 

 

 

                                                           
100 Tjänsteperson 3. 
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Men även fast det infördes anvisningar och beslutades om att dialoger skulle uppmärksammas och 

användas mer i ett större omfång, går det fortfarande inte säga huruvida dessa dialoger ökat 

medborgarnas inflytande och påverkan i de politiska besluten;  

Men då fastnade man ju tyvärr lite för att det skulle ju vara antalet dialoger som genomförs och att målet 

var att varje förvaltning och bolag ska ha minst en dialog under året. Och för det första så finns det ingen 

kvalitativ eller ingen liksom, vad är det för typ av dialog apropå det vi pratade om tidigare, är att det kan 

ju vara dialoger som är mer av ett sorts informationsmöte och dom kallar det dialog och då är det ju check 

på den. Eller så är det vissa utav våra förvaltningar skulle vi kanske om vi haft tid att analysera deras 

verksamheter skulle kanske ha 100 dialoger på ett år, behöva för det är så mycket medborgarinflytande 

som skulle behövas medan andra kanske inte behöver ha någon för att dom har en typ av stängd, intern 

verksamhet. På detta viset blev det väldigt trubbigt.101   

 

Eftersom att de förslag, åsikter och synpunkter som kommer i fram en dialog sedan går via 

tjänstepersonerna och behandlas av dem genom att de sätter ihop delarna som fungerar i ett 

underlag, gör deras selektivitet och tolkning av vad som passar bäst i ett underlag till att dessa kan 

sägas vara med och styra vilka delar av resultatet av dialogen som de politiska besluten sedan 

baseras på;  

Det är ju vi tjänstepersoner som använder oss av det som har kommit fram och arbetar in det i vårt förslag 

för att det är ju ändå vi som har professionen och jobbar fram förslag och så presenterar vi dom för 

politiken. Sen så kan dom ju ändra, även om inte dom har kompetensen så är det ju ändå deras och ligger i 

deras makt att kunna ändra förslag som tjänstepersoner har lagt fram.102  

 

En representativitet av samhällets grupper erbjuds att medverka och/eller medverkar.   

Efter en genomgång av intervjumaterialet kan detta kriterium inte sägas uppfyllas alls. Ambitionen 

att få ett brett spektrum av deltagare till medborgardialogerna finns i mångt och mycket, och en stor 

del av problemet ligger i att många grupper i samhället väljer att inte dyka upp. En av orsakerna till 

detta kan vara när och var kommunen väljer att genomföra dialogerna;  

Sen jag började med de här frågorna har bekymret varit att, som alla kommuner råkar ut för att om man 

har ett öppet möte om Halmstads framtid […] så kommer det ett gäng liksom vita medelklass äldre herrar 

och det kommer ett gäng damer från samma kategori men dom pratar inte så mycket på mötena. [---] Och 

det är ju inte representativt alls. Och ofta på kontorstid vilket gör att det är ju pensionärer som kommer i så 

fall, och då kommer ju sällan arbetslösa eller sjukskrivna som också skulle ha teoretiskt sätt tid att dyka 

                                                           
101Tjänsteperson 3. 
102 Tjänsteperson 2. 
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upp på ett sånt här möte på kontorstid, för att dom är inte engagerade på samma sätt eller ser sig inte som 

inkluderade i den diskussionen.103   

 

Att det görs ett starkt urval eller en begränsning när det ska bjudas in till dialoger och ofta då inom 

ett väldigt geografiskt begränsat kan även det vara till nackdel för en väl representativ 

deltagargrupp;  

Det är också ett problem vi har att oftast, om vi bortser från tex tullkammarkajen och några till, så är det 

att man riktar sig till dom absolut närmast berörda, att man tex ska göra något i ett område, då är det dom 

som bor i det området och jag har en känsla av att man fokuserar på dom som, ja att man förminskar 

nästan invånarna och är bara intresserad av det område dom bor i och sina barns närmsta omgivning och 

inte Halmstad som helhet och våra större utvecklingsfrågor.104  

 

Även om ambitionen finns där hos de tjänstemän som genomför dialoger belyses tid och resurser 

som en orsak till hur mycket eller lite arbete och ansträngningar som kan läggas på att locka 

deltagare att medverka;  

Man försöker hela tiden. Men sen kan det vara att man i vissa områden är ute efter en viss grupps åsikter 

men när det handlar om de centrala delarna av staden vill man ju ha en mångfald men det är inte lätt att 

genomföra. Vi har ju ingen som jobbar med medborgardialoger på heltid så att det blir ju, ska man 

genomföra en väl utförd dialog ska den göras inom det projektet och då få tiden till det och prioritera det 

tyvärr. Så det är en fråga om resurser också, för det tar mycket tid att förbereda och genomföra och 

sammanställa och återkoppla så det är väldigt mycket arbete och därför kan man inte ha såna här breda 

dialoger i alla projekt.105   

 

Svårigheten är att ju mer diffust det är, desto svårare är det för folk att engagera sig. Det är lättare när vi är 

nere på min gata, när du kommer lite mer till dom konkreta frågorna, då är det mycket lättare att komma 

och tycka till, men när du har dom här tidiga skedena och det liksom är öppet så vet man, eller så är det vi 

som är dåliga på att hantera den typen av frågor.106  

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att för att det är en lång bit kvar innan den representativa gruppen 

är nådd, där både rutiner inom kommunen men även resurser pekas ut som problematiska aspekter 

som gör att det är en mycket homogen grupp som oftast väljer att delta i dialogerna. Samtidigt 

brottas organisationen med svårigheter i att skapa ett intresse hos invånarna och förmå dem att delta, 

vilket även det kan vara en orsak till en dålig representativitet i dialogerna.  

 

                                                           
103 Tjänsteperson 3. 
104 Ibid 
105 Tjänsteperson 2. 
106 Tjänsteperson 1. 
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Det kvalitativa samtalet  

Efter en genomgång av intervjumaterialet kan detta kriterium sägas endast uppfyllas delvis. Detta 

motiveras genom svårigheterna som organisationen möter i genomförandet av dialogerna, och att 

ambitionen många gånger finns där. Det genomförs dialoger inom kommunen som uppfyller den del 

om att det ska genomföras av Halmstads kommun och göras i det offentliga rummet, problemet är 

att många av de dialoger som genomförs egentligen inte har det viktigaste kännetecknet för en 

dialog, nämligen att det är en dialog och inte ett informationsmöte eller liknande;  

För det är ju det man måste veta för att kunna på riktigt veta. […] men jag vet inte hur, jag tror att det är 

dels informationsmöten dels mycket brukarmöten, och det är ju inte dialoger.   

[---] Men man kallade det dialog, att vi har haft en dialog med invånarna och så, och det är det ju ingen 

dialog. För man inhämtar ju information, och det är ju ett bra sätt att få beslutsunderlag som är hämtat från 

medborgarna absolut, men en dialog måste ju vara för det första att det är en hög grad av påverkansbarhet 

och att det är ett givande och tagande så att säga, att man tillsammans kan komma fram till någonting. Och 

att man kan gå lite mer på djupet, dvs att det inte blir så uppstyrt som en enkät är, att kommunen ställer 

frågor och får svar, det är ingen dialog utan det måste vara att man går lite mer till djupet med frågorna 

och det är, vi är hyggligt på pappret överens om vad en dialog är här men det funkar inte riktigt så.107  

  

Det kan vara svårt att sammanföra deltagande individers perspektiv med det större, mer komplexa 

perspektiv som kommunen måste arbeta efter vilket kan fungera som ett hinder i en dialogprocess;  

Men sen får man ha i beaktning att ofta så har vi ett väldigt komplext sammanhang att ta hänsyn till, 

medan individen kanske har en specifik sakfråga som den berörs av som är mycket snävare och då kanske 

man tycker att den lösningen är kanonbra utifrån den individens perspektiv, men kanske inte är det mest 

optimala för resten av eller det komplexa problemet som ska lösas. Det är ju inte alltid heller att man har 

tillgång till den komplexa situationen men det är ju inget hinder att man får fram förslag och alternativ, så 

länge man inte invaggas i den tron att nu kommer man att göra så här. Utan att man ser det som en input 

till ett förslag och får hanteras i ett större sammanhang. För det är väl ända det som är lite av kommunens 

roll, att vara liksom att se till samhällsnyttan och inte till den enskilda nyttan.108  

 

Att det kan finnas deltagare som vill höras och synas mer än andra belyses också som ett problem vid 

genomförandet, och det används flera olika metoder för att komma runt detta problem;  

Nej återigen, fysiska möten det är nästan kört för att det finns några som tar väldigt stort utrymme och är 

jättearga, ofta män som är jättearga och står och skriker saker liksom och det blir ju en hämmande 

stämning för de flesta i rummet. Men också många som inte är arga men som tar en tydlig och självklar 

plats och kanske är vältaliga också i vissa fall så att det också sänker självförtroendet för oss andra […] 

Om man tar en normal högstadieelev i ett möte där det kommer en eller finns någon gammal 

                                                           
107 Tjänsteperson 3. 
108 Tjänsteperson 1. 
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kommunpolitiker som pratar för sin samhällsförening då är det klart att den där högstadieeleven inte 

kommer att känna att den har utrymmet att prata liksom.109  

 

Där är metoden väldigt viktig. alltså är det sånt där liksom alla får sitta på en rad och räcka upp en hand 

och tycka massa då är det ju dom som vågar ta plats och som är vana att höras och synas som är dom som 

hörs och syns igen, och då snedfördelar man det här, för oftast är det ju äldre män som har en väldigt stark 

röst och om man tillåter dom att ta plats så blir det ju ännu mer snedfördelat. Så man får ju lägga upp det i 

sådana metoder där man vet att även dom som kanske inte vill prata inför 60 personer att deras synpunkter 

kommer fram, och oftast är det ju dom som har väldigt klocka och genomtänka synpunkter. och då är det 

metod, tex att man sitter i smågrupper och att man i varje grupp som tex i tullkammarkajen där visste vi att 

där var någon eller några som deltagare som var besvärliga,  

Så att det handlar ju om att ha tänkt efter före, det handlar om metoder och sätt att avbryta sånt.110  

 

Beslutet har föregåtts av en process där goda argument framförts.   

Efter en genomgång av intervjumaterialet kan detta kriterium inte sägas uppfyllas alls. Denna 

slutsatsen är tagen efter att många av svaren i intervjuerna gällande hur resultaten av dialogerna 

leder fram till ett beslut inte generellt går att hitta någon statistik på;  

Och sen efteråt, hur används det här? det är ju otydligt eftersom vi inte har något system för det så vi vet 

inte riktigt, ingen kan spåra hur den här dialogen har använts i besluten sen utan det är bara ett allmänt 

underlag.111  

 

Detta kan även motiveras av att det kan genomföras dialoger där det sedan är osäkert hur underlaget 

som skapats i dialogen ska användas, vilket kan minska förtroendet bland deltagare för hur dialogen 

egentligen är en kanal för påverkan;  

Och att man då inte har någon slags dialog när man egentligen inte är intresserad av att höra svaret, när 

man inte kommer att lyssna på svaret. Att då är det inte en dialog utan då är det ren information. Brukar 

man visa det? Brukar vet jag inte men man ska ju. Kommunen är väl ganska duktig med det, men ibland 

så har det blivit fel och då kanske medborgarna blir lite sura, och just för att man inte varit tydlig med vad 

påverkan är och man går ut och frågar och sen så var det ingen som lyssnade eller ingen som visste hur 

man skulle avvända de svaren man fick och så hamnade de i en byrålåda liksom.112  

 

                                                           
109 Tjänsteperson 3.  
110 Tjänsteperson 2. 
111 Tjänsteperson 3. 
112 Tjänsteperson 2. 



34 

Vidare kan det motiveras genom att den ställda frågan i vilken mån underlagen som skapas i 

dialogerna sedan syns i de politiska besluten till stor del kan bero på om frågan är politiskt känslig 

eller om det föreligger någon förhandling bakom;  

I slutändan är det ju politikens beslut, men vi informerar ju alltid om att nu har vi haft den här 

medborgardialogen, vi har det här resultatet och det har vi arbetat in, oftast är politiken också med, eller 

dom är med. [---] Det kan vara olika, vissa frågor är lite politiskt känsliga och dom har sitt, det bara ska 

vara så för nu har dom kommit överens liksom kanske lite förhandlat. Om vi gör så här och ni får det av 

oss så får vi det, det är lite sånt och då finns det ingen rörelsemån utan då bara är det så.  

Men sen i andra projekt där det inte är så, där man är mer politiskt eniga från början liksom att man tycker 

samma sak, som en översiktsplan t.ex. där på det stora hela så var man väldigt tydlig med att ja det 

handlade mer eller mindre om konsensus att här ska vi komma överens över blockgränserna för den 

gjordes ju innan valet också och dom var väldigt tydliga med att översiktsplanen håller vilken utgång valet 

än har, den tas som ett gemensamt underlag.   

Och då är det ju lättare att för då är det inte så politiskt känsligt liksom. Än så länge är man överens om att 

det ska bli bra, och då är det kanske lättare också att lyssna på medborgarna. Vissa saker blir väldigt 

politiskt känsliga och ibland förstår vi inte heller varför det är så men då är det lite överenskommelser som 

vi inte vet om och så, och då kanske man inte heller är intresserad av att ha en medborgardialog. Det är 

politiskt spel liksom, det förekommer och särskilt som sagt var innan val.113  

 

Slutligen kan detta motiveras genom att politiker och förtroendevalda har ett stort utrymme att välja 

när de önskar ta hänsyn till medborgarnas bidrag till beslutsunderlagen;   

Dessutom så använder ju många politiker, alltså det är ju det som skillnad mellan opolitiska 

tjänstepersoner och politiker som är politiska och ska vara, att från deras håll så vill dom ju gärna att folket 

ska säga rätt saker, så dom är ju lite mer fria i sin användning av, alltså att om de ser en dialog vars 

resultat tydligt säger någonting som deras parti inte vill så använder de ju inte den, och det är ju inget de 

flaggar för. Medan om medborgardialogen stödjer deras politiska synpunkter så är det klart att då lyfter 

dom ju upp den, och folket vill det här och folket vill det. Medan vi har ju, vi måste ta hänsyn mer till hela 

bilden och då blir det ju alltid så där att folk är ju inte överens. Det är ju det som är bekymret, att folk inte 

är överens.114  

.  

 

 

                                                           
113 Tjänsteperson 2. 
114 Tjänsteperson 3. 
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6. Diskussion 

  

6.1 Tankar kring genomförandet 

 

Eftersom att denna studie haft en högst kvalitativ ansats med enbart en analys av två dokument och 

intervjuer av tre tjänstepersoner på en organisation som innefattar ca 7900 medarbetare krävs det att 

en generalisering av detta resultat bör ifrågasättas. Tanken med en kvalitativ ansats var att komma 

djupare i materialet och att eventuellt finna den problematik som inte hade kommit fram genom en 

mer kvantitativ ansats eller ett fokus på att enbart använda en större mängd textmaterial såsom 

offentliga handlingar och dokument.  

Genom att ha samlat in synpunkter och kunskap från personer inom skilda delar av organisationen 

vilka har en erfarenhet av dessa frågor, tillsammans med exempel på större genomförda dialoger 

kan det resultat som kommit fram även synes vara representativt för arbetet med medborgardialoger 

inom Halmstads kommun i stort. Detta motiveras framförallt genom att problemet med att kunna 

redovisa vilken egentligen påverkan och inflytande som dialogerna samt svårigheterna i att få en bra 

variation och representativitet av medborgare att delta i dialogen, högst troligt kvarstår även då fler 

eller andra tjänstepersoner tillfrågas.  I hanteringen och analysen av intervjumaterialet bör det även 

nämnas att svaren från tjänsteperson 1 plockats med mer sällan än svaren från tjänsteperson 2 och 3. 

Detta beror på att denna intervjun genomfördes i ett tidigt skede av denna uppsatsprocess där många 

av intervjufrågorna tyvärr inte kunde ses som färdigutvecklade, och gav därför inte de uttömmande 

svar som sedan återfinns hos tjänsteperson 2 samt tjänsteperson 3.  

6.2 I ljuset av resultatet  

 

Som den tidigare forskningen beskriver finns det flera olika aspekter som orsakar problem när 

demokratiska ideal och värderingar ska omsättas i praktiken. Precis som tidigare studier visat kan 

även Halmstads kommuns arbete med medborgarinflytande genom medborgardialoger sakna flera 

av de drivkrafter som enligt teorin ska leda till de fördelar och effekter dessa institutionella 

arrangemang har till syfte. Det resultat som framkommit med hjälp av analys av både dokument och 

intervjumaterial ger sammanfattningsvis ett intryck att Halmstads kommun har många likheter med 

och ställs inför samma sorts problematik som den tidigare forskningen tagit upp.  
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De likheter som framträder klarast är framförallt avsaknaden av kunskap kring dialogernas syfte och 

genomförande, den reella makten kring besluten mellan de förtroendevalda och medborgarna samt 

vilka dialoger som egentligen haft förmågan att påverka politiska beslut. Först och främst kan 

diskussionen kring vad som egentligen är en dialog och det egentliga syftet med denne lyftas fram.  

Något som träder fram i analysen är hur mycket arbete och resurser som egentligen krävs för att 

kunna närma sig det samtalsdemokratiska idealet, vilket kan vara en av orsakerna till hur svårt det 

är att nå dit. Att det finns hos arrangören finns kunskap om vad en dialog egentligen är, vad den ska 

leda till och vilka resurser som finns menar tidigare forskning är högst viktiga aspekter för att 

dialogerna ska få möjlighet att uppfylla sitt egentliga syfte. Precis som Tahvilzadeh funnit i sin 

djupdykning av dialogerna i Botkyrka, nämns även inom Halmstads kommun problem med att 

arrangemang som egentligen borde vara informations- eller brukarmöte klassas som dialoger, men 

där ingen egentlig diskussion framhävs och där deltagande medborgare inte har något verkligt 

inflytande.  

När det sedan kommer till dem som tar de beslut som dialogernas underlag ska ligga till grund för, 

nämligen de förtroendevalda, finns här i likhet med den tidigare forskningen flera aspekter som kan 

påverka den legitimitet som de genomförda dialogerna strävar efter att förbättra. De förtroendevalda 

verkar i likhet med resultat av tidigare studier ha svårt att se fördelarna med att ge medborgarna en 

större verklig makt att påverka de politiska besluten. Från de intervjusvar som beskriver hur de 

förtroendevalda ibland har förmågan att förespråka det underlag ifrån dialogerna som passar med 

deras agenda och välja bort annat och att det politiska spelet ibland redan satt ramarna för ett 

kommande beslut, ser det ut som att även Halmstads kommun har svårt att knyta samman 

traditionella politiska processer med nya demokratiska innovationer.  

Gällande gruppen deltagande medborgare och hur väl den representerar befolkningen i staden finns 

ytterligare en problematik som kan knytas till den jämlikhetsaspekt som Bengtsson talar om, vilken 

kan vara ett problem när det görs för stora åtskillnader mellan deltagardemokratiska och 

samtalsdemokratiska ideal och värderingar.  Beroende på hur mycket tid och resurser som läggs på 

att få en rik variation av medborgare att vilja medverka dialogerna kan resultat och effekter falla 

olika ut. Blir det fortsättningsvis en dålig representation av Halmstads alla medborgare i dialogerna, 

blir den eventuella makt som då delegeras ut till medborgarna snedvriden. Denna ojämlikhet kan på 
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detta vis bli ett hot mot demokratin, istället för den förbättring som dessa arrangemang har som 

verkligt syfte. 

Avslutningsvis bör även avsaknaden av statistik och uppföljning kring vilka dialoger och dess 

underlag som verkligen fått följa med in i de beslut som sedan tagits lyftas upp. Precis som tidigare 

forskning menar finns här därför inget som kan visa på vilket egentligen inflytande eller vilken 

påverkan som medborgarna får genom dessa demokratiarrangemang. Genom detta resultat kan 

därför slutsatserna från de studier som tidigare tagits upp fortfarande vara gällande, att dessa 

demokratisatsningar varken stärker legitimitet eller främjar det politiska deltagandet.  
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7. Slutsats och vidare forskning  

7.1 Slutsats  

 

En hel del arbete kvarstår för Halmstads kommun innan deras medborgardialoger kan anses vara de 

verktyg för demokratiförstärkning och uppfylla de demokrativärden som är deras egentliga syfte.  

Det som framförallt gör att dessa demokrativärden inte kan ses vara uppfyllda är avsaknaden av 

kunskap kring vad som egentligen kännetecknar en dialog, vilka dialoger som i realiteten sedan 

leder till politiska beslut eller synlighet i de politiska beslut som tas, och vidare även problemet med 

att få en god variation av samhällets invånare att delta i dialogerna.   

 

Hur väl bidrar Halmstads kommuns medborgardialoger till att demokrativärden uppnås? 

De demokratiska kärnvärdena folksuveränitet och politisk jämlikhet uppnås inte, framförallt genom 

att medborgardialogerna inte lyckas innefatta en varierad och representativ grupp av Halmstads 

kommuns invånare samt att det inte går att säga hur stor reell makt att påverka som dessa dialoger 

ger i de politiska besluten. Det interna demokrativärdet uppnås delvis genom att det genomförs 

samtal som motsvarar dialoger, att det används olika metoder såsom att kravet på samtalsledare 

alltid finns och grupparbete och workshops för att både förhindra att några få deltagare får mer tid 

att uttrycka sig än andra samt att fler kan våga uttrycka sina åsikter i mindre grupper. Legitimitet 

kan efter analysen inte sägas uppnås i detta fall, då det inte går att påvisa i vilken mängd eller 

omfattning som resultaten av dialogerna används i de politiska besluten. Detta motiveras även 

genom att politiker och förtroendevalda har det sista ordet och kan göra valet huruvida de ska ta 

hänsyn till medborgarnas förslag eller ej.  

Hur väl bidrar Halmstads kommuns arbete med medborgardialoger till att stärka 

demokratin? 

Efter det resultat som framgår ovan är den övergripande slutsatsen att det demokratiarbete som förs 

genom medborgardialoger i Halmstads kommun idag inte kan sägas uppfylla de ideal eller 

frambringa vare sig kärndemokratiska värden, interna demokrativärden eller den legitimitet som den 

samtalsdemokratiska teorin föreskriver, och kan därför då inte heller verka vitaliserade för 

demokratin. De ledande orsakerna är framförallt problemet med att få en representativ grupp av 
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deltagare från lokalsamhället, samt att då organisationen själv inte alltid vet huruvida en dialog haft 

en god kvalitet, att man säkerställt hur den genomförts eller vilken effekt den haft på besluten hos 

de förtroendevalda efter dialogen genomförts.   

Däremot baseras denna slutsats på hur läget ser ut idag, och en utveckling av arbetet kan mycket väl 

öka dessa chanser då det framgår tydligt, både i hanterade dokument och hos intervjuade 

tjänstepersoner, att ambitionen för att genomföra dialoger av hög kvalitet redan finns. En central 

fråga för en fortsatt användning och utveckling av dialoger är, som jag ser det efter denna 

undersökning, hur man arbetar med att locka till sig nya deltagare. Nya och framförallt andra 

deltagare kan här ses som en högst bidragande faktor för att en utveckling och förädling kring 

arbetet med dialoger ska vara möjlig. Avslutningsvis så bör uppföljning samt ökad kunskap inom 

organisationen gällande medborgardialoger och i vilken mån medborgardialogers resultat tas hänsyn 

i politiska beslut vara av stor vikt i ett fortsatt arbete med dialoger. Detta både för att visa 

medborgaren att de faktiskt är med och påverkar, men även då detta internt inom organisationen kan 

öka dialogernas status och leda till att kvaliteten på de dialoger som genomförs ökar.  

7.2 Vidare forskning   

För att vidare undersöka vad som kan påverka arbetet med medborgardialoger kan det vara 

intressant att ur ett institutionellt perspektiv undersöka vilken kultur och vilka traditioner som 

återfinns inom Halmstads kommun som organisation, och hur detta kan antingen verka positivt eller 

negativt för en hög kvalitet på medborgardialoger. Ur ett maktperspektiv torde det även vara 

intressant att utgå ifrån begreppet tjänstemannastyre, och undersöka i vilken mån som 

tjänstepersonerna påverkar de politiska besluten utifrån de underlag som arbetas fram i de dialoger 

som tjänstepersonerna själva är med och genomför.   
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Bilaga A. Sammanställning intervjufrågor 

Medborgardialoger   

15. Vad kännetecknar en bra medborgardialog?  

17. Vad är syftet med de medborgardialoger ni genomför?  

18. Vad anser du kan vara positiva inslag med medborgardialoger?  

19. Vad anser du kan vara negativa inslag med medborgardialoger?  

20. Anser du att medborgardialoger kan ligga till grund för beslut i frågor inom arbetet kring hållbar 

utveckling och i så fall varför?  

23. Hur kommunicerar man vilken verklig del i beslutsfattandet som dialogerna ger?  

24. Hur ser de förtroendevalda på medborgardialoger?  

25. Hur ser förtroendevalda på att delta i medborgardialoger? (medverkar det ej kan det tolkas som 

att de inte vill lämna ifrån sig makt eller problematiska maktrelationer)  

26. Vad stöter ni på för problem i arbetet med medborgardialoger och de förtroendevalda?  

27. Hur förbereds dessa och vad har de för kunskap kring hur medborgardialoger ska fungera?  

”Syftet ska vara att tillföra förtroendevalda bättre beslutsunderlag utifrån medborgarnas kunskaper 

och engagemang”  

28. Är ovan citat riktigt? är det detta som ses som syftet med dialoger som genomförs, och används 

dialoger de facto senare som underlag vid beslutsfattande?  

29. Finns det problem med att överföra de underlag som framkommit i dialogerna till 

beslutsprocess? Hur gör man ett urval av vad som kommer med?  

30. Hur säkrar man representativiteten i medborgardialogerna? Alltså hur förmår man tex 

underrepresenterade grupper att delta?  

31. Hur ser man på det faktum att enskilda personer och särintressen får oproportionerligt stort 

utrymme och inflytande?  



 

”För det är när det kommer till det reella beslutsfattandet som både deltagar- och det deliberativa 

idealet har sina brister. De säger inte hur beslutsfattandet ska gå till…”115  

32. Hur ser beslutsfattandet ut?  

33. Motsvarar dialogerna medborgarnas krav på påverkan och inflytande?  

34. Vad har man för rutiner gällande vilka som ska medverka? (alltså är det ett krav att politiker ska 

medverka etc?)  

35. Hur ser man dialogerna? (som ett komplement till den representativa demokratin eller något 

annat eget?)  

36. Finns viljan, hur vet vi det?   

37. Vilken roll har medborgardialoger i beslutsfattandet i Halmstads kommun?  

38. I vilken omfattning genomförs dessa, och spänner de över olika områden och finns det någon 

rutin?  

39. Hur kan man se medborgardialoger som en jämlik process? Vad kan vara problem med dialoger 

ur ett jämlikhetsperspektiv?  

40. Hur ser man på problemen kring retorik och retorisk förmåga - Om vissa genom utbildning och 

arbetsliv har blivit bättre och vassare på att uttrycka sig, hur ser man på detta problem?  

42. Leder de kvalitativa samtalen (dialogerna) sedan fram till beslut?  

43. Är konsensus det man vill eftersträva i dialogen? Och hur vet att man att denna konsensus inte 

är på bekostnad av svagare grupper etc?  

44. Hur stor del av det som blir resultaten av dialogerna övergår sedan att användas som beslut?  

45. Gör man egentligen någon uppföljning av hur stor del av dialogerna eller det material som 

samlas in från allmänheten som leder till något vidare, ex. underlag för beslut?  

                                                           
115 Dagård 2016, sid. 5 



 

46. Rutiner för hur samtal ska föras, görs utvärderingar, hålls det utbildningar för att man ska få ut 

så mycket som möjligt?  

47. Att använda dialoger som forum för eventuell påverkan för beslut är problematiskt ur en 

demokratisk jämlik synpunkt då alla individer inte är representerade på samma vis som i ex. ett 

val, hur hanterar man denna problematik?  

51. Hur hanterar man konflikter i dialoger?  

53. Har ni några belägg för dialogers positiva effekter?  

54. Mäter ni effekter? Har ni märkt någon skillnad?  

55. Men hur påverkas demokratin av det inbjudna deltagandet? Vilka motiv har makthavare och hur 

arrangeras dialogerna? Denna rapport syftar till att undersöka och diskutera frågor om 

medborgardialoger och fördjupad demokrati.   

56. Vad har medborgaren egentligen för makt att påverka i dessa dialoger? är det ett egentligt 

inflytande eller mer en konsultation som ges?  

57. Gränsen för hur stort inflytande som deltagare i medborgardialoger bör ges i beslutsfattandet är 

därför oklart.   

58. frågan är egentligen: vilken reell makt, påverkan eller inflytande som egentligen lämnas över 

till medborgarna/deltagarna vid en dialog?  

59. Medborgardialog är därför ämnet för denna rapport som kommer att belysa hur kommuner 

praktiserar dessa initiativ och vilka motiv som ligger bakom dem.   

60. Hur tror man att det går att öka medborgarnas aktivitet och delaktighet i politiken genom sådana 

här demokratiska inslag om de inte ges någon reell makt att påverka?  

61. Men vad räknas som en medborgardialog?  

62. vilka motiv samt institutionella arrangemang finns det? 

63. Hur stor roll statistikmässigt får denna sorts inflytande ta i beslutsprocesser? 

64. varför tror du att det är så svårt att få medborgare att delta i ex. dialoger? (fråga formad utifrån 

dialogernas nuvarande triviala syfte..) 



 

65. Vad kan deliberativa inslag ge för effekter, vad är alltså målet med dom? 

66. Hur ofta kommer man egentligen till konsensus i sådana här samtal? 

67. Hur försöker man sammankoppla den representativa demokratin med dessa sorters inslag? Och 

vad ser man för svårigheter? 

68. Vad ser man som viktiga aspekter när man ska genomföra/genomför ex en medborgardialog? 

69. Hur ser man på vilka som ska deltaga? Hur stora grupper tillåts? Var genomförs dessa samtal?  

Hur ser man på det offentliga som kriterie? 

70. Finns det negativa aspekter med att föra dessa dialoger i större, offentliga samtal? (ex. 

majoritetspåverkan etc.) 

71. Under vilka förutsättningar tenderar samtal och diskussioner att leda till en förändring av 

preferenser, och när verkar deliberation snarare till att befästa redan bildade uppfattningar?2 

72. Leder dialogerna alltid till det som målet var från början? 
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