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Abstract 

En intensiv förändringsprocess har kunnat identifieras runt om i Sveriges kommuner där en 

rad reformer genomförts i syfte att skapa forum för ökat medborgerligt deltagande. Syftet 

är att på så vis stärka demokratin på lokal nivå. I Halmstads kommun arbetar man med 

medborgerligt deltagande i flera projekt, Framtid Oskarström är ett av dem. Det finns dock 

en spänning i debatten kring om den lokala demokratin stärks genom att arbeta med 

medborgerligt deltagande. Omfattande kritik har riktats mot det deltagardemokratiska 

idealet, ändå arbetar Sveriges kommuner intensivt med att öka det medborgerliga 

deltagandet i politiska projekt och processer mellan de allmänna valen.  

Denna uppsats har två stycken syften. För det första har nivån av medborgerligt deltagande 

i projektet Framtid Oskarström studerats och för det andra har utsagor om kritik mot det 

deltagardemokratiska idealet undersökts. Fem stycken intervjuer har genomförts och 

resultatet visar att nivån av medborgerligt deltagande i Framtid Oskarström är 

medverkande dialog och respondenternas utsagor om kritiken som riktats mot det 

deltagardemokratiska idealet visar att det finns kritik som respondenterna håller med om, 

och som de inte håller med om.  

 

Nyckelord: Framtid Oskarström, deltagardemokrati, medborgerligt deltagande, 

deltagarnivåer, Halmstads kommun   
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1 Inledning  

Vi ser problem i utvecklingen av den lokala demokratin och vi har medborgare som vill vara 

med att diskutera och delta i samhällsutvecklingen men på sina villkor.         (SKL 2006:7) 

Projektet ”Medborgardialog” initierades år 2006 av Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL). Projektet syftar till att uppmuntra och stödja kommuner och landsting att utveckla 

metoder och system för medborgerlig förankring som en del i politiska projekt och 

processer. Målet är att stärka demokratin i Sveriges kommuner och landsting (SKL 

2006:5). Att medborgerligt deltagande i politiska projekt och processer skulle bidra till en 

stärkt demokrati är emellertid omdiskuterat: 

Kan det verkligen vara så här fantastiskt underbart? Och finns det verkligen ingen baksida 

eller något pris som måste betalas för detta fantastiska underbara? (Gilljam 2003:185)  

Dessa frågor ställer sig statsvetaren Mikael Gilljam, som formulerat nio stycken 

invändningar till deltagardemokratins disfavör. Denna uppsats tar avstamp ur spänningen 

som råder mellan kommuners försök att stärka och vitalisera den lokala demokratin med 

hjälp av medborgerligt deltagande i projekt och processer och kritiken som riktats mot det 

deltagardemokratiska idealet.  

1.1 Problemformulering  

Projektet Medborgardialog initierades mot bakgrund av en rad samhällsutvecklingar som 

identifierats i Sverige under en tid. Syftet med projektet är att stävja dessa tendenser och 

stärka demokratin på regional och kommunal nivå. SKL hänvisar bland annat till tendenser 

av minskande valdeltagande och partipolitiskt deltagande; ökad andel enfrågepartier; 

professionaliserade förtroendemannauppdrag samt ökat stöd för antidemokratiska rörelser. 

Parallellt identifieras andra samhällsutvecklingar i form av ett ökat medborgerligt intresse 

för samhällsfrågor och debatt; ökad sekularisering bland befolkningen; ökad uppskattning 

av frihetsvärden och mer omfattande tillit till den egna förmågan att fatta beslut över den 

egna livssituationen; ökade krav på kommuner och landsting samt ökad mediekonsumtion. 

Samtidigt, och/eller som följd av dessa utvecklingar, har svensken blivit en så kallad 
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”protestmedborgare”– dvs. svensken är nöjd med att förtroendevalda ”sköter” 

kommunerna fram till att ett beslut fattas som påverkar individen negativt (SKL 2006). 

Mot bakgrund av detta anses demokratin behöva stärkas på lokal nivå och därför initierade 

SKL projektet Medborgardialog. En intensiv förändringsprocess har kunnat identifieras 

runt om i Sveriges kommuner där en rad reformer genomförts i syfte att skapa forum för 

ökat medborgerligt deltagande. Enligt Maria Jarls bidrag till antologin Demokratins 

mekanismer från 2003 har reformerna dominerats av tron på att ett ökat medborgerligt 

deltagande kan vitalisera och stärka den representativa demokratin. Att detta skulle vara 

fallet är dock inte självklart menar Jarl. Hon argumenterar istället för att ett ökat 

medborgerligt deltagande kan leda till svårigheter för den representativa demokratin vilket 

snarare stjälper än stärker demokratin på lokal nivå (Jarl 2003:125). Jarl är inte ensam i sin 

kritik. Som framgår av denna uppsats finns det en omfattande debatt om 

deltagardemokratins förhinder. Trots detta är det ett faktum att kommuner mer intensivt 

börjat arbeta med medborgerligt deltagande i perioden mellan de allmänna valen och det är 

ur denna spänning som min uppsats tar form.  

Fördjupar vi oss i debatten upptäcker vi att en av kärnfrågorna är hur vi ser på begreppet 

”demokrati”. Det finns inte enbart en uppfattning om vad begreppet demokrati innebär, 

vilket givetvis betyder att det också finns olika uppfattningar om vad som stärker 

densamma. Ända sedan demokratins framväxt i antikens Grekland har medborgarnas roll i 

demokratin varit en omdiskuterad fråga: Vem räknas som medborgare? I hur stor 

utsträckning ska medborgarna får vara med och fatta de avgörande besluten? Till syvende 

och sist framgår det att det finns olika sätt att definiera begreppet demokrati (Dahl 

1989:12–22). Projektet Medborgardialog förväntas ge effekter av stärkt demokrati på lokal 

nivå – dvs. det medborgerliga deltagandet som en del i processer och projekt inför beslut 

förväntas ha positiv inverkan på den lokala demokratin. Kritiker mot det 

deltagardemokratiska idealet har dock en annan syn på begreppet. Gilljam som tidigare 

nämndes har fördjupat sig i det deltagardemokratiska idealet och ställer sig frågan om det 

är så fantastiskt underbart som det verkar. Hans resultat är nio stycken förhinder eller 

invändningar där han belyser hur idealet eventuellt brister i realism, ger rakt motsatta 

effekter och strider mot andra centrala demokrati- och styrelseskicksvärden (Gilljam 

2003:185–211). Det finns en spänning i debatten om hur man bör arbeta för att stärka 

demokratin. SKL:s förslag till Sveriges kommuner och landsting är att arbeta med 
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medborgerligt deltagande. Detta är även något som vi ser sker runt om i våra kommuner 

och landsting. Mot bakgrund av detta är det intressant att studera hur man ser på den kritik 

som riktats mot det deltagardemokratiska idealet. Är detta något som över huvud taget har 

reflekterats kring? Och i så fall, hur reflekterar man kring det? Denna uppsats syftar inte 

till att utreda om medborgerligt deltagande stärker demokratin på lokal nivå eller inte. 

Däremot syftar uppsatsen, mot bakgrund av den spänning som finns i debatten om hur man 

bör arbeta för att stärka demokratin, till att undersöka hur man arbetar med medborgerligt 

deltagande på lokal nivå och hur man reflekterar kring den kritik som forskare riktat mot 

det deltagardemokratiska idealet.  

1.2 Avgränsningar 

För att möjliggöra relevanta slutsatser krävs det att uppsatsen begränsas i en del avseenden. 

Att analysera medborgerligt deltagande i Sveriges 290 kommuner sker inte inom ramen för 

denna uppsats utan ambitionen är snarare att undersöka ett specifikt fall. Vid val av fall har 

ett par premisser beaktats. För det första behövs tidsmässiga begränsningar 

uppmärksammas. Uppsatsen sker inom ramen för bestämd tid och därför väljs rimligen ett 

fall som inte riskerar tidsmässiga förhinder. För det andra är det bestämt att jag kommer att 

specificera mig på ett specifikt projekt. Genom att göra på detta vis är min avsikt att det 

empiriska materialet stämmer överens med verkligheten i högre grad än om jag enbart 

undersökt medborgerligt deltagande generellt i alla projekt och beslut. Detta innebär att 

mitt val av fall också beaktar intressanta projekt där medborgerligt deltagande är ett viktigt 

inslag. Ett sådant projekt har initierats i Halmstads kommun och pågår inom ramen för 

EU:s projekt ”Sociala aspeter och Medborgardialog i Stadsplaneringen” (SMS). Genom att 

utgå ifrån detta projekt: ”Framtid Oskarström” uppfylls såväl den första som den andra 

premissen.  

1.3 Syfte och frågeställningar  

Uppsatsens syfte är tudelat. För det första är syftet att studera på vilken nivå Halmstads 

kommun arbetar med medborgerligt deltagande i projektet Framtid Oskarström. För det 

andra är syftet att undersöka respondenternas utsagor om den kritik som riktats mot det 

deltagardemokratiska idealet.  
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Följande frågeställningar besvaras för att tillgodose uppsatsens syften:  

1) På vilken nivå arbetar Halmstads kommun med medborgerligt deltagande i 

projektet Framtid Oskarström?  

2) Hur förhåller sig respondenternas utsagor till kritiken som riktats mot det 

deltagardemokratiska idealet?  

För att möjliggöra svar på frågeställning 2 besvaras följande underliggande frågeställning: 

a) Vilka utsagor har respondenterna om den kritik som riktats mot det 

deltagardemokratiska idealet? 

1.4 Centrala begrepp 

Medborgerligt deltagande 

Medborgarnas roll i politiken och demokratin är en kontroversiell fråga. Ända sedan 

antikens Grekland har frågor kring vem som klassas som medborgare, hur medborgarna 

skall styra etc. varit föremål för diskussion. Även idag finns det olika uppfattningar om 

vilken roll medborgarna bör ha. Av litteratur på området framgår det att en enhetlig 

definition av medborgerligt deltagande inte infinner sig. Däremot är det många som talar 

om olika former eller nivåer av medborgerligt deltagande för att förklara begreppet. Hur 

begreppet operationaliseras i den aktuella uppsatsen presenteras i kapitel 4. Däremot är det 

väsentligt att poängtera att det är det medborgerliga deltagandet mellan de allmänna valen 

som initierats av kommunen som avses. Inte det partipolitiska och valdemokratiska 

deltagandet. Inte heller avses det privata deltagandet i politiken – dvs. medborgare som 

exempelvis engagerar sig politiskt genom att handla ekologiskt eller inte bära päls eller 

liknande.  

1.5 Disposition  

I det inledande kapitlet har uppsatsens problemområde och syfte med frågeställningar 

presenterats tillsammans med avgränsningar och definitioner av centrala begrepp. I nästa 

kapitel görs en fördjupad beskrivning av Halmstads kommuns arbete med demokrati- och 
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dialogfrågor och av projektet Framtid Oskarström. Valet av att ha ett bakgrundskapitel i 

uppsatsens inledning grundar sig i att ge läsaren en djupare förståelse inför teori- och 

metodavsnitten. Alternativet var att senarelägga avsnittet, vilket även övervägdes. Dock är 

min uppfattning bakgrundskapitlet bör återfinnas inledningsvis i uppsatsen just för att ge 

läsaren en mer djupgående kunskap inför uppsatsens mer centrala delar. Kapitel tre 

behandlar Tidigare forskning och syftar till att ge läsaren en bild av tidigare forskning 

inom fältet som studeras inför kapitel fyra som behandlar de Teoretiska utgångspunkterna. 

I detta kapitel presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Frågeställning ett 

respektive frågeställning två är båda kopplade till två olika teoretiska utgångspunkter vilka 

redogörs för i kapitlet. Gällande frågeställning ett preciseras nivåer av deltagande och 

gällande frågeställning två lyfts kritik mot det deltagardemokratiska idealet. I kapitel fem 

Metod och material beskrivs det tillvägagångssätt som uppsatsen följt – dvs. en 

presentation görs av valet av kvalitativ metod samt metoder för materialinsamling och 

analysen presenteras. Kapitlet avslutas med en validitets- och reliabilitetsdiskussion. I 

kapitel sex återfås uppsatsens resultat. Resultatet är uppdelat i två delar, en för vardera 

frågeställning. Kapitel sju är ett avslutande kapitel där slutsatser dras och diskuteras, 

återkoppling till tidigare forskning görs och förslag på vidare forskning ges.  
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2 Bakgrundsbeskrivning  

Den här uppsatsen behandlar frågor om demokrati och demokratiideal. Därför är det 

lämpligt att ge läsaren en kort kvalitativ redogörelse av hur den studerade kommunen, 

Halmstads kommun, formellt arbetar med frågor som rör demokrati och dialog i syfte att 

ge läsaren en djupare förståelse för kommunens generella demokratiarbete. För att 

tillhandahålla nödvändig information har en informantundersökning genomförts med en 

utvecklingsstrateg på kommunen vars arbetsområden är demokrati, jämställdhet och 

mångfald. Vidare ges en bakgrundsbeskrivning av projektet Framtid Oskarström. Denna 

information har givits av såväl dokument som beslut och informantundersökning. Två 

stycken informanter har intervjuats i syfte att samla in material om Framtid Oskarström: 

Mattias Bjellvi, projektledare samt Henrik Oretorp, ordförande i styrgruppen.  

2.1 Demokrati och dialog i Halmstads kommun  

I planeringsdirektiven för Halmstads kommun 2012-2014 finns det ett övergripande 

målområde på ämnet ”Demokrati och dialog” som lyder:    

Halmstad kännetecknas av tolerans och öppna attityder som förhindrar diskriminering, 

utanförskap och ojämställdhet. Invånarna har kunskap om den lokala demokratin samt insyn 

i kommunens beslutsfattande och verksamheter. Alla invånare har möjlighet att påverka det 

politiska beslutsfattandet. Kommunens verksamheter utgår från invånarnas behov och idéer 

samt utvecklas i aktiv dialog med invånarna på ett tidigt stadium i beslutsfattandet. 

Samarbetet med den ideella sektorn är väl utvecklat.  (Planeringsdirektiv 2012-2014:29) 

Nakisa Khorramshahi arbetar som utvecklingsstrateg på Stadskontoret i Halmstads 

kommun där hon ansvarar för frågor som rör jämställdhet, mångfald och demokrati. 

Hennes uppdrag är att, tillsammans med medarbetare och förtroendevalda i kommunen, 

uppfylla ovan presenterat mål. En del i det övergripande målet ger att; kommunens 

verksamheter skall utgå ifrån invånarna och utvecklas i aktiv dialog med dem; vilket 

innebär att tjänstemän och förtroendevalda har i uppdrag att skapa möjlighet för 

medborgare att aktivera sig i projekt och processer för att säkerställa att verksamheten 

utgår ifrån invånarnas behov och idéer. Enligt Khorramshahi har kommunen under de 



     Malin Angbo 

      901008-0928  

11 

 

senaste åren arbetat för att verkligen sätta frågor om demokrati, jämställdhet och mångfald 

på agendan och kontinuerligt arbeta med att aktivera och involvera medborgarna i projekt 

och processer. Idag arbetar Khorramshahi med att samordna kommunens arbete med 

medborgerligt deltagande i projekt och processer. Hon har det sammantagna ansvaret i 

kommunen för arbetet med demokratifrågor:  

Jag har det sammantagna ansvaret på kommunen. Men däremot då det är bestämt att 

Halmstads kommun skall arbeta med dessa frågor har alla ett ansvar och uppdrag att jobba 

med dem. Speciellt då det är ett fullmäktigebeslut. (Khorramshahi 2012) 

Tillsammans har hela kommunen ett ansvar att tillgodose de mål som fullmäktige beslutat 

om. Däremot poängterar Khorramshahi att det inte finns personer anställda på varje 

förvaltning och bolag för att exklusivt arbeta med demokratifrågor, såsom det exempelvis 

finns en på varje förvaltning och bolag som enbart arbetar med ekonomifrågor. 

Alla har ett ansvar att arbeta med demokrati och dialog. Men det finns ingen ansvarig 

anställd på varje förvaltning vars uppdrag är just att arbeta med denna fråga. Eftersom att det 

är så stort område skiljer det sig väldigt mycket mellan förvaltningarna hur man arbetar med 

demokrati och dialog. Olika förvaltningar arbetar på olika sätt då det rör sig om olika frågor.

  (Khorramshahi 2012) 

Således är demokratiarbetet decentraliserat ut i förvaltningarna och bolagen i den mån att 

alla har ett ansvar att arbeta med frågorna. Samordningen av kommunens arbete med 

demokratifrågor sker dock centralt på Stadskontoret där Khorramshahi har det huvudsaliga 

ansvaret.  

Halmstads kommun har idag flertalet projekt igång där medborgerligt deltagande är 

centrala delar. Framtid Oskarström som är av intresse i den aktuella uppsatsen är enbart ett 

av flera projekt. Bland annat belyser Khorramshahi den pågående översiktsplanen som 

under våren arbetas med i kommunen. I alla de projekt som pågår är Khorramshahi 

viktigaste uppgift att tillsammans med sina kollegor och de förtroendevalda diskutera hur 

man skall involvera medborgarna i projekten, och framför allt varför man vill involvera 

dem. Hon poängterar att kommunen idag arbetar mycket medvetet med det medborgerliga 

deltagandet – dvs. kommunen är medveten om att deltagandet kan föras på olika nivåer 
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och på olika sätt i olika syften och hennes uppdrag är att tillsammans med de 

förtroendevalda precisera hur de olika projekten skall utformas för att nå bästa resultat.  

Arbetar idag med att fundera på när och var man skall ha dialogen och i vilka frågor. Det vi 

tagit fram är ett arbetssätt. När jag började skulle vi ha massa dialog. Och så började vi ordna 

och det skulle vara på rådhuset och på biblioteket. Men… ’Varför? Vad är det vi vill veta? 

Varför vill vi ha dialog?’ Så det handlade väldigt mycket om att backa tillbaka och tänka 

efter varför vi skall ha dialog och i vilka frågor och ta fram struktur för detta arbete. /…/ Ska 

man ha en dialog för att den ska ge nån nytta behöver vi veta vad vi vill veta av våra 

medborgare annars skapar vi förväntningar som vi inte kan uppfylla.  (Khorramshahi 2012) 

Sammantaget ger Khorramshahi en bild av en kommun som medvetet arbetar med att 

aktivera medborgare i olika projekt och processer. Inte för deltagandets skull utan för att 

faktiskt skapa bättre förutsättningar för beslut: ”Vi ville komma bort ifrån tanken att ’det 

ska se bra ut’ och istället tänka att det skulle vara givande” (Khorramshahi 2012).  

2.2 Fallbeskrivning - Framtid Oskarström 

Orten Oskarström 

Cirka två mil från Halmstad ligger orten Oskarström. Oskarström är en stor ort med ca 

4000 invånare. Idag tillhör Oskarström Halmstads kommun, men tidigare var orten sin 

egen kommun: Oskarströms Köping. Orten erbjuder en rik industrihistoria, goda 

fritidsmöjligheter, bra kommunikationer och ett rikt föreningsliv. Samtidigt råder det en 

social obalans inom området. Främst sett till ohälsotal och arbetslöshet. Med detta som 

utgångspunkt valde politiker i Halmstads kommun att initiera ett projekt för att ge 

Oskarström en gemensam framtidsbild (Dokumentation, Framtid Oskarström 2011-2011).  

Bästa möjliga Oskarström i framtiden  

Inför mandatperioden 2011-2014 inrättades ett nytt utskott i Halmstads kommun nämligen 

Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott (KSU). Sju stycken ledamöter, inklusive en 

ordförande och två vice ordförande har utsetts av kommunstyrelsen för att sitta i utskottet 

under mandatperioden. Utskottet kommer att ansvara för frågor som handlar om översikts- 
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och detaljplaner samt utbyggnaden av Halmstads kommun. På KSU:s sammanträde den 

13:e juni 2011 fattades ett beslut om projektet Framtid Oskarström. Beslutet löd: 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadskontoret i 

uppdrag att genomföra projekt Framtid Oskarström m enligt bilagd projektbeskrivning 

daterad 2011-06-01.   (KSU § 133 2011-06-13) 

Projektet pågår under 2011 och 2012 och är ett av projekten i EU-projektet ”Sociala 

aspekter och Medborgardialog i Stadsplaneringen” (SMS). SMS är ett gränsöverskridande 

kunskapsprojekt som syftar till att skapa gemensamma metoder för att inkludera sociala 

aspekter i samhällsbyggnadsprocessen på ett systematiskt sätt. SMS-projektets mål är att 

finna verktyg för att säkerställa att sociala perspektiv får en central del i all form av 

stadsplanering samt att finna goda metoder och modeller för medborgardialog (Hjerpe 

2011).  

Uppdraget som KSU gav tjänstemännen på samhällsbyggnadskontoret om projektet 

Framtid Oskarström föreskrev att ett utvecklingsprogram skulle arbetas fram utifrån bästa 

möjliga Oskarström i framtiden. Syftet med projektet är att ge Oskarström en gemensam 

framtidsbild 20 år framåt i tiden.  

Syftet är att ge en gemensam framtidsbild 20 år framåt i tiden och gemensamma strategier 

för att nå dit, en långsiktig organisation för dialog och planering av samhället mellan olika 

aktörer samt skapa en långsiktig hantering av årliga insatser/åtgärder.  

     (KSU § 133 2011-06-13) 

Vägen mot framtiden skall enligt dokumentation präglas av gemensamma strategier där en 

långsiktig organisation för dialog och planering av samhället är centrala element. Den 

långsiktiga målsättningen är en hållbar utveckling socialt ekonomiskt och ekologiskt på 

orten. Dessutom poängterar kommunen att projektet även kan sägas vara en ”… del i det 

allmänna demokratiarbetet inom Halmstads Kommun” (Bjellvi 2011). 

Projektet i praktiken  

Målet med det praktiska arbetet är att ett så kallat utvecklingsprogram skall tas fram. Även 

en åtgärdslista och en modell för samverkan mellan olika aktörer ska genereras. För att nå 

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C2%A7
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detta mål har kommunen valt att arbeta med olika arbetsformer där flera olika parter får 

medverka. Tillsammans önskas parterna bidra till en bild av Oskarström i Framtiden. 

(Dokumentation – Framtid Oskarström 2011:2). 

En avgörande del i utvecklingsarbetet är att de som bor och verkar i Oskarström får bidra 

med sin kunskap och erfarenheter.  (Dokumentation – Framtid Oskarström 2011:2) 

Kommunen har arbetat på en rad olika sätt för att aktivera medborgare i Framtid 

Oskarström. Inom ramen för projektet har ca 200 intervjuer med medborgare i Oskarström 

genomförts. En workshop har arrangerats under en heldag där handplockade deltagare från 

olika samhällsfunktioner såsom politiker, tjänstemän, medborgare, polis, samhällsförening, 

idrottsföreningar, företag samt privatpersoner medverkade. Deltagarna var handplockade 

för att få ett brett urval av ung och gammal, man och kvinna, föreningsmänniska, 

företagsmänniska, privatpersoner, politiska partier etc. På workshopen fick deltagarna 

tillsammans prioritera bland de idéer som framkom under diskussionerna vilket ligger till 

grund för det utvecklingsprogram som framarbetas. Ett halvår efter workshopen hölls ett 

uppföljningsmöte och därefter har processen fortsatt i form av att mindre grupper arbetat 

med att ta fram ett program. I maj 2012 är programmet formulerat och samråd skall nu 

påbörjas där man offentliggör det sammanställda programmet på offentliga träffar i 

Oskarström (Oretorp 2012, intervju; Bjellvi 2012, intervju) 
1
.   

I nästa kapitel presenteras tidigare forskning inom fältet. Därefter redogörs för uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter följt av metod och material. Utifrån vilka utgångspunkter 

Framtid Oskarström studeras kan läsas om i avsnitt 4.2.  

 

                                                 

1
 Observeras bör dock göras att projektet studeras i dess helhet – dvs. varje delmoment i projektet studeras 

inte för sig. 
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3 Tidigare forskning 

För att finna relevant tidigare forskning för uppsatsen har jag börjat brett och läst mycket 

litteratur på ämnet och ändå har jag inte läst en tusendel av all litteratur som är skriven 

inom fältet. Mot bakgrund av detta har ett urval av tidigare forskning genomförts, vilket 

innebär att det finns betydligt fler relevanta forskare som bidragit till fältet än de som 

kommer att nämnas här. Syftet med avsnittet är dock att ge läsaren såväl en beskrivning av 

det deltagardemokratiska idealets förespråkare samt kritik som riktats mot det. Därutöver 

kommer jag kortfattat diskutera det aktuella läget i Sveriges kommuner och landsting med 

det kontinuerliga arbetet med medborgerligt deltagande.  

Precis som demokratin har de deltagardemokratiska idéerna sina rötter i antikens Grekland 

med Atens direktdemokratiska styrelseskick. Förflyttar vi oss framåt i tiden förknippas det 

deltagardemokratiska tänkandet med Rousseau och John Stuart Mill. Samtidens mest 

välkände deltagardemokrat är enligt Gilljam och Hermansson (2003) den amerikanske 

statsvetaren Benjamin Barber. I förordet till boken Strong Democracy Participatory 

politics for a new age från 1984 skriver författaren att “We suffer, in the face of our era’s 

manifold crises, not from too much but from too little democracy” (Barber 1984:xxxi). 

Barber försöker visa på att det liberala överskottet, som han anser existerar i såväl USA 

som flera andra demokratier i väst, undergräver demokratin. Enligt honom kan samtliga 

samhällskriser såsom minskat valdeltagande och minskad politisk aktivitet bland 

medborgarna spåras till att samhället lider av för lite demokrati: ”In a country where voting 

is the primary expression of citizenship, the refusal to vote signals the bankruptcy of 

democracy” (Barber 1984:xxxiii). Författaren menar att liberalismen tjänar demokratin 

dåligt och understryker att demokratins överlevnad är avhängigt nya institutionella former 

vilka står fria från de liberala tankarna. Enligt Barber kan endast den starka demokratin 

förhindra demokratins fördärv. Den starka demokratin definieras av deltagande och aktiva 

medborgare som styr sig själva. I den starka demokratin är det medborgarna själva som 

styr snarare än att representanter väljs i syfte att styra i medborgarnas intresse. Detta 

innebär inte att medborgarna styr och bestämmer allting på alla nivåer och i alla instanser 

utan det innebär att medborgarna regelbundet och ofta är aktiva i de politiska processerna. 
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Barber ger i sin bok starkt stöd till den starka demokratin där medborgare är aktiva och 

deltagande i de politiska processerna (Barber 1984). En svensk statsvetare som också 

intresserat sig för den starka demokrati är Rune Premfors. Premfors skriver i boken Den 

starka demokratin från 2000 om den svenska demokratin och dess utveckling. Han 

argumenterar i boken för den starka demokratin som en såväl önskvärd som möjlig 

framtida utveckling av den svenska demokratin. Demokratinsynen hämtar inspiration från 

Barber (1984). Premfors starka demokrati hänvisar, precis som Barbers (1984) till ett ökat 

medborgerligt deltagande med många direktdemokratiska inslag och interaktiva 

förtroendevalda snarare än bundna (Premfors 2000:35). Som kan tydas av Barber (1984) 

respektive Premfors (2000) finns det tankar om en stark demokrati där medborgerligt 

deltagande är en viktig del i de politiska processerna. Samtidigt är det också relevant att 

poängtera att det finns forskare som avvisar det deltagardemokratiska idealet. Mer om 

detta i kapitel fyra.   

I det aktuella avsnittet presenteras ytterligare tidigare forskning på ämnet 

deltagardemokrati. Inledningsvis omnämns Stig Montin, professor i statsvetenskap vars 

huvudsakliga intresse är kommuner och regioner med demokrati och styrning som främsta 

problemområdena. Därefter presenteras en studie av Mikael Gilljam och Ola Jodal med 

huvudtemat: demokratiutvecklingen i svenska kommuner. Genom att belysa deras material 

är min ambition att ge en allmän men ändå fördjupad bild av tidigare forskning om 

deltagardemokrati på lokal nivå.  

I Montins bok Moderna Kommuner från 2007 identifierar författaren tre stycken olika 

aspeter på medborgarskapet: det civila medborgarskapet, det politiska medborgarskapet 

och det sociala medborgarskapet. Av dessa tre är de det politiska medborgarskapet som 

behandlar frågor om deltagande, inflytande och delaktighet och är därför det 

medborgarskap som är relevant här. Det politiska medborgarskapet handlar om 

medborgarnas politiska rättigheter och skyldigheter. Rösträtten är ett exempel på en 

politisk rättighet, rätten att på olika sätt medverka i politiska beslutsprocesser genom 

opinioner eller lokala partier är andra rättigheter. På vilket sätt medborgare använder sina 

politiska rättigheter har förändrats under senare decennier och slutsatserna som dras är att 

det traditionella deltagandet – dvs. politiskt deltagande förknippat med industrisamhällets 

och den representativa demokratin minskat medan andra alternativa och nya former av 
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deltagande expanderat. Med detta resultat i hand har flertalet projekt initierats i landets 

kommuner i syfte att öka kommuninvånarnas delaktighet, deltagande och inflytande. 

Synen på hur medborgarna bör medverka i politiska processer på lokal nivå har förändrats 

över tid och under 2000-talet framgick det att medborgare bör medverka i ett flertal 

sammanhang och former i de politiska processerna. Under senare år har allt fler 

argumenterat för ett ökat direkt deltagande med bland annat rådgivande kommunala 

folkomröstningar. På samma sätt har också argumentationen för mer medborgardialog 

blivit mer intensiv. Argumentationen har på många sätt fått genomslag vilket bland annat 

syns genom medborgarnas förslagsrätt i fullmäktige, medborgarpaneler etc. Trots detta har 

statsvetarna Mikael Gilljam och Ola Jodal dragit slutsatserna att den kommunala 

demokratisatsningen misslyckats då de inte resulterat i en mer vital demokrati med mer 

aktiva medborgare (Montin 2007:140–172). I många av Sveriges kommuner har det 

demokratiutvecklande arbetet kommit långt. Syftet med Gilljam och Jodals rapport 

Demokratiutveckling i svenska kommuner är att studera i vilken utsträckning skillnaderna i 

demokratiutveckling mellan olika kommuner påverkar och förbättrar den lokala 

demokratins sätt att fungera. Är det möjligt att genom reformer skapa en mer vital 

demokrati med mer aktiva medborgare? Svaret på frågan och resultatet av forskningen ger 

att kommunernas satsningar på demokratiutveckling inte har resulterat i en mer vital 

demokrati. Forskarna har inte kunnat finna belägg för en förbättrad demokrati. Gilljam och 

Jodal menar dessutom att resultatet av deras forskning är ett nederlag för den 

deltagardemokratiska teoribildningen (Gilljam & Jodal 2005).  

Det som framgår av Montin respektive Gilljam och Jodal är att det råder olika 

uppfattningar om hur man stärker demokratin på lokal nivå vilket till syvende och sist 

handlar om olika grundläggande demokratisynsätt. Benjamin Barber såväl som Rune 

Premfors skriver båda två om en stark demokrati där deltagande medborgare är viktiga 

ingredienser medan Gilljam och Jodal avstyrker de deltagardemokratiska satsningarna på 

kommunal nivå. Utan tvekan finns det en intressant och relevant diskussion om 

demokratins framtida utveckling och det är inom detta fält denna uppsats önskar bidra med 

kunskap och vidare tankar.  
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4 Teoretiska utgångspunkter 

I det aktuella kapitlet presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter. Tre stycken 

demokratiideal presenteras och beskrivs inledningsvis i syfte att ge läsaren en större 

förståelse för demokratibegreppets mångtydighet inför en fördjupad beskrivning av det 

deltagardemokratiska idealet. Anledningen till att det deltagardemokratiska idealet 

redogörs för i större utsträckning är att det är detta ideal som förefaller relevant för 

besvarande av frågeställning två. Jag kommer att använda mig av Gilljams nio stycken 

invändningar mot det deltagardemokratiska idealet som teoretisk ram då syftet är att 

undersöka respondenternas utsagor om den kritik som riktats mot det deltagardemokratiska 

idealet. Teoriavsnittet fortsätter med en presentation av Sherry Arnsteins deltagarstege 

vilken används som teoretisk ram för besvarande av frågeställning ett. Att teorierna 

presenteras i omvänd ordning i förhållande till hur de sedan kommer att användas vid 

analysen motiveras då det är viktigt att börja brett för att sedan fördjupa sig vilket görs 

genom att först presentera demokratiideal för att senare presentera olika nivåer av 

medborgerligt deltagande.  

4.1 Demokratiideal  

Sedan urminnes tider har en del människor föreställt sig ett politiskt system där 

medlemmarna betraktar varandra som poliskt jämställda: ett system, där folk gemensamt 

utövar sin suveränitet, där de har förmågan, resurserna och institutionerna som krävs för att 

styra sig själva.  (Dahl 1989:12) 

Demokratin som idé har sina rötter i antikens Grekland och har genom historien varit mer 

eller mindre aktuell på vår jord. ”Idag är demokratitanken populär överallt” menar Dahl 

1989:13. Att demokratitanken är populär innebär dock inte att det finns någon allmän 

enighet kring vad begreppet ”demokrati” innebär. Vi behöver här göra en distinktion 

mellan termen ”demokrati” som betyder folkstyre, och begreppet ”demokrati” vars 

innebörd är omstridd och kontroversiell. För det första är det oklart vilka som bör ingå i 

”folket”; för det andra behövs en närmare precisering av vad folket bör styra över och hur 

de bör styra (Dahl 1989:12–22). Demokratibegreppets mångtydighet har resulterat i att det 
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finns olika typer av demokratiideal. I antologin Demokratins mekanismer av Mikael 

Gilljam och Jörgen Hermansson (red.) från 2003 identifieras tre stycken ideal: 

valdemokrati, deltagardemokrati och samtalsdemokrati (Gilljam & Hermansson 2003:15). 

För den aktuella uppsatsen är de det deltagardemokratiska idealet som är centralt. Därför 

ges enbart en kortfattad beskrivning av de andra två idealen följt av en djupare redogörelse 

av det deltagardemokratiska idealet.  

4.1.1 Valdemokrati 

För valdemokratin som demokratiideal är det de regelbundna återkommande valen mellan 

konkurrerande representanter som utgör den centrala mekanismen. I det valdemokratiska 

idealet påverkar medborgare politiken genom att i återkommande val rösta på partier och/ 

eller politiker. Detta innebär att det under perioderna mellan valen är de förtroendevalda 

representanterna som sköter beslutsfattandet. Anhängare till valdemokratin menar inte att 

detta per definition behöver betyda att politiker inte kan kommunicera med medborgare 

mellan valen utan menar snarare att denna möjlighet bör finnas och utnyttjas. Däremot 

menar de att man bör utesluta påverkan och deltagande från medborgarna mellan valen. 

Två relevanta begrepp för det valdemokratiska idealet är ansvarsutkrävande i efterhand och 

mandatgivande. Tanken med valdemokrati är att de valda representanterna ska ges frihet 

att utforma politiken för att väljarna i efterhand ska kunna värdera partier och kandidater 

utifrån de gjorda prestationerna alternativt att partier och kandidater formulerar framtida 

politiska insatser utifrån vilket man önskar få mandat av väljarna (Gilljam & Hermansson 

2003:15–18).  

4.1.2 Samtalsdemokrati  

Det samtalsdemokratiska idealet rymmer en vision om politik som en aktivitet där det 

ideala samtalet och diskussionen står i förgrunden. Samtalet syftar till att skapa 

samförstånd bland mötesdeltagarna och därmed bidra till eniga beslut. Vid en 

beslutssituation bör deltagarna enligt detta ideal samtala sig fram till en överenskommelse 

snarare än votera och förhandla. Tanken grundar sig på att människors olika åsikter är 

möjliga att forma i ett idealt samtal. Här ligger inte fokus på förbestämda preferenser utan 
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snarare på att gå in i samtalet med öppna sinnen och se möjligheten att samtala sig fram till 

konsensus (Karlsson 2003:214–230).  

4.1.3 Deltagardemokrati 

Det tredje demokratiidealet åberopar det medborgerliga deltagandet i politiska processer 

och brukar gå under namnet deltagardemokrati. Detta ideal kännetecknas av att 

medborgarna är aktiva i politiken på fler vis än då de väljer representanter i allmänna val. 

Ambitionen är att medborgarna kontinuerligt skall kunna vara med och påverka politikens 

utformning samtidigt som det också skall finnas utrymme för medborgare att delta i 

politiska beslutsprocesser (Gilljam & Hermansson 2003:19–22). Idealet implicerar en 

strävan efter att decentralisera makten ner till medborgarna (Amnå 2003:110). Anhängare 

till idealet menar att medborgare i den mån det är möjligt ska vara med och fatta de 

avgörande politiska besluten, vilket kräver ett aktivt deltagande och engagerade 

medborgare också emellan de regelbundna valen (Gilljam & Hermansson 2003:19–22). 

Inom det deltagardemokratiska idealet är politik ett gemensamt projekt för att förverkliga 

folkets vilja – av medborgarna själva snarare än av någon elit (Amnå 2003:106–110). Den 

svenske statsvetaren Amnå (2003) menar att det deltagardemokratiska idealet både är 

önskvärt och nödvändigt. Han menar att deltagardemokrati som ideal presenterar lösningar 

på inneboende problem hos valdemokratin. Deltagardemokratin som ideal eftersträvar 

möten och processer mellan de återkommande valen vilket hade gynnat valdemokratin som 

enligt Amnå (2003) riskerar att resultera i någon form av elitdemokrati där effektivisering 

ses som demokratins främsta mål. Valdemokratin bygger i grunden på informerade 

medborgare med en vilja att ta ansvar för vem eller vilka som styr. Enligt det 

deltagardemokratiska idealet skapar inte valdemokratin informerade medborgare utan 

snarare tvärt om. Därför menar deltagardemokratins anhängare att det i allra högsta grad är 

viktigt att få till stånd deltagande mellan valen (Amnå 2003).  

Ansikte mot ansikte kan medborgare motverka den elitism som ligger i fejd med 

jämlikhetskravet. Utan ett deltagardemokratiskt korrektiv tilltar risken för att eliter 

manipulativt ska kunna regissera åsiktsbildningen till sin fördel.   (Amnå 2003:112) 

Att deltagardemokratiska inslag alltid bidrar till en stärkt valdemokrati är dock inte den 

hela sanningen poängterar Amnå (2003). På flera relevanta punkter kan man enligt honom 
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befara att de två idealen kolliderar (Amnå 2003:116). Som nämndes inledningsvis i 

uppsatsen har även Gilljam (2003) identifierat förhinder med det deltagardemokratiska 

idealet. Närmare bestämt identifierar Gilljam nio stycken invändningar. Observeras bör 

dock göras att Gilljam för ett betydligt längre resonemang kring invändningarna än vad 

som kommer att göras inom ramen för detta avsnitt. Han understryker att många av 

invändningarna är svåra att studera empiriskt och att somliga väger tyngre än andra i 

debatten. Detta är en diskussion som inte kommer inte kommer inkluderas här. Nedan 

följer en beskrivning av invändningarna.   

1. Medborgarna kan inte  

Den första invändningen behandlar medborgarnas kompetens att ansvara för sin politiska 

framtid. Att säga att medborgarna inte har kunskap nog att kunna fatta kloka beslut för sig 

själva är en invändning som enligt Gilljam är såväl proaktiv som politiskt inkorrekt. Att det 

däremot funnits en fortlöpande diskussion om medborgarnas demokratiska kompetens när 

det gäller politiska kunskaper, genomtänkta åsikter och förmågan att se bortom det snäva 

egenintresset är dock ett faktum (Gilljam 2003:186–188). 

2. Medborgarna hinner inte  

Empirisk forskning visar att medborgarnas fria tid har ökat med en kvart om dagen under 

det senaste decenniet. Att detta skulle innebära att medborgare har tid att delta i politiska 

processer är dock långt ifrån någon sanning. Med allt som engagerar medborgarna, från att 

hämta och lämna barn på fritids, fotbollsträningen till motionering och nöjen, finns det lite 

tid över till att aktivera sig i olika politiska projekt. Gilljam understryker dock att det 

troligtvis inte är relevant hur mycket fri tid medborgarna har. Till syvende och sist handlar 

det om prioriteringar. Den som prioriterar att delta i politiska processer väljer bort 

någonting annat medan de som inte prioriterar att delta väljer något annat istället (Gilljam 

2003:189–190). 
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3. Medborgarna vill inte 

Den andra invändningen leder oss till invändning nummer tre nämligen medborgare vill 

inte. Att prioritera politiskt deltagande bygger i grunden på vilja. Vill medborgarna inte 

delta i politiska processer finns det inget som säger att de måste delta: 

Det är inte mycket som talar för att den stora folkmajoriteten står och stampar i farstun och 

ingenting hellre vill än att få komma in i den deltagardemokratiska stugvärmen. De 

knapphändiga forskningsresultat som kan användas för att belysa medborgarnas inställning 

till och vilja att själva bidra till mer deltagardemokrati pekar, om något, i motsatt riktning 

 (Gilljam 2003: 190)  

4. Motverkar medborgarnas välbefinnande  

Den fjärde invändningen handlar om att det medborgerliga deltagande kan ha negativa 

konsekvenser för medborgarnas välbefinnande – dvs. en rakt motsatt effekt av vad som 

förväntades. När det gäller välbefinnande i form av självförverkligande och politiskt 

självförtroende menar Gilljam att det är fullt möjligt att politiskt deltagande som inte leder 

till önskat eller förväntat resultat kan ha negativa konsekvenser för välbefinnandet. Om 

man som medborgare deltar på olika sätt i olika beslutsprocesser och aldrig lyckas att nå 

avsett resultat menar Gilljam att medborgarens tilltro till den egna politiska förmågan, och 

således välbefinnandet, påverkas negativt (Gilljam 2003:194–196). 

5. Motverkar medborgarandan  

Gilljams femte invändning ger att deltagardemokratin motverkar medborgarandan snarare 

än att den har positiva effekter för densamma. Kritiken grundar sig i att medborgare 

tenderar att delta i enstaka frågor som berör den personliga egennyttan – dvs. 

småbarnsföräldrar ägnar sig åt barnomsorg osv. – vilket innebär att det 

deltagardemokratiska idealet snarare uppmuntrar medborgarna till att tänka och agera i 

enlighet med kortsiktiga och personliga egenintressen snarare än att beakta 

medborgarandan och gemensamma intressen (Gilljam 2003:196–199). 
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6. Motverkar valdemokratins legitimitet  

Invändning nummer sex ger att deltagardemokrati motverkar valdemokratins legitimitet, 

dels då politiskt deltagande motverkar medborgarnas stöd och förtroende för 

valdemokratins aktörer och institutioner och medborgarnas vilja till politiskt aktivitet inom 

ramen för valdemokratin och dels då politiskt deltagande och direktdemokratiskt 

beslutsfattande motverkar medborgarnas acceptans för och efterlevnad av de beslut som 

fattas i valdemokratisk ordning. Resonemanget som förs ger att medborgare som aktiverar 

sig i deltagardemokratiska aktiviteter och inte når önskat resultat alternativt inte blir 

lyssnade till över huvud taget kan leda till en ovilja att delta politiskt inom ramen för 

valdemokratin – dvs. rösta vid allmänna val. Vidare skulle ett möjligt scenario även kunna 

te sig som så att förtroendet för de förtroendevalda påverkas negativt av 

deltagardemokratiska aktiviteter därför att medborgarna inte vet vem de skall kräva på 

ansvar, medborgarna eller de förtroendevalda (Gilljam 2003:199–201). 

7. Konflikt med demokrativärdet politisk jämlikhet  

Invändning nummer sju klassar Gilljam som den tyngst vägande invändningen i debatten. 

Vid närmare läsning av den diskussion och forskning som finns om det 

deltagardemokratiska idealet framkommer det att problemet med den politiska 

ojämlikheten ofta påtalas. Studier visar att det politiska deltagandet är ojämnt spritt mellan 

olika befolkningsgrupper där de så kallade resursstarka medborgarna i första hand står för 

den politiska aktiviteten. I samma stund som det politiska deltagandet belönas med ett 

större inflytande vid beslutsfattande i gemensamma angelägenheter infinner sig ett reellt 

ojämlikhetsproblem (Gilljam 2003:203–206). 

8. Konflikt med styrelseskicksvärdet kloka beslut 

Den åttonde invändningen menar att deltagardemokratin står i konflikt med 

styrelseskicksvärdet kloka beslut. Denna invändning är nära sammankopplad med de tre 

invändningarna som presenterades inledningsvis. Invändningen grundar sig i att politiska 

beslut blir mindre förnuftiga i en deltagardemokrati än vad de blir i en valdemokrati – 

vilket leder oss tillbaka till diskussionen om medborgarnas kompetens. Oavsett 
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medborgarnas kompetens menar Gilljam att beslut där medborgerligt deltagande 

förekommit i förarbetet fortfarande kan vara klokt – däremot menar han att 

helhetstänkandet och beslutssamordningen riskerar att försvinna vid beslutsfattande vilket 

således innebär att deltagardemokrati står i konflikt med kloka, helhetstänkande beslut 

(Gilljam 2003:206–208). 

9. Konflikt med styrelseskicksvärdet effektivitet  

Den sista invändningen ger att deltagardemokrati står i konflikt med styrelseskicksvärdet 

effektivitet. Enligt Gilljam är denna invändning troligtvis den vanligaste. Det är knappast 

någon större hemlighet att det tar tid att aktivera medborgare och möjliggöra olika nivåer 

av medborgerligt deltagande vilket givetvis innebär att det hade varit mer effektivt att 

förtroendevalda politiker fattar beslut utan att medborgarna får medverka i processen 

(Gilljam 2003:208–210). 

4.1.4 Sammanfattning  

Bristande realism Motsatta effekter Konflikt med andra centrala 

värden 

1. Medborgarna kan inte 4. Motverkar medborgarnas 

välbefinnande 

7. Konflikt med 

demokrativärdet politisk 

jämlikhet 

2. Medborgarna hinner inte 5. Motverkar medborgarandan 8. Konflikt med 

styrelseskicksvärdet kloka 

beslut 

3. Medborgarna vill inte 6. Motverkar valdemokratins 

legitimitet 

9. Konflikt med 

styrelseskicksvärdet effektivitet 

Figur 2 Sammanfattning av Gilljams  nio invändningarna 

Utifrån de nio ovan beskrivna invändningarna mot det deltagardemokratiska idealet 

formuleras mina intervjufrågor Intervjuguiden finns i bilaga 1.  
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4.2 Arnsteins deltagarstege   

Ovan har en av uppsatsens två teoretiska utgångspunkter presenterats i avsikt att öka 

läsarens förståelse för demokratiideal i allmänhet och mer specifikt för det 

deltagardemokratiska idealet. I det aktuella avsnittet kommer uppsatsens andra 

utgångspunkt att presenteras i ambition att möjliggöra ett besvarande av frågeställning ett. 

Syftet är att undersöka på vilken nivå Halmstads kommun arbetar med medborgerligt 

deltagande i Framtid Oskarström. För att möjliggöra detta krävs en precisering av hur 

begreppet medborgerligt deltagande är tänkt att operationaliseras. Här är utgångspunkten 

Sherry R Arnsteins operationalisering av medborgerligt deltagande vilken han presenterar i 

skriften A Ladder of Citizen Participation från 1969. Att utgå ifrån Arnsteins 

operationalisering av medborgerligt deltagande är motiverat då denna på ett tydligt sätt 

särskiljer olika nivåer av medborgerligt deltagande, samtidigt som SKL presenterar 

modellen som en bra utgångspunkt för kommunerna i projektet Medborgardialog. Det skall 

dock understrykas att min operationalisering av medborgerligt deltagande enbart kommer 

hämta inspiration ifrån Arnsteins operationalisering – dvs. den kommer att modifieras.  

There is a critical difference between going through the empty ritual of participation and 

having the real power needed to affect the outcome of the process.  (Arnstein 1969:217) 

Precis som citatet ovan antyder menar Arnstein (1969) att det är skillnad på att delta och att 

dela. Han menar att ett medborgerligt deltagande kan ske på olika nivåer, allt ifrån 

fullständigt deltagande i form av makt-överlämnande till inget deltagande i form av 

manipulation, och flera steg däremellan. I Arnsteins deltagarstege kategoriseras åtta 

stycken typer av deltagande/icke-deltagande in i tre kategorier utifrån graden av 

medborgerligt deltagande. Längst ned på stegen finner vi kategorin ”icke-deltagande” dit 

deltagarnivåerna manipulation och terapi hör. Klättrar vi en bit upp på stegen når vi den 

andra kategorin, ”utsmyckning”, till vilken deltagarnivåerna information, konsultation och 

legitimering hör. Längst upp på toppen av stegen nås den tredje och sista kategorin, 

”medborgarmakt”. Till denna hör deltagarnivåerna medverkande dialog, medbestämmande 

dialog och makt-överlämnande. De åtta olika deltagarnivåerna har olika egenskaper 

beroende på graden av deltagande. Det som skiljer nivåerna åt är framför allt 

kommunikationsvägar, syfte med deltagandet, ansvarsfördelningen samt vem som fattar 
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besluten. Tillsammans bilder nivåerna en stege – A ladder of citizen participation 

(Arnstein 1969:216–224). Arnsteins nivåer av medborgerligt deltagande ligger till grund 

för den aktuella uppsatsens teoretiska utgångspunkt vid besvarandet av frågeställning 1.  

Fyra stycken deltagarnivåer utgör den aktuella uppsatsens teoretiska utgångspunkt. 

Arnsteins åtta nivåer har komprimerats ihop till fyra stycken. Detta främst på grund av att 

göra deltagarnivåerna bredare för att möjliggöra en relevant tolkning av verkligheten. Detta 

innebär att följande nivåer av medborgerligt deltagande kommer utgås ifrån: 1) 

information; 2) inventeringsdialog; 3) medverkande dialog och 4) medborgarmakt. För att 

kunna analysera det empiriska materialet och tolka vilken nivå av deltagande som 

tillämpas i projektet Framtid Oskarström kommer fyra stycken aspekter att beaktas. 

Aspekterna har utsetts mot bakgrund av de avgörande skillnaderna mellan de fyra 

deltagarnivåerna nämligen: kommunikationsväg, syfte med det medborgerliga deltagandet, 

ansvarsfördelningen samt av vem som beslutet fattas. Utifrån dessa fyra dimensionerna kan 

de fyra olika deltagarnivåerna tydligt särskiljas och det empiriska materialet att studeras. 

En närmare redogörelse av de fyra deltagarnivåerna sker nedan.  

4.2.1 Medborgarmakt  

Medborgarmakt är den nivå av deltagande som finns högst upp på deltagarstegen. Av 

Arnsteins ursprungliga åtta deltagarnivåer återfinns nivåerna makt-överlämnande och 

medbestämmande dialog i den aktuella deltagarformen. Medborgarmakt innebär att 

medborgarna har inflytande över beslutet i form av rösträtt – dvs. antingen att makten över 

ett projekt eller beslut överlämnas helt till medborgarna eller att medborgare återfinns i 

röstlängden. I denna nivå av deltagande är kommunikationen tvåvägars, syftet är att 

antingen överlämna beslutanderätt i en fråga helt till medborgarna alternativt överlämna 

delar av beslutanderätten i en fråga till medborgarna och ansvaret över frågan är antingen 

helt överlämnad till medborgarna eller delvis överlämnad (Arnstein 1969:221–224).  

4.2.2 Medverkande dialog  

En medverkande dialog tillåter medborgarna att förhandla med makthavarna och på allvar 

medverka i utformningen av projektet. I en medverkande dialog är rollerna och 

ansvarsfördelningen tydlig innan dialogen startar och dialogdeltagarna har ett gemensamt 
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mål med dialogen. Inga beslut fattas dock i en medverkande dialog. I denna nivå av 

deltagande är kommunikationen tvåvägars, syftet är att nå ett gemensamt mål och 

ansvarsfördelningen mellan olika parter är tydligt då olika parter har olika ansvarsområden. 

Beslutet fattas dock av de som initierat deltagandet (Arnstein 1969:220–221).   

4.2.3 Inventeringsdialog  

Deltagarnivån som här kommer att benämnas som inventeringsdialog inkluderar nivåerna 

konsultation och legitimering av Arnsteins ursprungliga åtta Det centrala för de båda är 

dialogen mellan makthavarna och medborgarna. Skillnaden mellan medverkande dialog 

och inventeringsdialog ligger dock i att vid en inventeringsdialog handlar det om att 

inventera idéer – dvs. samla in och lyssna till medborgarnas idéer. Här finns inget 

gemensamt mål eller tydlig ansvarfördelning utan makthavarna träffar medborgarna i syfte 

att lyssna och i viss mån samtala med medborgarna om kommande satsningar/ projekt. I 

denna nivå av deltagande är kommunikationen tvåvägars, syftet är inventera idéer och 

ingen ytterligare ansvarsfördelning sker. Beslutet fattas av de som initierat deltagandet 

(Arnstein 1969:217–220). 

4.2.4 Information  

Information är en form av medborgerligt deltagande där medborgarna tillåts att ta del av 

information om projektet – dvs. lyssna. Deltagarnivån är en form av envägskommunikation 

där medborgarna får ta del av information utan möjlighet till respons. I denna nivå av 

deltagande är kommunikationen envägs, syftet är att informera medborgare om idéer och 

ingen ytterligare ansvarsfördelning sker. Beslutsfattandet sker av de som initierat 

deltagandet (Arnstein 1969:217) 
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4.2.5 Sammanfattning  

Aspekter Deltagar-

nivåer 

Information Inventerings- 

dialog 

Medverkande 

dialog 

Makt-

överlämnande 

Kommunikation Envägs- Tvåvägs- Tvåvägs- Tvåvägs- 

Syfte med 

deltagandet 

Informera Inventera idéer Nå ett 

gemensamt mål 

Överlämna 

makt 

 

Ansvars- 

fördelning 

Ansvaret 

ligger på de 

som initierat 

deltagandet 

Ansvaret ligger 

på de som 

initierat 

deltagandet 

Ansvaret är 

tydligt fördelat 

på olika 

medparter 

Ansvaret är 

helt respektive 

delvis 

överlämnat 

 

Beslutsfattare 

 

Initierarna 

fattar beslutet 

 

Initierarna fattar 

beslutet 

 

Initierarna fattar 

beslutet 

Överlämnat/ 

Delat 

beslutsfattande 

 

 

Utifrån de ovan preciserade nivåerna av medborgerligt deltagande kommer det 

medborgerliga deltagandet i projekt Framtid Oskarström studeras. 

4.3 Summering av de teoretiska utgångspunkterna 

I avsnitt fyra har uppsatsens teoretiska utgångspunkter redogjorts för. Utifrån dessa har 

intervjufrågorna formulerats för att möjliggöra insamling av relevant material för 

uppsatsens frågeställningar och syfte. Gällande frågeställning 1 är utgångspunkten en 

modifierad operationalisering av Sherry Arnsteins nivåer av medborgerligt deltagande och 

gällande uppsatsens andra frågeställning är förutsättningen Mikael Gilljams nio stycken 

invändningar mot det deltagardemokratiska idealet. Utifrån de båda teoretiska 

utgångspunkterna analyseras det insamlade materialet. I avsnitt fem framgår det hur 

bearbetningen av det insamlade materialet genomförts som en följd av att uppsatsens 

metodlogiska utgångspunkter presenteras.   

Figur 2 Sammanfattning av nivåer av medborgerligt deltagande  
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5 Metod och material  

Detta kapitel önskar ge läsaren relevant kunskap om hur uppsatsen genomförs. Här 

redogörs för valet av kvalitativ metod; vilket material som fodras samt hur detta samtalts 

in. I kapitlet förs även en urvalsdiskussion samt en diskussion om validitet och reliabilitet.   

5.1 Valet av kvalitativ metod  

Parallellt med att uppsatsens syfte och forskningsfrågor formuleras är det lämpligt för en 

forskare att även fundera kring hur frågorna skall besvaras och syftet tillgodoses. På vilket 

sätt avses forskningsfrågorna undersökas? När frågan är ställd menar Teorell och Svensson 

(2007) att forskaren ställt sig själv inför ett antal vägskäl. Först behöver forskaren 

bestämma vilken undersökningsstrategi som kommer att användas i undersökningen. Min 

uppsats har ett icke-experimentellt angreppssätt. Enligt Teorell och Svensson (2007) 

hänvisas de flesta statsvetenskapliga studierna till de icke-experimentella 

undersökningsstrategierna. Kort sagt innebär angreppssättet att analysenheten analyseras i 

efterhand. Den aktuella uppsatsen syftar inte till att experimentera med olika variabler utan 

syftar istället till att undersöka det aktuella fallet precis som det är. När valet av 

undersökningsstrategi är gjort står forskaren inför nästa fråga, nämligen hur många 

analysenheter som ska undersökas. I mitt fall föranleds en kvalitativ (intensiv) metod då 

uppsatsen syftar till att undersöka enstaka fall. Den enstaka fallstudien innebär att 

forskaren studerar ett eller flera fall i syfte att beskriva en eller flera analysenheter. 

Gällande den aktuella uppsatsen studeras projektet Framtid Oskarström samt 

respondenternas utsagor om den kritik som riktats mot det deltagardemokratiska idealet. 

Detta innebär att uppsatsen studerar såväl en företeelse i form av ett projekt som individers 

uppfattningar och tankar om en företeelse (Teorell & Svensson 2007:74–82). Vid val av 

metod är det relevant att fördelarna med metoden övervinner nackdelarna. Detta anser jag 

vara fallet i det aktuella valet av metod. Det finns nackdelar med fallstudien. Bland annat 

är det relevant att vara medveten av att fallstudien inte nödvändigtvis är djupgående och 

heltäckande. Läsaren behöver vara uppmärksam på att verkligheten rimligtvis är mer 

komplex och mer omfattande än vad fallstudien ger sken av. Vidare kan problematiken 
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kring forskarens subjektiva del i kvalitativa forskningar också göra sig påmind i en 

fallstudie. Forskaren är själv det främsta instrumentet vid insamling av empiriskt material 

vilket givetvis problematiserar undersökningen (Merriam 1994:43–49). Forskarens roll i 

undersökningen är central i fallstudien och diskuteras vidare i avsnitt 5.3. Dessförinnan 

presenteras tillvägagångssättet som tillämpats för att samla in det empiriska materialet.  

5.2 Material och metoder för materialinsamling   

Två relevanta val för studien har hitintills verkställts. Nu står jag inför ett tredje vägskäl, 

nämligen val av metod för materialinsamling. Den första frågan som behöver besvaras är 

vad för material som behövs för att möjliggöra svar på frågeställningarna och tillgodose 

syftet. Det empiriska material som används i uppsatsen är i) material gällande Framtid 

Oskarström och ii) respondenternas utsagor om den kritik som riktats mot det 

deltagardemokratiska idealet. Nästa fråga som behöver besvaras är hur detta material 

samlas in på bästa sätt. Mitt val faller här på intervjuer. I följande avsnitt redogörs detta 

närmre.  

5.2.1 Intervjuer  

Att genomföra intervjuer är en av samhällsvetenskapens mest använda metoder för att 

samla in empiriskt material. Trots detta finns det inte enbart ett sätt att genomföra en 

intervju utan snarare tvärt om. Det går att genomföra en intervju på flera olika sätt. Det 

första valet som behöver göras är det mellan en informantundersökning och en 

respondentundersökning. Fem stycken respondentundersökningar ha genomförts i syfte att 

samla in empiriskt material. Av dessa har tre stycken innehållit en informantdel där 

material till uppsatsens bakgrundskapitel insamlats. Mer om detta kan läsas om i avsnitt 

5.2.2. Samtliga intervjuer består av en respondentdel som behandlar Framtid Oskarström 

samt en respondentdel där kritik mot det deltagardemokratiska idealet behandlas. Av de två 

definierade typerna av respondentundersökning som Esaiasson m fl. (2005) presenterar 

genomförs samtalsintervjuer. Vid en samtalsintervju förs det ett interaktivt samtal mellan 

forskaren och intervjupersonen där samtalet, beroende på vilka svar som ges, kan utvecklas 

olika under de olika intervjuerna. Inför en samtalsintervju finns ett par intervjufrågor 

definierade vilka skall utgöra grunden i intervjun. Vart samtalet leder beror dock på vilka 
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svar som ges (Esaiasson m fl.2007:257–261). Observera dock att begreppet samtal här inte 

syftar till ett vardagssamtal som alla kan delta i utan träning och syfte – de intervjuer som 

kommer att genomföras är väl planerade och innehållet i intervjugudien tas till vara på i 

alla dess delar (Trost 2010:54). Med andra ord är samtliga intervjuers grad av 

standardisering hög i den mån att de utgår ifrån en identisk intervjuguide och låg i den grad 

då följdfrågor ställs beroende på svaren som ges (Trost 2010:39–42). Inför intervjuerna 

formulerades intervjufrågor vilka är givna utifrån uppsatsens problem, syfte och teori. Vid 

formuleringen av intervjufrågorna har de teoretiska utgångspunkterna beaktats noggrant 

vilket föranleder riktat öppna frågeställningar såväl delen som berör Framtid Oskarström 

som den del som behandlar kritik mot det deltagardemokratiska idealet. Gällande 

intervjuns första del har intervjufrågorna formulerats utifrån de fyra presenterade 

deltagarnivåerna samt aspekterna som skiljer dem åt. Intervjuns andra del behandlar 

kritiken mot det deltagardemokratiska idealet och där har intervjufrågorna formulerats 

utifrån Mikael Gilljams nio stycken invändningar. Intervjugudien återfinns i bilaga 1. 

Nedan följer en beskrivning av det praktiska utförandet.  

Det praktiska utförandet 

För att tala i praktiska termer genomförs samtliga intervjuerna fysiskt – dvs. de sker varken 

över telefon eller e-post utan ett faktiskt möte har ägt rum. Tre stycken har ägt rum på 

Rådhuset i Halmstads kommun, en har hållits på stadsbiblioteket och en har genomförts på 

respondentens arbetsplats. Utifrån Trosts (2010) tankar om plats för intervjun finns det en 

del principer som kan och bör beaktas. För det första menar han att miljön skall vara så 

ostörd som möjligt. För det andra skall den intervjuade känna sig trygg i intervjumiljön. I 

mitt fall har jag låtit svarspersonerna få rekommendera plats för intervjun och om ingen 

plats föreslogs har principen varit att hålla dem på stadsbiblioteket. Vid samtliga intervjuer 

har enbart en intervjuare respektive en svarsperson medverkat. Under intervjun har en 

ljudupptagare använts. Precis som Trost (2010) poängterar finns det såväl fördelar som 

nackdelar med att spela in sina intervjuer. Min bestämda uppfattning är att i mitt fall var 

fördelarna större än nackdelarna. Mina svarspersoner hade inte heller några invändningar 

mot att intervjun spelades in. Den inspelade intervjun har i nästa led transkriberats. 

Transkriberingen har skett i stort sett ordagrant med undantag för exkluderande av uttryck 

såsom ”äm”, ”hum” etc. Detta i syfte att få ett flyt i texten. Inte heller har 
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intervjupersonernas uttryck observerats utan enbart det som sägs är relevant för uppsatsen 

(Trost 2010:53–113).  

5.2.2 Urval av intervjupersoner  

Frågetecknet som nu behöver redas ut är vem som bör rådfrågas för att få material nog att 

tillgodose syftet. Som nämnts tidigare genomförs fem stycken intervjuer. Samtliga 

svarspersoner har valts på strategiska grunder. Genomförandet av ett strategiskt urval 

innebär att forskaren själv kan bestämma vilka enheter som ska ingå i undersökningen 

utifrån givna principer. Enligt Teorell och Svensson (2007) är det vid en fallstudie med ett 

litet antal enheter befogat att noggrant tänka igenom vilka som skall väljas för att kunna 

dra relevanta slutsatser av undersökningen (Teorell & Svensson 2007:83–85).  

Två stycken tjänstemän på Halmstads kommun har intervjuats. Nakisa Khorramshahi 

arbetar som utvecklingsstrateg och har ansvar för frågor om demokrati, jämställdhet och 

mångfald och Mattias Bjellvi är projektledare för Framtid Oskarström. Khorramshahi 

medverkade vid KSU:s sammanträde där beslutet om Framtid Oskarström fattades och är 

enligt kommunen kontaktperson för frågor som rör demokrati och dialog, på strategiska 

grunder finner jag det således motiverat att intervjua henne. Khorramshahi har även en 

informantdel i sin intervju för att besvara frågor till uppsatsens bakgrundskapitel. Mattias 

Bjellvi är projektledare för Framtid Oskarström och därför finner jag det även motiverat att 

intervjua honom. Även Bjellvi har en informantdel i sin intervju angående projektet 

Framtid Oskarström. På strategisk grund väljs även de andra svarspersonerna. Som nämnts 

tidigare var det KSU som formellt fattade beslutet om projektet Framtid Oskarström. KSU 

är ett politiskt organ bestående av sju stycken förtroendevalda politiker. Två stycken 

politiker har intervjuats, dels ordförande Henrik Oretorp (C) och dels andre vice 

ordförande Bertil Andersson (S). En viktig del som behöver övervägas och diskuteras vid 

val av intervjupersoner är att olika individer kan uppfatta en företeelse på olika sätt. Detta 

innebär att mitt urval av politiker görs utifrån principerna kunskap om projektet samt en 

från majoriteten och en från oppositionen. Här bör dock observeras att ingen jämförelse 

mellan olika partitillhörighet kommer att göras. Oretorp har också han en informantdel 

angående Framtid Oskarström. Fyra svarspersoner har hitintills redogjorts för: två 

tjänstemän och två politiker. Ytterligare en person har intervjuats och han är ordförande för 
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Oskarströms samhällsförening, Peter Fröjd. Likt de övriga väljs också han på strategiska 

grunder med avsikt att få ytterligare ett perspektiv på företeelserna som studeras.  

Sammanfattningsvis har fem personer att intervjuas: Henrik Oretorp som är ordförande i 

KSU, Bertil Andersson som är andre vice ordförande i KSU, Nakisa Khorramshahi som är 

utvecklingsstrateg på Halmstads kommun, Mattias Bjellvi som är projektledare för Framtid 

Oskarström och Peter Fröjd som är ordförande för Oskarströms samhällsförening Avsikten 

är att få en bredd med svar för att möjliggöra goda svar på frågeställningarna och 

tillgodose uppsatsens syfte.  

5.3 Analytiskt tillvägagångssätt  

Steget efter att intervjuerna har genomförts och transkriberats är att analysera det 

insamlade materialet. Materialet har bearbetats utifrån uppsatsens givna teoretiska 

utgångspunkter – dvs. det insamlade materialet om Framtid Oskarström har analyserats 

utifrån de preciserade deltagarnivåerna och aspekterna som skiljer dem åt och det 

insamlade materialet om kritiken mot det deltagardemokratiska idealet har satts i relation 

till Gilljams nio invändningar. Resultatet av analysen presenteras i kapitel sex och kommer 

att redovisas på följande sätt:  

Projektet Framtid Oskarström analyseras som en helhet. Med andra ord analyseras inte 

varje forum för medborgerligt deltagande som förekommit för sig utan projektet analyseras 

som en enhet. Ambitionen är att ge en bild som stämmer överens med verkligheten vilket 

föranleder att de fem respondenternas svar noggrant kommer att övervägas och analyseras. 

Däremot presenteras svaren inte i sin helhet under resultatet utan enbart centrala citat lyfts 

fram i syfte att motivera min tolkning. Förekommer det avvikande åsikter mellan 

respondenterna redogörs detta för likaså understryks om respondenterna har likartade svar. 

Den tolkning som görs bygger på respondenternas svar i förhållande till de givna teoretiska 

utgångspunkterna (se avsnitt 4.2). Således kommer det medborgerliga deltagandet i 

projektet Framtid Oskarström att tolkas vara antingen deltagarnivån information, 

inventeringsdialog, medverkandedialog eller makt-överlämnande. Bedömningen kommer 

grunda sig på det respondenterna svarar. Tycker samtliga respondenter lika uppstår inga 
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problem vid bedömningen, tycker de istället olika görs bedömningen utifrån hur många av 

respondenterna som tycker på det ena eller andra sättet. Detta motiveras i resultatkapitlet.   

Uppsatsens andra frågeställning behandlar utsagor om kritik mot det deltagardemokratiska 

idealet. Här har svarspersonerna fått besvara frågor som formulerats utifrån Gilljams nio 

invändningar mot det deltagardemokratiska idealet. Syftet är att undersöka respondenternas 

utsagor. Fem utsagor har givits, en för var intervju. Däremot kommer inte samtliga fem 

utsagor att presenteras i resultatet utan resultatet är en sammanvägning av respondenternas 

svar. Detta innebär att om samtliga respondenter har liknande utsagor kommer detta att 

belysas och enbart några få citat kommer att lyftas. Skiljer sig respondenternas 

uppfattningar understryks detta givetvis och visas med citat.  

5.4 Validitet och reliabilitet 

Teorell och Svensson (2007) poängterar att en grundläggande problematik för all 

samhällsvetenskaplig forskning är att de egenskaper vi vill undersöka sällan låter sig 

observeras direkt. I mitt fall studeras å ena sidan en företeelse, medborgerligt deltagande i 

Framtid Oskarström och å andra sidan utsagor om kritik mot det deltagardemokratiska 

idealet. Precis som Teorell och Svensson poängterar behandlar uppsatsen företeelser som 

inte direkt kan studeras. Företeelserna måste studeras indirekt genom att de abstrakta 

begreppen operationaliseras – dvs. de görs mätbara (Teorell & Svensson 2007:55). I mitt 

fall kommer de båda operationaliseringarna göras utifrån redan befintliga 

operationaliseringar. I den aktuella uppsatsen har operationaliseringen av medborgerligt 

deltagande gjorts utifrån en redan befintlig operationalisering, nämligen Sherry Arnsteins 

deltagarnivåer (1969). Detsamma gäller kritiken mot det deltagardemokratiska idealet då 

denna operationaliseras utifrån Mikael Gilljams nio invändningar. Enligt Esaiasson m fl. 

(2007) är ett bra sätt att nå en god validitet att återanvända en operationalisering som andra 

forskare tidigare använt. Detta bidrar även till att man arbetar kumulativt vilket möjliggör 

jämförelse mellan olika undersökningar (Esaiasson m fl. 2007:62–68). 

Hade begreppen operationaliserats på andra sätt hade resultatet blivit annat. Här finns en 

medvetenhet om att begreppet ”medborgerligt deltagande” är väldigt brett och kan 

inkludera ett bred spektra av medborgerliga handlingar. Däremot har det tydligt framgått 
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att det medborgerliga deltagandet som här avses är det mellan de allmänna valen, initierat 

av kommunen. Detsamma gäller kritiken mot det deltagardemokratiska idealet. Jag har 

kännedom om att det finns mer kritik som riktats mot det aktuella idealet. Det relevanta är 

dock att det tydligt framgår vilka indikatorer som kommer att utgås ifrån. För att uppsatsen 

skall nå god resultatvaliditet krävs en god begreppsvaliditet och en hög reliabilitet – dvs. 

frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel (Esaiasson m fl. 2007:70–71). 

Reliabiliteten behandlar uppsatsens mätmetod. Kortfattat kan reliabilitet beskrivas som att 

upprepade tillämpningar av en viss mätmetod skall leda till samma resultat varje gång. 

Osystematiska mätfel handlar genomgående om forskaren vid upprepade mätningar av 

samma fenomen skapar en varierande bild av egenskapen som undersöks – dvs. en viss 

godtycklighet infinner sig i beskrivningar av verkligheten. För att undvika osystematiska 

mätfel utgår min mätmetod ifrån operationaliseringar som minimerar risken för att fel skall 

förefalla (Teorell & Svensson 2007:56–59).  

Som tidigare omnämndes har forskaren en central roll vid utförandet av intervjuer, 

speciellt vid öppna samtalsintervjuer. En hög medvetenhet kring min roll som intervjuare 

har funnits under samtliga intervjuer och mina subjektiva tankar har inte fått spela in under 

samtalet. Fokus har legat på svarspersonen och dennes tankar. Intervjuerna har genomförts 

på liknande fysiska platser och tagit i princip lika lång tid. Förberedelserna inför 

intervjuerna har varit detsamma om mina intervjufrågor har utgått ifrån den förbestämda 

intervjuplanen med utrymme för följdfrågor beroende på de svar som ges. Mina 

intervjufrågor har utgått ifrån den givna teorin vilken korrelerar med problem, syfte och 

frågeställningar, vilket säkerställer undersökningens intersubjektivitet. En problematik som 

kan har uppstått vid insamlandet av material är att respondenterna i vissa fall hänvisar till 

andra fenomen är det som undersöks. Detta har behandlats genom att försöka leda 

respondenterna tillbaka till ämnet. Det behöver poängteras att mitt resultat gällande nivån 

av medborgerligt deltagande i Framtid Oskarström grundar sig i respondenternas 

personliga uppfattningar. Detta behöver inte per automatik innebära att verkligheten ter sig 

sådan. Däremot har min ambition varit sådan att skapa en bred variation gällande 

respondenter för att på så vis kunna säkerställa att få in olika perspektiv på fenomenet. 

Detta i syfte att få en verklighetsbaserad bild av projektet. Två tjänstemän, två politiker 

(från vardera politiskt block) och en representant för medborgarna har intervjuats, vilket 

enligt mig säkerställer en bred variation av uppfattningar.  
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6 Resultat  

I det aktuella kapitlet redogörs för uppsatsens resultat. Resultatet presenteras utifrån de 

principer som fastställdes under avsnitt 5.3. Kapitlet är uppdelat i två avsnitt, en del för 

vardera frågeställning. Inledningsvis analyseras resultatet av det medborgerliga deltagandet 

i Framtid Oskarström att presenteras följt av respondenternas utsagor om den kritik som 

riktats mot det deltagardemokratiska idealet.  

6.1 Medborgerligt deltagande i Framtid Oskarström 

Som framgår av uppsatsens bakgrundskapitel har forumen för medborgerligt deltagande 

inom ramen för projektet Framtid Oskarström varit många och haft varierad karaktär. 

Således har medborgarna haft olika möjligheter att delta i projektet. Frågan som ställs är 

dock vilken nivå av deltagande som skett inom ramen för projektet. De fem respondenterna 

ger mig här en relativt likartad bild, med viss variation, av det medborgerliga deltagandet 

där min tolkning är att nivån av deltagandet landar på deltagarnivån medverkande dialog. 

Utifrån de intervjuer som genomförts har det övervägande framgått att det medborgerliga 

deltagandet inom ramen för Framtid Oskarström har varit tvåvägskommunikation där 

syftet har varit att nå ett gemensamt mål med Oskarström. Ansvarsfördelningen mellan 

olika deltagarparter har varit tydlig samtidigt som det slutgiltiga beslutet fattas av de som 

initierat projektet. Nedan följer det resonemang som ligger till grund för min tolkning:  

Samtliga respondenter har illustrerat en bild av ett medborgerligt deltagande i Framtid 

Oskarström där kommunikationen skett tvåvägars – dvs. den har varit ömsesidig mellan de 

olika medverkande parterna:   

Workshopen i Oskarström var ju uppbyggd för att de olika parterna tillsammans skulle 

prioritera. Det var ju inte vi politiker som gjorde det – utan det var ju oskarströmsborna 

själva som prioriterade vad som var viktigt.   (Oretorp 2012, min kursiv)  
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Vi har fått vara med och vara delaktiga i allt ifrån samhällsförening till företag och olika 

föreningar. Även privatpersoner har varit delaktiga. Polisen var där och politiker och 

tjänstemän så det fanns en jättestor blandning.  (Fröjd 2012)  

Av de idéer som framkommit under de olika forumen för deltagande understryker samtliga 

svarspersoner att politikerna har lyssnat och tagit till sig av det som diskuterats för att i 

senare skede under projektet återkomma med mer konkretiserade förslag byggda på de 

prioriteringar som gjordes av de olika parterna. Ordförande i Oskarströms 

samhällsförening formulerar sig som följer: 

Jag är positivt överraskad över att politikerna faktiskt lyssnar och de tar till sig konstruktiv 

kritik. Man påpekar ’det här har ni glömt’ och då får vi tillsammans återföra det till 

diskussionen och dokumentationen.   (Fröjd 2012) 

Även ansvarsfördelningen i projektet framställs som tydlig av Fröjd: ”Jag tycker att det har 

varit tydligt med ansvarsfördelningen. Med vad vi kan göra och vad vi kan bidra med” 

(Fröjd 2012). KSU:s ordförande Henrik Oretorp delar också han bilden av en tydlig 

ansvarsfördelning i projektet. Han betonar även i kommande citat beslutsgången där det 

framgår att det inte sker något beslutsfattande inom ramen för projektet utan att beslutet 

fattas på central nivå av de som initierade projektet i kommunens årliga budgetprocess:  

Tanken är att det skall bli en återkommande process – dvs. att vi i styrgruppen för Framtid 

Oskarström skall träffas tre till fyra gånger per år och inför budgetprocessen tillsammans 

bestämma oss för vad vi vill satsa på. De prioriteringar vi ser i styrgruppen skickar man in 

till verksamhetsberedningen och där skall det prioriteras med alla andra frågor i kommunen. 

Därefter ramlar det ut ett resultat – och då uppdaterar man åtgärdslistan som är kopplad till 

det gemensamma utvecklingsprogrammet och blir verklighet  (Oretorp 2012) 

Att så är fallet är något som KSU:s andre vice ordförande Bertil Andersson också 

understryker:  

Medborgarna sitter inte med i någon form av omröstning. De kommer med förslag på idéer 

som går ner då i de olika partierna eller i en budgetplan som sedan går till fullmäktige              

 (Andersson 2012)  
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Samtliga respondenter hänvisar beslutsfattandet till det som sker på central nivå i 

kommunen. Däremot poängterar såväl Nakisa Khorramshahi som Mattias Bjellvi att trots 

att beslutet fattas i budgetprocessen och att de olika medverkande parterna i projektet 

Framtid Oskarström inte får delta vid själva beslutsfattandet är projekt Framtid Oskarström 

ett projekt där man testat en ny form av deltagande där representanter från 

samhällsföreningen har fått delta i styrgruppen. 

Det som är intressant är att vi har en styrgrupp som är sammansatt där två stycken från 

samhällsföreningen är med där syftet har varit att testa en högre nivå av deltagande      

 (Bjellvi 2012) 

Detta visar enligt min tolkning på ett ytterligare förtydligande av ansvaret för projektet. 

Och Nakisa Khorramshahi betonar vidare att det här är ett fall i kommunen där det tydligt 

framgår att man medvetet arbetar med olika nivåer av delaktighet:  

Här ser man också hur vi medvetet arbetar med dessa frågor. Projektet ägs av kommunen 

och samhällsförening tillsammans. Därför blir det höga grader av deltagande. 

         (Khorramshahi 2012) 

KSU:s ordförande Henrik Oretorp understryker att man redan tidigt i projektet försökt att 

vara tydliga med vilken nivå av deltagande som projektet erbjuder:  

Vi försöker vara tydliga i alla projekt vi drar igång nu, vilken nivå i trappstegen vi ligger på. 

Om vi skall släppa in medborgarna och i så fall på vilken nivå. Det har jag varit oerhört 

tydlig med ända sedan vi började.  (Oretorp 2012)  

I det aktuella projektet menar Oretorp att det tydligt framgått i vilken grad medborgarna 

har möjlighet att vara delaktiga. Syftet med projektet har enligt honom genomgående varit 

att tillsammans med de medverkande parterna gemensamt komma fram till prioriteringar 

och förbättringar för området i Oskarström. Däremot understryker Oretorp att det även 

varit tydligt att bara för att det är prioriterat innebär det inte per automatik att det kommer 

att ge några effekter i budgeten: ”Medborgarna är med att prioritera i Oskarström, inte i 

Halmstads kommun” (Oretorp 2012) vilket givetvis innebär att man inte kan få allt man 

vill ha. Det centrala är enligt Oretorp förmågan att pedagogiskt förklara för medborgarna 
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”Sen handlar det om att ha förmågan att förklara för folk varför det inte blev si eller så” 

(Oretorp 2012) och detta har enligt honom varit tydligt i projektet Framtid Oskarström.  

En liknande bild ges av Mattias Bjellvi och Nakisa Khorramshahi där de båda understryker 

att kommunen arbetar medvetet med att involvera medborgarna och att det krävs en 

tydlighet med deltagandets syfte.   

Det är viktigt att vi från kommunens håll, både tjänstemän och politiker, berättar varför vi 

beslutar på ett visst sätt och vad vi grundar det beslutet på. Och vara tydligt med det. 

 (Khorramshahi 2012) 

Vi har försökt att vara tydliga genom hela projektet med grad av deltagande. Vi har försökt 

att vara tydliga och medvetna om problematiken. Men det är klart det är svåra processer och 

de vill gärna se snabba resultat.  (Bjellvi 2012) 

Även ordförande i Oskarströms samhällsförening menar att det har varit relativt tydligt vad 

syftet med deltagandet är. Däremot menar han att det inledningsvis i projektet hade kunnat 

vara än tydligare: 

I början på workshopen var allting väldigt positivt. Men sen började man tänka efter så 

förstod man då att ’ja men det här är nog bara massa prat och det här kommer aldrig att bli’. 

Men jag tror att det är en normal reaktion i en sådan stor grupp, under de betingelserna man 

befann sig i. Men syftet har ju utkristalliserat sig mer och mer och de har påpekat att det här 

ska dras i Kommunstyrelsen och sen ska det beslutas om för att sedan sättas pengar på. 

 (Fröjd 2012) 

Vidare belyser Fröjd att han känner att han som ordförande i samhällsföreningen fått en 

stor möjlighet att gemensamt med kommunen prioritera för att nå ett gemensamt mål. Han 

är noga med att säga att han inte ser samhällsföreningen som en motpol utan som en 

medverkande part och han understryker att politikerna varit lyhörda och tagit till sig vad 

oskarströmsborna har att bidra med:  

Samhällsföreningens uppdrag i projektet har varit att vara en medarbetare, jag vill säga det 

istället för att säga motpol. Vi vill ju att det ska gå åt samma håll. Vi vill ju hjälpa 

kommunen. I synnerhet nu på slutet när allt ska sammanställas har vi varit väldigt noga med 

att få in våra kommentarer i deras, vår, sammanställning.   (Fröjd 2012) 
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KSU:s andre vice ordförande Bertil Andersson är dock tveksam till tydligheten i 

deltagandets syfte. Enligt honom har projektet mer handlat om att politikerna skall lyssna 

in idéer och det har inte varit tydligt hur dessa idéer kommer att behandlas.  

Projekt Framtid Oskarström handlar mer om att lyssna på idéer och om politiken har lyssnat 

kommer vi se i juni månad då budgeten för nästa period läggs. Alltså det är ju då man ser om 

vi har lyssnat. För det är ju där vi kommer tala om vad vi vill göra på kort och längre sikt. 

 (Andersson 2012)  

Andersson betonar snarare de olika partiernas organisatoriska sätt att lyssna in och aktivera 

medborgare som ett bättre sätt att arbeta med medborgerligt deltagande.  

Sen har ju vi Socialdemokrater en lite annan organisation än vad de andra partierna kanske 

lyckas att ha. Vi har föreningar på ganska många ställen. Bland annat i Oskarström. Som då 

är vårt känselsprö till Oskarström med man kan säg någon form av medborgardialog. Så att 

därför kanske vi känner den här modellen som man kör nu [i Framtid Oskarström] kanske 

inte samma behov då vi använder vår egen kanal till medborgardialog. 

 (Andersson 2012, mitt tillägg) 

Syftet har enligt honom har varit för politiker att lyssna och inventera idéer och hänvisar 

istället till andra metoder för delaktighet som enligt honom lämpar sig bättre i syfte att 

engagera medborgarna.  

Trots att det finns en viss variation angående vad syftet varit med projektet och hur tydlig 

man har varit med att presentera syftet för deltagarna ger svarspersonerna en relativt 

likartad bild av vilken nivå deltagandet ligger på i Framtid Oskarström. Kommunikationen 

sker i två riktningar, ansvarsfördelningen har varit tydlig och beslutet fattas centralt av de 

som initierade projektet. Gällande projektets syfte kan det konstateras att tre av fem 

svarspersoner ansåg att de arbetade medvetet med att tydliggöra syftet som är att 

gemensamt med de deltagande parterna formulera prioriteringar för ett framtida 

Oskarström. En av svarspersonerna ansåg att syftet med deltagandet hade kunnat vara 

tydligare från början men att det efter han blivit mer utkristalliserat och en av 

svarspersonerna uppfattade snarare att målet med deltagandet var för politikerna att 

inventera idéer snarare än att man gemensamt med de deltagande partierna formulerade 

prioriteringar tillsammans.  



     Malin Angbo 

      901008-0928  

41 

 

Detta resonemang ligger till grund för min tolkning som ger att nivån av deltagandet i 

Framtid Oskarström ligger på den medverkande dialogen.  

6.2 Respondenternas utsagor om kritiken mot det 

deltagardemokratiska idealet 

Invändning 1 – Medborgarna kan inte  

Respondenterna har liknande utsagor gällande invändning nummer ett. Min tolkning är att 

den övergripande attityden är att respondenterna uppfattar medborgarna som kunniga men 

att det finns frågor som är för komplexa för att arbeta med medborgerligt deltagande i. Att 

detta skulle vara ett problem i sig uppfattas inte av de svar som givits utan snarare betonas 

kommunens pedagogiska förmåga att förklara för medborgarna som det centrala.  

Tror vi inte på att våra medborgare är kunniga i en demokrati så blir det väldigt svårt. För 

vem annars ska kunna veta vad som passar för den bäst själv. Jag tror på att varje människa 

har en förmåga att fatta beslut för sig själva och delta i processer. Sen självklart finns det 

områden där man inte ska fråga medborgarna där det är för komplexa frågor – kanske helt 

onödigt att göra det.  (Khorramshahi 2012)  

Om medborgarna inte har kompetens nog att sätta sig in i processer handlar det mer om vår 

pedagogiska förmåga att kunna förklara på pedagogiska sätt. I flera projekt har jag stött på 

människor som har lite förkunskaper och det handlar om hur man paketerar informationen. 

Alla kan ta till sig hur det fungerar.  (Bjellvi 2012) 

En av respondenterna berör dock frågan om att även om medborgarna är kunniga så finns 

det alltid de med mer omfattande kunskap vilka skulle kunna dominera under deltagandet:   

Det finns en sanning i det här att man kanske inte förstår vad som är vad. Alltså det är lite 

granna det här att enbart vissa personer med viss kompetens som kommer att dominera. 

 (Andersson 2012) 

Gällande den första invändningen belyser samtliga respondenter att de anser att 

medborgarna är kunniga till att delta i politiska projekt. Däremot poängterar samtliga 

respondenter också att det finns komplexa frågor där det rimligen inte bör arbetas med 
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medborgerligt deltagande då dessa är svåra att förstå. En av respondenterna belyste även 

den obalans som kan följa att medborgare har olika kompetens.  

Invändning 2 – Medborgarna hinner inte  

Denna invändning är den som samtliga respondenter har deklarerat som ett praktiskt 

problem som förekommer. Däremot ges även en bild av att kommunen, på grund av 

medborgarnas tidsbrist, behöver finna metoder för att nå alla – även de som inte skulle 

hunnit.  

Så är det ju: att människor har mycket att göra och det är inte alltid vi hinner fånga alla 

grupper då de har mycket på sin fritid. Men vi ser ju att engagemanget finns och vi ser också 

att engagemanget tar sig uttryck i olika former. /…/ Frågan är: ’Hur jobbar vi för att fånga 

människor där de är?’ Vi testar oss fram hela tiden. ’Passar kl sex? Passar inte klockan sex? 

Ska vi ha mötet på det sättet eller inte? Hur bjuder vi in?’.  (Khorramshahi 2012) 

Det är väl det största problemet. Tittar vi på de traditionella samråden är det ju herrar i övre 

medelåldern – oftast. Det är inte riktigt bra. Det är den största utmaningen hela tiden. Att få 

alla. Men då har vi då kört dialoger med olika grupper på olika platser. Man får pinpointa 

dem. Bara man är medveten.    (Oretorp 2012) 

Vi får lägga det på en rimlig nivå. Både när man lägger möten och aktiviteter. När vi har lagt 

mötena har vi lagt det kvällstid om det passar bäst … osv. sen finns det alla möjligheter att 

arbeta med barnpassning och saker som underlättar. Det gäller att tänka sig in i olika 

personers livssituation så att de kan engagera sig.  (Bjellvi 2012) 

Gällande den andra invändningen belyser samtliga respondenter tidsbristen som en 

problematik. Däremot ges förslag på hur kommunen kan arbeta för att undvika att detta 

skall bli ett förhinder.  

Invändning 3 – Medborgarna vill inte  

Här finns en viss variation mellan respondenterna. Det betonas att det givetvis kan vara, 

och är ett problem att medborgarna inte vill engagera sig i projekt. Däremot betonas det 

även att ansvaret ligger på kommunen att skapa deltagande i frågor som engagerar 



     Malin Angbo 

      901008-0928  

43 

 

medborgarna. Fyra av respondenterna betonar att de uppfattar medborgare som villiga att 

delta i projekt:  

Medborgarna har en vilja. Sen är det inte alltid man hinner. Men vill upplever jag som att de 

flesta vill. Man får lägga deltagandet på rätt nivå. Det finns ju många olika sätt att ha en 

dialog på. Man måste inte ha dem mellan kl sex och åtta. Får man inte de deltagare man vill 

ha får man lägga mötena på andra tider och platser.  (Oretorp 2012) 

Jag upplever att man vill engagera sig. De jag pratar med har i princip alla vara positivt 

inställda till det här. Jag tror att de vill delta… men det där krockar givetvis med hinner och 

kunskap – visst gör det de. Men min uppfattning är att de vill delta – efter bästa förmåga. 

 (Fröjd 2012)  

En av respondenterna är dock mer tveksam till medborgarnas vilja att delta och hänvisar 

till dagens många ”om och men”:  

Alla vill inte delta, men det finns vissa som vill. Själv var jag liksom ’Det är väl bara till att 

göra’. Idag har man fått många fler om och men.   (Andersson 2012) 

Gällande den tredje invändningen belyser fyra av respondenterna att de ser en vilja hos 

medborgarna att engagera sig i projekt mellan de allmänna valen. Däremot hänvisar de till 

eventuell tidsbrist som ett större förhinder. En av respondenterna kan dock känna igen sig i 

problematiken och hänvisar till dagens många ”om och men”.  

Invändning 4 – Motverkar välbefinnandet  

Gällande invändning nummer fyra skiljer sig svaren mellan respondenterna något. Tre av 

respondenterna understryker att de upplever att deltagandet i sig stärker välbefinnandet – 

oavsett output-värdena: 

Demokrati handlar ju inte om att människor alltid ska få som man vill. Utan det är viktigt att 

vi från kommunens håll, både tjänstemän och politiker, berättar varför vi beslutar på ett visst 

sätt och vad vi grundar det beslutet på. Och vara tydligt med det. Så länge det är helheten 

man ska ta hänsyn till så är det väldigt svårt att säga att nu blir inte du och du och du nöjd 

utan jag tror snarare att jobbar vi väldigt medvetet med demokrati och i just detta fall 

delaktigheten så skapar vi ju legitimitet och vi visar att politikerna finns där och de bryr sig 

om er … jag tror snarare att det skapar legitimitet. Sen att vi inte alltid tillgodoser vad jag 
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tycker och tänker… det måste komma i dialog och kan inte alltid ske i brevform utan vi 

måste möta för att kunna utbyta tankarna och det tror jag snarare stärker. 

  (Khorramshahi 2012)  

Det finns ett värde i dialogen i sig själv – att man blir synliggjord. Där har ju de som lyssnar 

en viktig uppgift att också lyssna.    (Bjellvi 2012)  

Peter Fröjd understryker att han kan se båda sidor av det här myntet. Han förstår att man 

kan bli besviken om man inte fått sin röst hörd, däremot betonar han att det är bättre att 

delta för välbefinnandet än att inte få delta alls: 

Naturligtvis kan det vara så. När man blir lovad saker och man upplevt en positivt projekt 

och så snavar man på mållinjen för att någon annan skriker högre i någon annan del av 

kommunen. /…/ Jag tror att det är positivt för välbefinnandet. Jag tror att det påverkar åt rätt 

håll. Men det går nog lite hand i hand med hur mycket man dels kan engagera sig och dels ha 

möjlighet rent processmässigt.  (Fröjd 2012) 

En av respondenterna betonar att det givetvis ligger en viss sanning i invändningen:  

Märker man att det händer någonting och blir en förbättring då tror jag att man får den där 

sporren att fortsätta vara med men märker man att det här medborgarmötet var väldigt 

positivt och det här torget skulle rustas upp och så går det två år och ingenting har hänt så 

lessnar man. Man tar inte samma strid tre gånger.  (Andersson 2012)  

Gällande den fjärde invändningen ser vi tre olika förhållningssätt. Tre stycken av 

respondenterna menar att det inte handlar om output-värdena utan att det finns vinning för 

medborgarens välbefinnande att få delta över huvud taget. En av respondenterna ser en viss 

sanning i invändningen men menar fortfarande att det är bättre att få delta än att inte göra 

det. En femte respondent betonar sanningen i invändningen.  

Invändning 5 - Motverkar medborgarandan 

Liknande svar ges här som under invändning fyra, nämligen att det deltagandet har ett 

värde i sig oavsett output-värdena. Samtliga respondenterna understryker att 

medborgarandan vinner enbart genom att medborgare får träffas och lyssna till varandra:  
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Jag tror på att får man människor att träffa varandra och prata med varandra, utbyta tankar så 

kommer saker upp i ljuset men om man inte gör det vet man ju inte hur andra tänker och har 

det.  (Khorramshahi 2012) 

Det är väl klart att man kan tänka egoistiskt och se en chans att skriker jag högst så kanske 

de stänger av vägen utanför mitt hus ’jag vill ha en cykelväg där’ eller nåt annat liknande. 

Det är klart att det kan vara så. Det finns nog både de som tar det å de hållet men 

sammantaget tror jag nog ändå så att deltagandet stärker medborgarandan. När man får 

träffas och tala med varandra.  (Fröjd 2012)  

En av respondenterna understryker dock att det finns en viss sanning i invändningen:  

Ganska normalt beteende att engagera sig i det som är närmast. Det är enkelt att engagera sig 

i. Man förstår det. Man förstår om ett fönster är sönder på dagiset man har ungarna på och nu 

har det varit sönder i tre månader – det är lätt. Men att se den totala helheten tycker jag är 

svårt. Och då är jag aktiv och tvingas att se helheten. Och då kan ju helheten faktiskt vara att 

alla inte får exakt de dom vill. Eller rättare sagt – verkligheten är ju sådan. (Andersson 2012) 

Gällande invändning nummer fem betonar samtliga respondenter att det är bra att 

medborgare får träffas och samtala med varandra och med politiker. Fyra anser att detta 

snarare stärker medborgarandan. En av respondenterna menar dock att det givetvis finns en 

viss sanning i invändningen.  

Invändning 6 – Motverkar valdemokratins legitimitet   

På denna punkt är respondenternas svar samstämmiga. Samtliga betonar politikernas 

professionalitet. Det medborgerliga deltagandet behöver inte motverka valdemokratins 

legitimitet utan kan vara ett bra komplement.  

Då har man ju ingen ideologisk ådra i sin politik. Och inga möten med partimedlemmar 

heller. Det har ju jag. Jag lyssnar ju på dem. Sen har vi ett väldigt tydligt valmanifest vad vi 

har gått till val på och det kan man ju inte bara backa på. Så det tycker jag inte. I så fall 

handlar det snarare om svaga politiker. Snarare det som är problemet än deltagandet.  

 (Oretorp 2012) 

Upplever det inte riktigt som en problematik. Även om jag blir påverkad av en moderat på 

ett deltagarmöte så kan ju idén vara jättegod. Då måste jag ändå kunna vara så rak i ryggen 
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att jag säger att det här är skitbra. Och då får jag driva det i min partiorganisation. Dom som 

då röstar på oss i ett visst parti har då förväntningar. Det är vår sak att vara så duktigt som 

möjligt att tala om vad vi vill göra. Det är mer vad man gör det till.  (Andersson 2012) 

Jag vill hellre se det såhär: ’okej att man är vald’. Men man säger samtidigt såhär ’ja, vi 

behöver lite hjälp med att fixa upp det här har ni tid ett tag framöver och skapa lite riktlinjer 

för det här området i kommunen – vad säger ni om det?’ Det blir som ett komplement. Sen, 

en bieffekt i det här: så många fler människor har faktiskt möjlighet att prata med 

kommunråden. Att stå upp och ner men en kopp kaffe i handen och diskutera saker. Man får 

ett ansikte, en röst – man får ett förtroende. Man ser att de är människor och ser deras 

problematik. Jag tror att det är bra i långa loppet.  (Fröjd 2012) 

Invändning nummer sex är en av invändningarna där samtliga respondenter gav en likartad 

bild, vilken inte korrelerar med invändningen.  

Invändning 7 – Konflikt med demokrativärdet politisk jämlikhet 

Precis som Gilljam ser de fem respondenterna detta som en utmaning som ibland kan slå 

fel. Här betonas dock kommunens professionalitet att finna former för att uppfylla den 

politiska jämlikheten:  

Det är en jätteutmaning att se till att människor finns representerade vid samtalet. Och det är 

återigen ’Hur arbetar vi? Hur får vi de olika grupperna att komma till mötena?’ Det handlar 

inte om att ’nu ska vi ha massa med delaktighet’ utan vilka frågor och när vi gör det ska vi 

göra det på ett bra sätt och se till att vi garanterar detta. Men, det är jättesvårt. Som vi var 

inne på innan, människor har annat de vill göra och så. Men det här med att bjuda öppet 

kanske inte är lösningen utan då får vi dem som alltid kommer. Men att plocka ut, att jobba 

mycket med att få in människor som har olika bakgrunder.  (Khorramshahi 2012)  

Vi försöker identifiera olika grupper och hitta modeller för att alla ska ha möjlighet att delta. 

Det som är spännande är t ex att vara språkrör för folk som är utanför. Då kanske man får 

arbeta med dem genom socialförvaltningen. Att möta folk där de befinner sig. Det är otroligt 

viktigt att man har en grundprincip att vi vill ha ett samlat demokratiskt tankesätt där det 

fastställs principer ör att olika grupper skall få möjlighet till delaktighet och beaktas i viktiga 

beslut.  (Bjellvi 2012)  
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En av respondenterna ger ett praktiskt exempel och hänvisar till projektet Framtid 

Oskarström där han belyser att det kan blir och ibland också är ett problem med den 

politiska jämlikheten:  

Jag vet inte hur stort problem det är. De flesta partierna har ju lyckats bli någorlunda duktiga 

på jämställdhet. Sen är det ju massa andra grupper som är lågt representerade i politiken. I 

Framtid Oskarström – hade ungarna i varit och uppträtt med dans och sång för oss hade det 

nog inte varit någon under 40 år. Det kan ju också vara en fara med de här dialogerna att en 

viss grupp är väldigt stark och blir hörda.  (Andersson 2012)  

Gällande den sjunde invändningen ser vi att respondenterna även de ser en viss 

problematik med att upprätthålla den politiska jämlikheten. Betonas gör dock att det finns 

sätt för kommunen att arbeta med dessa frågor för att undvika förhinder.  

Invändning 8 – Konflikt med styrelseskicksvärdet kloka beslut  

Att denna invändning skulle vara riktig är inget som respondenterna skriver under på. 

Snarare betonar de motsatsen. De två tjänstemännen understryker att politikerna i 

Halmstads kommun är skickliga och alltid försöker tänka på helheten. Politikerna ger en 

liknande bild och det gör även ordförande för samhällsföreningen.   

Jag tror ju att demokrati inte har med output-värderna att utan med processvärden att göra. 

Att göra människor delaktiga har ett värde i sig för att skapa just det här jag är med, jag 

förstår skapa upplyst förståelse för människor. Jag tror ju också som vi var inne på att 

medborgarna är kompetenta och kunniga och det gäller också att vi har politiker som är 

duktiga och kunniga och tjänstemän som jobbar med detta och ser till att det blir så 

heltäckande och helhetstänkande som möjligt – det är vårt uppdrag (Khorramshahi 2012) 

Vi tar alltid hänsyn till hela kommunen. Och eftersom det är ett strukturerat arbetssätt och 

ska föras in i budgetarbetet och det är först där vi tar ställning till alla alternativ som finns 

och där är oskarströms-styrgruppsförslag ett förslag av alla för att ha helheten (Oretorp 2012)  

Men då får man ju lita på att de som fattar beslut tar allt i övervägande inför att de fattar de 

kloka besluten. I många fall kan de kloka besluten bli klokare med deltagande. Men generellt 

sätt tror jag inte det är negativt för kloka beslut.  (Fröjd 2012)  
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Gällande invändning nummer åtta påvisar samtliga respondenter motsatt reflektion i 

förhållande till invändningen.  

Invändning 9 – Konflikt med styrelseskicksvärdet effektivitet  

Tre synsätt finns gällande denna invändning. För det första betonas att demokrati inte 

handlar om effektivitet. För det andra poängteras att det kan vara effektivt att arbeta med 

medborgerligt deltagande och för det tredje poängteras att det givetvis kan vara ineffektivt 

att arbeta på detta sätt.   

Demokrati handlar inte om effektivitet – demokrati handlar om processen och ibland kan de 

stå i motsatsförhållande. Men vill vi få människor engagerade och delaktiga i deras samhälle 

– för det är lika mycket deras kommun som vår vi som jobbar här och de förtroendevalda – 

så kan man inte tänka så. Ibland kan det vara effektivt att ha delaktighet! 

  (Khorramshahi 2012) 

Ja, det tar ju tid. Ex detaljplanen kommer förlängas. Men man får ju välja vilka beslut man 

vill föra dialog i. Kan vi få 1) klokare beslut tack vare att vi har med synpunkter från 

medborgarna från början 2) större förståelse för de politiska besluten ja då har vi vunnit hur 

mycket som helst.   (Oretorp 2012) 

I de bästa världar önskar vi undvika konflikt. Vi har sett en del exempel på t ex Kistinge där 

medborgare får delta på slutet vilket blivit mindre effektivt och där det vore mer effektivt att 

ha deltagandet tidigt i processen. Men att det tar tid och resurser, det gör det. (Bjellvi 2012).  

Gällande den sista invändningen ser vi att respondenterna har olika uppfattningar. Den 

övergipande tongången är dock att demokrati inte handlar om effektivitet och att det kan 

vara effektivt att arbeta med medborgerligt deltagande. Men visst tar det tid, det förnekas 

inte.  

Sammanfattning  

Det finns nu möjlighet att besvara uppsatsens frågeställningar och tillgodose uppsatsens 

syften. Frågeställningarna besvaras i nästa kapitel.  
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7 Avslutning  

Avslutningskapitlet består av fyra stycken delar. Först ges uppsatsens slutsatser – dvs. 

uppsatsens frågeställningar besvaras och syftet tillgodoses. Därefter följer en kortfattad 

återkoppling till uppsatsens tidigare forskning. Avslutningsvis förs en diskussion kring 

uppsatsen utifrån mina egna reflektioner följt av förslag på fortsatt forskning.  

7.1 Slutsatser  

Utifrån det resultat som presenterades i kapitel sex kan en del slutsatser dras. I detta avsnitt 

återkopplas resultatet till uppsatsens syfte och frågeställningar. Därför kommer här en 

återupprepning av uppsatsens syfte följt av uppsatsens två frågeställningar, vilka även 

besvaras.  

Uppsatsens syfte är tudelat. För det första är syftet att studera på vilken nivå 

Halmstads kommun arbetar med medborgerligt deltagande i projektet Framtid 

Oskarström. För det andra är syftet att undersöka hur respondenterna ser på den 

kritik som riktats mot det deltagardemokratiska idealet.  

Två stycken frågeställningar formulerades för att tillgodose syftet. Här besvaras de: 

1. På vilken nivå arbetar Halmstads kommun med medborgerligt deltagande i 

projektet Framtid Oskarström?  

Utifrån resultatet som presenterades i avsnitt sex kan utläsas att Halmstads kommun 

arbetar med medborgerligt deltagande i projektet Framtid Oskarström på nivån 

medverkande dialog. Samtliga respondenter gav en tvåvägskommunikation och en tydligt 

ansvarsfördelning. Att beslutet fattas av de som initierat projektet framgår också. 

Angående syftet med det medborgerliga deltagandet i projektet varierade respondenternas 

svar något. Däremot ansåg övervägande respondenter att syftet var att nå ett gemensamt 

mål. 
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2. Hur förhåller sig respondenternas utsagor till kritiken som riktats mot det . 

deltagardemokratiska idealt?  

a. Vilka utsagor har respondenterna om den kritik som riktats mot det 

deltagardemokratiska idealet?  

I avsnitt sex framgår respondenternas utsagor om den kritik som riktats mot det 

deltagardemokratiska idealet. Detta är en kort sammanfattning av det som framgick ovan:  

 Av de nio invändningarna var det två stycken invändningar som respondenterna 

även ansåg var förhinder för arbetet med det medborgerliga deltagande, nämligen 

invändning två – medborgarna hinner inte, och invändning sju – konflikt med 

demokrativärdet politisk jämlikhet.  

 Tre stycken av invändningarna ansåg respondenterna inte vara förhinder för arbetet 

med det medborgerliga deltagandet, nämligen invändning ett – medborgarna kan 

inte -, invändning sex – motverkar valdemokratins legitimitet – och invändning åtta 

– motverkar styrelseskicksvärdet kloka beslut.  

Resterande fyra invändningar, invändning tre – medborgarna vill inte, invändning fyra – 

motverkar välbefinnandet, invändning fem – motverkar medborgarandan och invändning 

nio – motverkar styrelseskicksvärdet effektivitet, fanns en viss spridning bland 

respondenternas svar.  

 Gällande invändning tre betonar fyra respondenter att de anser att medborgarna har 

en vilja att delta. En respondent betonar att det finns en viss sanning i invändningen  

 Gällande invändning fyra betonar tre respondenter att de inte ser detta som en 

problematik utan att de snarare ser det tvärt om. Att det är bra för medborgarens 

välbefinnande att få delta i politiska projekt. En av respondenterna kan delvis se en 

sanning i invändningen men betonar samtidigt att han hellre ser deltagande än inget 

deltagande. En sista respondent menar att det finns risk för ett motverkat 

välbefinnande. 

 Gällande invändning fem betonar respondenterna i princip desamma som under 

invändning fyra. Fyra stycken menar att det snarare är positivt för medborgarandan 

att delta och träffas och samtala. En ser samtidigt problematiken som invändningen 

lyfter. Gällande invändning nio finns det tre olika uppfattningar. Samtliga 
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respondenter medger att det tar tid och resurser att arbeta med medborgerligt 

deltagande, däremot ser de även att det kan vara effektivt att arbeta med 

deltagandet för att förhindra andra fördröjningar senare i processen. Betonas gör 

även att demokrati inte handlar om effektivitet.  

7.2 Återkoppling till tidigare forskning 

Vid val av ämne för den aktuella uppsatsen beaktades två stycken kriterier. Dels det 

utomvetenskapliga kriteriet och dels det inomvetenskapliga. Enligt Teorell och Svensson 

(2007) uppfylls det utomvetenskapliga kriteriet då det inomvetenskapliga är uppfyllt. Det 

inomvetenskapliga kriteriet innebär att uppsatsen är kumulativ – dvs. att den bidrar till den 

hittillsvarande forskningen på ämnet (Teorell & Svensson 2007:18). I kapitel 3 redogjordes 

för tidigare forskning inom det aktuella fältet och nu kan mitt resultat återkopplas till det 

aktuella forskningsläget.  

Som framgick av kapitel tre är det aktuella forskningsläget kontroversiellt. Olika forskare 

har olika uppfattningar om samma saker. Vad stärker demokratin? Bör man arbeta med 

medborgerligt deltagande? Min studie kan inte besvara dessa frågor. Inte heller var detta 

studiens syfte. Däremot kan den besvara hur man faktiskt arbetar i en kommun i ett projekt 

med medborgerligt deltagande och också understryka att det i praktiken pågår omfattande 

arbete med att aktivera medborgarna mellan de allmänna valen i olika projekt. Min studie 

visar även hur fem personer som arbetar med Framtid Oskarström förhåller sig till att 

arbeta med medborgerligt deltagande och till den kritik som riktats mot det 

deltagardemokratiska idealet. Resultatet visar att en majoritet av respondenterna inte 

fullständigt håller med om, eller kan identifiera den kritik som lyfts. Istället hänvisar de till 

ett mycket medvetet arbete med att arbeta med medborgerligt deltagande i syfte att stärka 

demokratin på lokal nivå.  

7.3 Diskussion 

Innan avsnittet påbörjas poängteras att den diskussion som förs är utifrån mina egna 

reflektioner av arbetet.  
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Idén till mitt uppsatsämne växte fram ur personliga reflektioner av medborgares deltagande 

i politiken i Halmstads kommun. Handlar demokrati om att medborgare går och röstar vart 

fjärde år? Eller handlar demokrati om mer deltagande än så? Frågorna väckte ett intresse i 

mig och jag började undersöka vidare hur man arbetar med de här frågorna på lokal nivå. 

Det var då jag hittade SKL:s projekt Medborgardialog. Projektet gav mig inspiration och 

nu ser vi resultatet av den idén som slog mig för ett par månader sedan. Vad säger då det 

här resultatet oss? För det första kan jag konstatera att Halmstads kommun medvetet 

arbetar med frågor som rör medborgerligt deltagande och försöker finna systematiska 

metoder för att deltagande skall bli centrala delar i styrprocessen. Tjänstemännen på 

kommunen gav en bild av en kommun som väldigt medvetet och professionellt arbetade 

med att göra anställda och förtroendevalda medvetna om olika sätt varpå man kan arbeta 

med det medborgerliga deltagandet. Projektet Framtid Oskarström är enbart ett av flera 

projekt i kommunen där det medborgerliga deltagandet är relevant. Flera projekt pågår och 

fler kommer att initieras. Ett av syftena med dessa projekt är att stärka demokratin på lokal 

nivå, vilket fyra av fem respondenter höll med om att projektet gjorde. En av 

respondenterna gav en annan bild där han snarare såg det partipolitiska deltagandet som 

det relevanta för en stärkt demokrati. Förhållandet mellan medborgerligt deltagande 

löpande mellan de allmänna valen och det partipolitiska deltagandet är intressant. Vilket av 

sätten stärker demokratin? Vad händer då medborgare inte vill aktivera sig i politiska 

partier? Är det medborgerliga deltagandet i politiska projekt mellan valen framtidens 

lösning på demokratins många problem? Denna fråga är väl omdiskuterad, vilket visas av 

den aktuella uppsatsen. Kritiken mot det deltagardemokratiska idealet är i flera avseenden 

relevant och riktiga. Däremot visar samtliga respondenter att de förhinder som påvisas går 

att arbeta sig runt genom medvetet arbete. Utsagorna som presenterades i avsnitt 6.2 visar 

enligt mig att respondenterna har reflekterat kring viss problematik med det medborgerliga 

deltagandet – däremot visar det också att reflektionerna snarare handlar om hur man kan 

arbeta sig runt problematiken än att man inte bör arbeta med det. Huvudteorin är att detta 

skall stärka demokratin på lokal nivå.  

Syftet med SKL:s projekt Medborgardialog var att stödja och uppmuntra kommuner och 

landsting att arbeta med medborgerligt deltagande. Halmstad Kommun är en av Sveriges 

kommuner som kommit en bra bit på vägen.  
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7.4 Förslag på vidare forskning   

Fältet var i min uppsats tar plats är stort och flertalet möjligheter för intressanta studier 

finns. Under den aktuella uppsatsen har flera tankar vuxit fram om andra intressanta 

undersökningar. För det första hade det givetvis varit intressant att undersöka om det 

medborgerliga deltagandet i politiska projekt (såsom Framtid Oskarström) stärker den 

lokala demokratin. Vidare hade det varit intressant att studera de olika politiska partiernas 

inställning till att aktivera medborgare i politiska projekt mellan valen. Som framgått här 

har respondenten från majoriteten respektive oppositionen haft något olika uppfattningar 

vilket givetvis genererar funderingar kring vad detta beror på. Beror det på 

partitillhörighet? Eller beror det på att det var majoriteten som initierade projektet? Vidare 

hade det varit intressant att göra ett fältarbete där man medverkade i ett projekt i praktiken 

och studerade detta utifrån Gilljams nio invändningar. Fler förslag på vidare forskning kan 

ges, men här är de tankar som jag anser vara intressanta att undersöka.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrund 

Vilken är din roll i Halmstads kommun? 

Hur har du varit delaktig i projektet Framtid Oskarström?  

Del 1 - Framtid Oskarström  

1. Kan Du kortfattat berätta lite om Projekt Framtid Oskarström?  

2. Hur har projektet genomförts?  

a. Hur många sammankomster?  

b. Vad för olika typer av sammankomster?  

c. Vilka olika parter har deltagit i projektet? 

3. Under projektet, har det funnits en tydlig ansvarsfördelning mellan de olika 

parterna?  

4. Har några formella beslut fattats inom ramen för projektet Framtid Oskarström?  

5. Har syftet med att aktivera medborgarna i projektet tydliggjorts?  

a. Vilket har varit syftet med det medborgerliga deltagandet i projektet?  

Del 2 – kritik mot det deltagardemokratiska idealet  

1. Att involvera medborgare i beslutsprocesser och projekt (ex Framtid Oskarström) 

mellan valen har blivit allt vanligare runt om i Sveriges kommuner. Syftet med 

detta har varit att vitalisera och stärka demokratin på lokal nivå. Hur tycker du att 

projekt med medborgerligt deltagande påverkar den lokala demokratin?  

Invändning 1 – Medborgarna kan inte delta  

1. Har medborgarna den kompetens som krävs för att delta i politiska processer? 

(Kunskap om hur en kommun fungerar och styrs, kunskap om helheten etc.) 
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a. Finns det en risk att det bara är vissa personer med särskilda kompetenser 

(utbildning, kunskaper om kommunalpolitik, självförtroende etc.) som kan 

komma att dominera deltagandet?  

Invändning 2 – Medborgarna hinner inte delta 

2. Har medborgarna den tid som krävs för att delta i politiska processer?  

Invändning 3 – Medborgarna vill inte delta 

3. Har medborgarna en vilja att delta i politiska processer?  

Invändning 4 – Motverkar medborgarnas välbefinnande  

4. Deltagardemokrati förväntas ha positiv inverkan på medborgarnas välbefinnande – 

men enligt kritiken förefaller det vara tvärt om då politiskt deltagande som inte 

leder till avsedda resultat, eller kanske inte över huvud taget uppmärksammas leder 

till mindre välbefinnande i form av mindre tilltro till den politiska förmågan. Hur 

ser du på detta?  

Invändning 5 – Motverkar medborgarandan  

5. Deltagardemokrati förväntas också ha positiv inverkan på medborgarandan men 

enligt kritiken förefaller medborgare aktivera sig och delta i frågor som berör dem 

personligen (småbarnsföräldrar-barnomsorg) vilket leder till att deltagardemokrati 

uppmuntrar medborgarna till att tänka och agera i enlighet med kortsiktiga och 

personliga egenintressen snarare än att beakta medborgarandan och gemensamma 

intressen.  Tycker du att det medborgerliga deltagandet skapar ett egoistiskt 

tänkande hos deltagande och motverkar medborgarandan?  

Invändning 6 – Motverkar valdemokratins legitimitet  

6. Vidare förväntas medborgerligt deltagande stärka och komplettera valdemokratins 

legitimitet men enligt kritiken leder det istället till att medborgare inte känner 

förtroende för förtroendevalda (vet ej vem som påverkat beslutet) och att 
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medborgarnas acceptans av fattade beslut försämras (alla fick inte delta, därför 

accepterar vi inte besluten). Hur ser du på detta?  

a. Tycker du att det medborgerliga deltagandet i viss mån kan vara i konflikt 

med den representativa demokratiprocessen (”normalt beslutsfattande”)? 

Invändning 7 – Konflikt med demokrativärdet politisk jämlikhet 

7. Politisk jämlikhet är ett centralt demokrativärde. Kan politisk jämlikhet 

upprätthållas om valdra representanter tar större hänsyn till/ fattar beslut i enlighet 

med deltagares påtryckningar i gemensamma angelägenheter?  

Invändning 8 – Konflikt med styrelsevärdet kloka beslut  

8. Anser ni att det medborgerliga deltagandet i beslutsprocesser grundar sig i ett 

helhetstänkande för kommunens gemensamma bästa? Blir beslut som fattas i 

enighet med det medborgerliga deltagandet kloka helhetstänkande beslut?  

Invändning 9 – Konflikt med styrelsevärdet effektivitet  

9. Effektivitet är också det ett centralt styrelseskicksvärde. Hur ser du på relationen 

mellan effektivitet och medborgerligt deltagande?  

Avslutande frågor 

1. Tycker du att ett projekt såsom Framtid Oskarström där medborgerligt deltagande 

är en central del stärker demokratin på lokal nivå? 

2. Tycker du dig se tendenser av den problematik som vi diskuterat i det praktiska 

arbetet med medborgerligt deltagande?  

 

 

 


