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Abst ract  
 
In the beginning of 2007 the Swedish municipality Örebro decided to have a democratic 
experiment, which ought to go under the name, “Dialouge for the citizens”. The 
representative elected politicians in Örebro tried to find ways to involve the people in the 
process of ruling. Why they choose to try this experiment on this very delicate matter, the 
closure of several schools in the municipal, is one of the questions this essay is trying to 
answer. 
The purpose of this essay is to find out whether the process was an attempt for the politicians 
of the representative democracy to implement deliberative democracy in the structure of the 
local governance. 
The result of this study is that the politicians didn’t manage to reach to the citizens the way 
they formerly had planned. 
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Inledning 

I början av 2007 började processen med att inkludera medborgarna i den svåra politiska 

frågan att avveckla ett antal grundskolor i Örebro kommun. Politikerna i programnämnden 

Barn och utbildning ville få med medborgarna i resonemanget kring hur detta skulle utföras.  

Politikerna fick idén att de skulle ha en medborgardialog och något liknande demokratiprojekt 

hade aldrig sjösatts i Örebro kommun. 

Demokratiutredningen talar om att den deliberativa demokratin torde vara ett ideal för den 

lokala politiken, då undrar man om den egentliga grundtanken med medborgardialog var att 

förstärka, komplettera eller rent av för att ersätta beslutsprocessen för den representativa 

demokratin? Vad hade de styrande för målsättning med hela detta demokratiprojekt? Deltog 

medborgaren som politikerna hade tänkt sig eller vad var det som gick fel? 
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Syfte och frågeställning 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om medborgardialogen hade som syfte att vara ett 

deliberativt fora och i vilken utsträckning det uppnåddes. Utifrån mina intervjuer tänker jag 

försöka uttolka hur varje enskild deltagare såg på medborgardialogen. Som kommer att 

framkomma av uppsatsen så är tolkningen av vad medborgardialog är, ytterst olika. 

Utgångspunkten ligger därmed i ordet medborgardialog, ordet dialog kommer från grekiskan 

och betyder ungefär samtal mellan två eller flera personer med olika åsiktsriktningar1. Där i 

samtalet har vi min koppling till det deliberativa samtalet(se teoriavsnittet).  

Detta leder till min 

Frågestä l ln ing  

Varför valde politikerna i Örebro kommun att ha medborgardialog i samband med 

skolnedläggningen? 

 

Vilken syn har deltagarna i medborgardialogen på vad deliberation är? 

 

Hur mycket utav deliberation var det i medborgardialogen? 

 

Hur närmar sig den representativa demokratin det deliberativa demokratiidealet i Örebro 

kommun? 

 

 

                                                
1 Nationalencyklopedin, ne.se, sökord: Dialog. 
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Metod, material , avgränsning och källkr it ik 

Va l  av  teori  

Varför jag valt den deliberativa demokratiteorin är just det som jag skriver nedan i den 

historiska bakgrunden, den representativa demokratins ställning och hur den söker nya vägar 

för deltagande. 

Metod 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa samtalsintervjuer av respondentkaraktär, för att jag 

ville ta reda på vad de tongivande deltagarna hade för uppfattningar och föreställningar om 

medborgardialog. Urvalet gjordes utefter att jag bestämde mig för att se hur de olika partierna 

såg på företeelsen. Därför har jag intervjuat en person från varje parti i både opposition och 

majoritetsställning, och jag har valt vad jag anser vara de mest betydande, centrala personerna 

från processen. Det antal intervjupersoner jag valt anser jag har skapat mättnad för att kunna 

göra en bra kvalitativ analys. Jag valde att göra en intervjuguide2 där jag knöt an till 

undersökningens problemställning. Men att jag under processens gång och medan 

intervjuerna fortskred, och även beroende på hur mina objekt svarade så ändrades frågorna i 

intervjuguiden allt utefter situation3. Intervjuguiden blev mer som en utgångsmall snarare än 

ett frågeformulär. Därmed är intervjuguiden inte gångbar för en kvantitativ analys. 

Intervjuerna är digitala inspelningar4 som jag sedan har skrivit ner och var och en analyserat.   

För att ta reda på vad medborgarna hade för uppfattningar har jag valt att även göra en 

kvalitativ textanalys av textkorrespondensen mellan kommunen och medborgarna. Då det 

visserligen är en kvantitativ mängd med analysenheter men att jag har kvalitativt gjort en 

kritisk granskning av innehållet. Jag har systematiserat och kritiskt granskat för att kunna 

utröna hur tankestrukturen var hos medborgarna.5 

 

                                                
2 Se bilaga 1. 

3 Esaiasson , Peter, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007, Metodpraktikan - Konsten att studera ett samhälle, individ och marknad, Nordstedts Juridik AB, Stockholm s.298; 

vilken menar att vartefter en intervjuns gång uppkommer nya frågor och svar som påverkar intervjuguidens utgångsfrågor. 

4 Inspelningarna finns att tillgå vid kontakt med författaren, se referenslista för kontaktinformation.  

5 Esaiasson , Peter, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007, Metodpraktikan – Konsten att studera ett samhälle, individ och marknad, Nordstedts Juridik AB, Stockholm 

s.238. 
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Avgränsn ing  

Jag kommer inte att gå in på medias roll i fallet då det är medborgarna och politikernas syn på 

medborgardialogen som jag är ute efter att undersöka. Visserligen kan jag se en koppling till 

dialog mellan deltagarna via media, men denna koppling anser jag skulle kräva en egen 

uppsats. 

Jag tar ej heller upp det etniska dilemmat i det här fallet då jag menar att den deliberativa 

demokratimodellen grovt räknar alla medborgare som en och inte mer än en. Vad jag menar 

är att gruppen som enhet är ett dilemma i teorin. Jag betonar visserligen grupper som 

”röststarka” och ”röstsvaga” men jag vill därmed inte vill kategoriskt inlemma dem i den ena 

eller andra etniska tillhörigheten då jag ser frågan utifrån ett individperspektiv. 

Jag var ett tag inne på att även intervjua föräldrar och elever från respektive skolor men insåg 

snart att det skulle bli för tidsödande och beslutade mig för att använda medborgarnas 

korrespondens med kommunen som källa.  

Jag kommer heller inte att se om olika förutsättningar hade påverkat utgången av 

medborgardialogen men i analys och slutsats bollar jag olika tankar kring ingången av 

medborgardialogen. 

 

Kä l l kr it ik 

Det kan finnas en viss risk med att intervjupersonernas vill framställa sig i annan dager än vid 

självaste processen. Det finns här också en viss fara med att intervjupersonerna hade vetskap 

om mitt syfte. Men jag tror mitt syfte inte gick fram förrän efter och kanske under 

intervjusituationen. 

Kritik kan även ges till metoden samtalsintervjuer, då det vartefter jag intervjuat fler och fler 

personer så ändrades mina frågor och min grundkunskap.  
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Historisk bakgrund 

Den representati va  demo kratins  stä l ln ing  

För att ge en förståelse för hur politikerna i Örebro kommun resonerar måste jag klargöra 

varför den representativa demokratin är så attraherad av det deliberativa demokratiidealet och 

varför den representativa demokratin som är den demokratiska normen i vårt samhälle söker 

alternativa demokratiska vägar. Jag utgår från demokratiutredningens betänkande6 för att 

kunna tolka varför den representativa demokratin eftersträvar att komplettera sig själv. 

”En demokratisk stat lever för och genom sina medborgare. Den äger ingen annan legitimitet än den som 

medborgarna ger den. Men ett styre som upphört att intressera sig för medborgarna, upphör också att intressera 

medborgarna.”7 

Det ska sägas att demokratiutredningen utgår från en moralisk värdegrund för sin 

demokratisyn8. För att se varför den representativa demokratin söker sig till den deliberativa 

deltagande demokratin får man se till en av demokratins grundsyner, ett samhälle för ”det 

allmänna bästa”. 

”Det kommunikativa sökandet efter vad som är det gemensamma bästa ökar kvaliteten i besluten, det utvecklar 

deltagarna och det höjer dessutom den politiska medvetenheten.”9 

Demokratiutredningens betänkande sätter det lokala deltagandet i fokus och hur 

demokratipolitiken bör utformas. Utredningen pekar även på hur viktigt det är för 

medborgarna att känna att de har ett reellt inflytande när de deltar och 

”… att varje medborgare /…/under olika tider av sitt liv deltar när de gemensamma angelägenheterna ska lösas. 

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

medborgarna uppfattar meningsfulla och effektiva.”10 

                                                
6 SOU 2000:1. 

7 SOU 2000:1, s.17. 

8 SOU 2001:1, s17; “Grundvalen för den demokratiska samhällsidén är/…/Varje människa är lika mycket värd och hennes värdighet får inte kränkas: ’Den offentliga makten 

ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet(Regeringsformen 1:2).’ Denna moraliska hållning är dock inte 

endast en abstrakt idé. Den bör inte bara prägla förhållandena medborgare emellan utan också relationerna mellan makthavare och medborgare/…/Varje medborgare 

förbinder sig att visa tolerans och respekt, särskilt gentemot de människor som man av olika anledningar inte är överens med. Grundvärderingen ger skäl för empati och 

solidaritet, för ett engagemang och ansvar som sträcker sig utöver egenintresse, familjeband, kön, etnicitet, religion etc. På denna grund byggs den mellanmänskliga tillit, som 

i sin tur är en förutsättning för att konflikter ska kunna lösas på fredlig väg och under bevarat förtroende.” 

9 SOU 2000:1, s.33. 

10 SOU 2000:1, s.33. 
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Utredningen fortsätter 

“För att ge goda möjligheter för många att delta bör det prövas vilka former som bäst kan skapa förutsättningar 

för ett demokratiskt styrelsesätt.”11 

En sak den representativa demokratin har att tackla är att om valdeltagandet sjunker finns det 

risk för att legitimiteten sjunker i det offentliga beslutsfattandet. Därmed är det en 

nödvändighet för den representativa demokratin att öppna sig tiden mellan valen så att den 

demokratiska verksamheten inte bara minimeras till valdagsproceduren. Vilket är ett måste 

för den representativa demokratin för att förhindra en utveckling mot en elitdemokratisk 

företeelse.12  

”Alla medborgare bör ges möjligheter att delta i breda diskussioner också före beslut och mellan valen.”13 

Men detta är inte liktydigt med att medborgarna ska ha tappat intresset för att delta i det 

politiska livet, deltagandet har bara tagit nya former och uttryckssätt. Amnå pekar på att 

medborgare visst visar politiskt samhällsengagemang vid sidan av valen i stor utsträckning14. 

Representat iv demokrat imodel l 

För att förstå vad en representativ demokrati står för kommer här en kort sammanfattning av 

hur ett modernt fungerande representativt demokratiskt styre ser ut i dagens samhällen enligt 

Robert Dahl:15 

• Framröstade representanter 

 

• Fria rättvisa och frekventa val 

 

• Åsiktsfrihet 

 

• Alternativa informationskällor 

 

• Föreningsfrihet 

 

• Fullt medborgarskap 

 
                                                
11 SOU 2000:1, s.34. 

12 SOU 2000:1, s.243. 

13 SOU 2000:1, s.243. 

14 Amnå, Erik, 2007, Jourhavande medborgare - Samhällsengagemang i en folkrörelsestat, (Bokmanus), s.55. 

15 Dahl, Robert, 1998, On Democracy, Yale University press, New Haven & London, s.85. 
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Alla dessa kriterier för ett fullgott representativt demokratiskt samhälle existerar givetvis även 

i Sverige och Örebro kommun. Men det finns brister även i den representativa demokratin 

som de folkvalda politikerna märker av. De känner att de har tappat förankringen till 

medborgaren, därför väljer de att närma sig den deliberativa demokratin. Vad är det då som 

den deliberativa demokratiteorin har som den representativa demokratin saknar? Det 

återkommer jag till senare i uppsatsen. 

 

Medborgard i a l og -  Utformning 

I början av 2007 bestämde sig politikerna i programnämnden Barn och utbildning(i 

fortsättningen bara benämnd som programnämnden) i Örebro kommun för att ha en 

medborgardialog med folket16. Programnämnden ville höra vad medborgarna hade att säga i 

den problematiska frågan om grundskolebeståndet på väster i Örebro kommun. I korta drag 

fanns det för mycket lokaler i förhållande till elever, nu skulle medborgarna få delta för att 

gemensamt lösa problemet. Tjänstemännen på Barn- och utbildningskansliet(i texten 

benämnd programkansliet) fick i uppdrag från programnämnden att utforma 

medborgardialogen. Uppdraget17 fick projektnamnet: 

”minskning av lokalbeståndet på väster, som en anpassning till befolkningsutvecklingen inom 

skolförvaltningarna nordväst och sydväst.” 

Tjänstemännen på programkansliet fick friheten att utarbeta en strategi för hur 

medborgardialogen skulle utformas. Programkansliet utgår alltid efter två styrdokument som 

används för tjänstemän vid Örebro kommun för informations- och kommunikationsarbete 

inom kommunen18. En viktig punkt i policydokumenten är öppenhet gentemot medborgarna: 

”Öppenhet-informationsarbetet ska främja inflytande, delaktighet och dialog./…/Kommunikation med 

målgrupper och berörda sker i god tid före beslut eller genomförande.” 19 

I policydokumenten påträffas det ingenstans några tydliga ramar för hur en medborgardialog 

ska utformas.  

För att nå ut till medborgarna valde programkansliet ett antal fora som de ansåg lämpliga för 

dialog. Alla fora skulle innefatta grundläggande information om problemet. Den 

                                                
16 Enligt beslut i Programnämnd Barn- och utbildning 8 februari 2007(särskilt uppdrag i budget 2007). 

17 Uppdraget från programnämnden löd; ”Lokalbeståndet på väster ska minskas som en anpassning efter befolkningsutveckling inom skolområdena nordväst och sydväst. I 

arbetet skall en modell för medborgardialog utformas och användas.” 

18 ”Policy för information och kommunikation”, 2003, Diarienr. 691-02-004 samt det kompletterande dokumentet för programkansliet ”Informationsstrategi för 

programområde Barn och utbildning”, Diarienr 30-07. 

19 ”Informationsstrategi för programområde Barn och utbildning”, Diarienr 30-07, s.3. 
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grundläggande informationen som medborgarna fick ta del av var att antalet skollokaler i 

grundskolan var för många i jämförelse till antalet elever. Det var det som var själva 

utgångspunkten.  De forum som medborgarna hade tillgång till var följande: 

• Örebro kommuns egen hemsida där det fanns möjlighet att lämna åsikter i ett 

webbformulär. Det gick även att e-mejla sina synpunkter under hela processen. 

• I steg ett av medborgardialogen var det utställningar på stadsbiblioteket och på Vivalla 

bibliotek. I anknytning till utställningen fanns en brevlåda där man kunde lämna sina 

synpunkter.  

• Vid några tillfällen fanns även tjänstemän från kansliet på biblioteken och tog emot 

medborgarnas åsikter. 

• Föräldraråd som var medborgarmöten med representanter från kansliet. 

• Elevrådsmöten med elevrådsrepresentanter och tjänstemän från kansliet 

 

Då det i teoriavsnittet kommer att framgå att det inte är enbart mot medborgare som 

deliberation sker utan även mellan andra deltagare blir således de fora som kan tänkas 

användas omätliga. Men ovan nämner jag de officiella fora som medborgarna hade möjlighet 

att delta i. 

 

I det andra steget i medborgardialogen kom politikerna själva att delta i dialogen. Då hade 

programkansliet och programnämnden tagit fram ett första riktat förslag som skulle gå genom 

programnämndens beredningssammanträde20. Programkansliet hade gjort en samlad 

bedömning utifrån dialogen med medborgarna, och tillsammans med all grundfakta i frågan 

nått fram till det förslag som kom att beredas på Programnämndens beredningssammanträde. 

Utifrån Programkansliets uppdrag så skulle ett eller flera förslag tas fram men det ska noteras 

att det enbart var ett enda förslag som gick till beredningssammanträdet21. Men det ska sägas 

att efter steg ett i medborgardialogen fanns det sju alternativa interna förslag, så kallade 

handlingsförslag,22 som innehöll faktaunderlag och åsikter från dialogen. Handlingsförslagen 

diskuterades mellan politikerna och tjänstemän och de valde att bara ha ett enda förslag till 

medborgardialogens andra steg, stormötena. Det var alltså från de sju handlingsförslagen som 

det sedan kom att bli det förslag som sedan bereddes på beredningsmötet den tredje maj. 

Mellan beredningssammanträdet och beslutssammanträdet fanns det utrymme för politikerna 
                                                
20 Förslag från programkansliet, Se Bilaga 1 i förslaget från dokument: ”Minskning av lokalbeståndet på väster, som en anpassning till befolkningsutvecklingen inom 

skolförvaltningarna nordväst och sydväst.” Beredningsärende på programnämnd Barn och utbildning 3 maj 2007, s.3. 

21 Enligt Kommunikationsplan för ”lokalutredningen våren 2007”, Version 20070418, så skulle de/det förslag läggas fram till beredning.  

22 Alternativa förslag, Förslag A-G. 
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att ha medborgardialog i steg två med medborgarna. Det var tre utvalda tillfällen23 för 

medborgarna att träffa politiker från programnämnden och lämna sina synpunkter på det 

framlagda förslaget.  Dessa tre möten kallar jag stormöten, där de representativt folkvalda 

skulle komma att möta medborgaren i en öppen demokratisk dialog. 

Det ska nämnas att flera av medborgarna bildade olika föräldragrupper där de med 

utgångspunkt från ”sin” skola utarbetade egna förslag för hur och vilka skolor som borde 

läggas ned. Alla dessa förslag borgade för att behålla den egna skolan. 

  

 

 

 

                                                
23 Den 21maj möte på Rostaskolan om förslaget ”Vasaskolan lämnas”, 14 maj på Oxhagens skola om förslaget ”Karlslundsskolan lämnas” och 15 maj på Öknaskolan om 

förslaget ”Öknaskolan lämnas”. 
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Te ori 

Deliberativ demokrati 

Det deliberativa demokratiidealet har som modell funnits i dryga tjugo år och den växte fram 

delvis i kontrovers mot hur det bästa styrelseskicket bör vara utformat. Modellen är idag 

splittrad i en rad olika teoribildningar och har olika karaktär beroende på uttolkare. Jag 

kommer att använda benämningen deliberativ demokrati, då den är gällande på den 

internationella forskningsarenan men det finns även de närbesläktade och inte helt oävna 

termerna samtals- och diskussionsdemokrati24 och i viss mån även deltagardemokrati. Ordet 

deliberation kommer från det latinska delibera´tio, av deli´bero som betyder överväga, rådslå, 

överlägga25. Det mest grundläggande elementet med deliberation är att det i slutändan ska 

rättfärdiga politiskt fattade beslut. Med rättfärdiga menar jag rättvisa, gruppen som deltar i 

deliberationen ska känna en gemensam känsla att en sorts moralisk rättvisa har uppnåtts.  

Beslutet ska slutligen vara för ”det allmänna bästa” och framargumenterat på ett rationellt sätt 

i samtal mellan berörda individer. 

 

Nationalekonomen Joseph Schumpeter förkastar emellertid att det finns något tydligt bestämt 

”allmänna bästa” som alla medborgare kan enas kring eller stå bakom med hjälp av ett 

förnuftsargument. Schumpeter pekar också på ett av den deliberativa demokratins akilleshälar 

nämligen deltagandet, han avfärdar att folket har förmågan eller lusten att delta fullt ut i 

politiken. Schumpeter menar att medborgaren inte har kompetens eller är intresserad av 

politik för att kunna göra rationella samhälleliga beslut26. Schumpeter som står på den 

representativa demokratins sida, har en mer elitistiskt syn på folkets förmåga i demokratin, 

han menar visserligen att människor kan agera rationellt i den lilla privata sfären men att 

medborgarens förmåga att agera rationellt i stora samhällsfrågor överskattas. Han anser att 

medborgarnas åsikter i stora sammanhang är 

 ”… ointelligenta, trångsynta, egoistiska, och det är inte alltid självklart varför vi ska falla på knä inför deras 

altare/…/ och ännu mindre varför vi ska känna oss tvungna att räkna var och en av dem som en och ingen av 

dem som mer än en”.27 

 

                                                
24 Premfors, Rune, Roth, 2004, En demokratisyn och ett forskningsfält, I Roth, Klas(red), Deliberativ Demokrati, Studentlitteratur, Lund, s.8. 

25 Nationalencyklopedin, ne.se, sökord: Deliberation. 

26 Reinikainen, Jouni, Reitberger, 2004, Kritiken av deliberativ demokrati, I Roth, Klas(red), Deliberativ Demokrati, Studentlitteratur, Lund, s.280. 

27 Citerad efter Reinikainen, Jouni, Reitberger, 2004, Kritiken av deliberativ demokrati, I Roth, Klas(red), Deliberativ Demokrati, Reitberger, Studentlitteratur, Lund, s.280. 
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Huvuddelen i den deliberativa demokratiteorin ligger i målet, ”det allmänna bästa”. Teorin 

utgår således från att det existerar ett ”allmänna bästa”. Den deliberativa demokratimodellen 

bör inte tolkas som den moraliska doktrinen utilitarism28, men har dock en hel del moraliska 

likheter. 

Idealmodellen ligger i att man genom det deliberativa samtalet uppnår konsensus inom 

gruppen för spörsmålet som dryftades. Det bästa, förnuftigaste argumentet ska gå ”vinnande” 

ur meningsutbytet. Därmed inte sagt att det finns en förlorare i sammanhanget utan med 

vinnare menar jag att det uppstått en konsensus om ”det allmänna bästa”. Målet med 

deliberation behöver inte vara att nå konsensus utan målet kan vara vägen till konsensus där 

det är själva samtalet som är målet, procedur- eller substansdelibaration. Samtalet har bidragit 

till självuppnådd förståelse för problemet och för att koppla till vad Dahl säger, ”upplyst 

förståelse”29 för deltagande individer.  

 

Den deliberativa demokratiteorin ifrågasätter funktionaliteten i den rådande representativa 

demokratiteorin. De centrala delarna är hur det medborgerliga deltagandet bör utformas i ett 

representativt styre. Och demokratiutredningen skriver så här om vad de anser om begreppet 

deliberativ demokrati: 

”…argumentationens och samtalets fundamentala betydelse för demokratin. Endast sådan maktutövning kan 

skapa förtroende som samspelar med övertygelser som uppstått i fria samtal medborgare emellan. Demokratin 

ger ett ramverk för fri diskussion mellan jämlikar. Politik kopplas till diskussion. Demokratin är därför i behov 

av offentliga arenor där opinioner kan bildas, debatteras och ifrågasättas. I dessa diskussioner underordnas 

mina egna intressen det gemensamma bästa. I en fri och öppen diskussion prövas förslagen.”30 

Demokratiutredningen fortsätter att plädera för en deltagardemokrati med deliberativa 

kvaliteter. 

Deltagandets paradoxer ligger i att i den representativa demokratin deltar folket nästan bara 

när representanter ska röstas fram. Men ett aktivt deltagande krävs även mellan valen för att 

folket ska kunna kontrollera sina representanter och där kunna ha insyn i de folkvaldas 

                                                
28 ”Utilitarism är en moralisk doktrin som innebär att man alltid skall handla så att konsekvenserna av vad man gör blir så goda som möjligt i den meningen att det 

sammanlagda välbefinnandet hos alla kännande varelser blir så stort som möjligt. ’Största möjliga lycka åt största möjliga antalet individer’ eller att man skall ’maximera den 

allmänna välfärden’. Ibland uppfattas utilitarismen som en beslutsmetod, dvs. som en regel för hur man skall ta reda på hur man bör handla. Den innebär då att man skall 

kartlägga konsekvenser av olika handlingsalternativ och värdera dessa på ett utilitaristiskt sätt. Utilitaristerna tolkar dock snarare sin doktrin som enbart ett 

riktighetskriterium; den anger ett villkor som alla riktiga handlingar måste uppfylla men säger ingenting om hur man i praktiken skall gå till väga för att fatta beslut/…/ Enligt 

en annan modern variant av utilitarism bör man handla enligt ett system av regler som är sådant att konsekvenserna av att detta regelsystem accepteras eller tillämpas i 

samhället är så bra som möjligt så kallad regelutilitarism.” Källa Nationalencyklopedin, ne.se. 

 Regelutilitarismen kan liknas vid den substantiella delen i deliberativ demokrati för hur man kan fatta rättvisa i ett beslut. Se avsnittet: Teorins två grundläggande principer.  

29 Dahl, Robert A., 2000, On Democracy, Yale University Press, New Haven & London, s.37. 

30 SOU 2000:1, s.22-23. 



 12 

politiska agenda för att få just sina frågor belysta31. Den enda demokratiska motpolen till den 

representativa demokratin bör således vara fullt deltagande. 

Vilka demokratiideal existerar då om man ska fatta beslut i gemensamma angelägenheter. 

Antingen har man det rådande systemet med representativ demokrati med representanter för 

folkets åsikter eller så får alla berörda personer delta i bestämmandet, en direktdemokrati32.  

Jag tänker i min modell begränsa mig genom att frångå den för den deliberativa demokratin så 

frestande direktdemokratin. Visst ska alla delta i en ideal deliberativ modell, men häri ligger 

de praktiska svårigheterna med att sammankoppla deliberativ demokrati med direktdemokrati. 

Det är inte själva beslutandet eller röstandet som är centralt i en deliberativ demokratimodell 

såsom fallet skulle vara i en direktdemokratimodell, utan det centrala är det deliberativa mötet 

där samtalet uppstår. I min intervjuanalys kommer jag dock att ta upp den direktdemokratiska 

aspekten då mina intervjuobjekt ofta nämner direktdemokratin när det gäller vilka som ska få 

delta i beslutandet. Direktdemokratin gör sig gällande i den deliberativa modellen när man 

kommer till frågan om vem som ska ta beslutet och vem som ska vara ansvarig för detsamma, 

där problemet blir vem som i slutändan ska bära ansvaret för effekterna av beslutet.   

 

En av nackdelarna med majoritetsröstning i den representativa demokratin är att den inte kan 

påstå sig representera ”det allmänna bästa” eller rent av den allmänna viljan, utan enbart 

viljan från den vinnande sidan. För att fånga upp viljan från ”förlorarna ”och ”de tysta” 

individerna så söker den representativa demokratin fora där majoritetsregeln inte råder och ett 

sådant kan vara ett deliberativt samtal.33  

Således är en deliberativ demokratiprocess ingen aggregering av flertalets preferenser utan en 

gemensam syn av allas preferenser34. 

 

 

Del i berati va  s amta l  

Jag tänker i fortsättningen se den deliberativa demokratin utifrån samtalet, det deliberativa 

samtalet. Där deliberation är en alternativ beslutsmetod som både kan ersätta och komplettera 

den representativa demokratin som bygger på röstning. Att skapa deliberativa fora där det 

                                                
31 Esaiasson, Peter, Westholm, 2006, Deltagandets mekanismer, I Esaiasson, Peter(red), Deltagandets mekanismer, Liber AB, Malmö, s.8. 

32 Ibid., s.10. 

33 Eriksen, Oddvar, Fossum , 2000, Post-national integration, I Eriksen, Oddvar, Erik, Fossum(red), Democracy in the European Union, Integration through deliberation?, 

Routledge, London, s.17. 

34 Ibid., s.18. 
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offentliga samtalets ideal får råda i den mån det är möjligt och de genuint bästa besluten i 

objektiv mening genereras.35 Förhoppningen är att konsensus av deliberation är det genuint 

objektiva och även ”det gemensamma bästa”. 

Det som diskuteras i en deliberation ska vara öppet för alla, en offentlig diskussion på 

ömsesidiga villkor. Ett deliberativt samtal kan inte påbörjas om vissa grundpreferenser inte 

uppfyllts och ett viktigt kriterium är öppenhet i argumenteringen. All information måste vara 

öppen och tillgänglig för alla parter. Man kan således inte utelämna en del av informationen 

vid ett deliberativt samtal. Ytterligare ett skäl till öppenhet är att annars kan konsensus i 

beslutet inte ges någon trovärdighet och kan därmed enligt deliberativ demokratiteori inte 

rättfärdigas36. Exempelvis går det inte att ha en dold agenda som existerar hos några eller en 

individ, då detta inte är ett deliberativt samtal. 

Jag kommer i det deliberativa samtalet att utgå från Annika Theodorssons37 tolkning av Jürgen 

Habermas politiska teori om kommunikativt handlande. Habermas tankar om strategiskt och 

kommunikativt handlande är för att förenkla Habermas teori  

”…två abstraktioner av hur människor samtalar och att skillnaden mellan dem är att de kommunikativa är 

förståelseorienterat medan de strategiska, som kan vara antingen öppna eller förtäckta, avser att nå framgång, 

det vill säga vinna argumentationen.”38 

I en diskussion finns tre handlingssätt, tre så kallade talhandlingar, enligt Habermas. Det är 

det öppet strategiska och det förtäckt strategiska, slutligen det kommunikativa handlandet som 

sammantaget utgör en diskussion. För att veta om diskussionen följer kommunikativa regler 

måste vi klargöra vilken utgångspunkt de olika talhandlingarna har. Det som skiljer den öppna 

strategin från den förtäckta strategin är just att strategin inte hålls hemlig i den öppna 

strategin. Det som skiljer det öppna strategiska handlandet från det kommunikativa 

handlandet är att personen med det öppet strategiska handlandet använder alla möjliga medel 

han eller hon kan för att uppnå målet(sina egna förutbestämda preferenser) och samtalar 

därmed inte utefter de kommunikativa reglerna. Personen utgår från sina egna preferenser och 

är således inte villig att förändra dem. En sådan interaktion kan inte kallas kommunikativ då 

parterna i samtalet utgår från att driva igenom sin egen agenda då  

”interaktionen som är medvetet styrd av reciproka framgångskalkyler.”39 

                                                
35 Reinikainen, Jouni, Reitberger, 2004, Kritiken av deliberativ demokrati, I Roth, Klas(red), Deliberativ Demokrati, Studentlitteratur, Lund, s.278.  

36 Gutmann, Amy, Thompson, D., 2004, Why Deliberative Democracy, Princeton University Press, Princeton, s.4. 

37 Theodorsson, Annika, 2004, Deliberativt deltagande och dess effekter, I Roth, Klas(red), Deliberativ Demokrati, Studentlitteratur, Lund, s.23ff. 

38 Ibid., s.24. 

39 Citerad efter Theodorsson, Annika, 2004, Deliberativt deltagande och dess effekter, I Roth, Klas(red), Deliberativ Demokrati, Studentlitteratur, Lund, s.24. 
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Det förtäckta strategiska handlandet är svårare att upptäcka, parterna i samtalet är bara ute 

efter att nå förutbestämda uppsatta mål precis som med det öppna strategiska 

förhållningssättet men med den skillnaden att de inte är öppna med vad de tycker, de har en 

dold agenda, deltagarna är inte öppna med sina egentliga avsikter. En ytterligare skillnad 

mellan strategierna är att den förtäckta använder de medel han eller hon tror ger störst 

framgång för att nå sina förutbestämda uppsatta mål. Det förtäckta strategiska handlandet har 

heller ingen beredskap att ta åt sig av andras argument vilket är en grundförutsättning för att 

kunna övertygas av bättre argument och därmed möjligtvis ändra sina personliga preferenser, 

utan här kan personen agera som att han är villig att övertygas av bättre argument men då 

endast i strategiskt syfte för att nå sitt mål. Detta är inte kommunikativt.  

Det är således svårt att veta om vederbörande är ärlig eller manipulerar det pågående samtalet 

i syfte att nå sina uppsatta mål. Även de strategiska handlingarna är kommunikation men 

därmed inte kommunikativt. Lägg märke till att kommunikation inte är synonymt med 

kommunikativt då kommunikativt handlande i sin ädlaste renaste idealform förutsätter öppna 

ärliga personer utan avsikt att manipulera. Habermas menar då att kommunikation mellan 

personer inte kan vara både strategisk och kommunikativ utan antingen eller. Således har 

människor när de kommunicerar med varandra den ena eller andra inställningen till samtal 

och väljer därmed om man vill förstå samtalspartnern eller nå framgång, en 

förståelseorienterad(deliberativt samtal) eller en framgångsorienterad inställning(öppet eller 

förtäckt strategiskt) förhållningssätt40.   

 

Jag liksom Gutmann och Thompson menar att deliberation inte kan ske i enskilda individers 

huvud där personen argumenterar med sig själv och kommer fram till vad som är det bästa för 

samhället och sedan går och röstar för det, utan deliberation måste ske öppet med andra 

individer för att uppnå konsensus41. Jag menar att man som ensam individ inte kan uppnå en 

egen konsensus därför att individens utgångspreferenser står utan motvikt vid en deliberation 

med sig själv, och i den grytan har nya preferenser föga chans att ändra smaksättningen på 

soppan, som att spela schack med sig själv då utgången är given då man inte kan lura sig 

själv. Deliberation kräver kommunikation. Det ska noteras att nationalencyklopedins 

                                                
40 Ibid., s.25ff. 

41 Gutmann, Amy, Thompson, D., Why Deliberative Democracy, 2004, Princeton University Press, s.4. 
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förklaring av ordet deliberativ42 är en frågeställning inom individen själv vilket varken jag 

eller Gutmann och Thompson som sagt står bakom. 

 

Begreppsdef in it ioner 

Del iberat ion  

Det normativa deliberativa idealet bygger på en vision om en politik där det rationella 

samtalet står längst fram i ledet. För att empiriskt kunna avgöra om miljöerna där 

medborgardialog har ägt rum kan tänkas vara deliberativa, har jag valt att begreppsmässigt 

dela upp deliberation i tre delar; deliberation och dess förutsättningar, deliberation som 

process och deliberationens effekter. Jag utgår utifrån Christer Karlssons begreppsdefinition 

av deliberation,43 med viss modifikation. 

För att utröna vad som krävs för en fungerande deliberation väljer jag att inte lägga in 

förutbestämda förutsättningar och förväntade effekter i begreppet då det hindrar från en 

ordentlig öppen prövning av begreppet.(se vidare i stycket, deliberationens effekter) 

 

Tre grundläggande förutsättningar för en deliberation blir således var, vem, hur många som 

deltar i det deliberativa samtalet. Jag godkänner även icke muntlig dialog som tänkbart 

deliberativt, exempelvis e-brev. 

Den första förutsättningen för en deliberation är var samtalet ägt rum, i vilka fora? Vi får då 

de officiella fora; stormöten, biblioteksmöten, e-brev, webbformulär, föräldraträffar, 

elevträffar, beslutsrum. Dessutom existerade ett oändligt antal ”privata” fora mellan 

deltagarna. 

För att förenkla det hela en dialog mellan någon av nedanstående deltagare som går under 

kategorin vem som deltar: 

Medborgare (föräldrar, lärare, elever och övriga inblandade) 

Tjänstemän 

Politiker 

Slutligen hur många har deltagit i samtalet? 

                                                
42 Nationalencyklopedin, ne.se, sökord: Deliberativ; ”En deliberativ (övervägande) fråga ställer den frågande till sig själv om sitt handlande. Exempel: Vad ska jag göra? 

Hur ska jag klara mig?” Jag menar att en deliberativ frågeställning sker i dialog med andra individer där de gemensamt kommer fram till konsensus om ’det allmänna bästa’ 

inte hur individen ska klara sig, då denne inte bör utgå från sina egna egoistiska preferenser(hur ska jag klara mig?,  vad ska jag göra?) i ett deliberativt samtal för då blir det 

preferensaggregerande(se avsnittet: Det deliberativa samtalet). 

43 Karlsson, Christer, 2003, Den deliberativa drömmen och politisk praktik-samtalsdemokrati eller elitdiskussion, I Hermansson, Jörgen(red), Demokratins mekanismer, 

Liber AB, Malmö, s.214ff. 
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Jag har som tidigare beskrivet i teorin uteslutit det direktdemokratiska(allas deltagande) 

inslaget av deliberation för att göra begreppet mindre krävande. Från dem som ser idealtypen 

av deliberation som allas deltagande har deliberation personlighetsutvecklande effekter menar 

Barber(1984)44. Svårigheten ligger i att pröva om det är det direkta deltagandet i sig eller 

samtalet som har effekten av personlighetsutveckling45. Om vi kräver att deliberation skall 

vara en process där alla medborgare deltar direkt i beslutsprocessen vore det att försvåra eller 

omöjliggöra det deliberativa idealet.  Tar man den ställningen kan den deliberativa modellen 

aldrig ha någon egentlig betydelse för det rådande representativa styrelseskicket då det skulle 

innebära att den representativa modellen sätts åt sidan för en direktdemokratisk modell. Men 

det måste sägas att det är fullt möjligt att innesluta den direktdemokratiska modellen i den 

deliberativa, men då efter ett fullgott deliberativt samtal. Då får man medborgarna i den 

beslutande sitsen, men problemet med vem som tar ansvaret för beslutet kvarstår därmed. 

Jag menar att man måste acceptera att definitionen av begreppet deliberation möjliggör samtal 

mellan deltagare i vilken riktning som helst, ett deliberativt samtal kan således vara mellan 

vilka deltagare som helst i en diskussion, alltså ingen hierarkisk fallande delegering i en 

deliberation utifrån maktskalan uppifrån och ner. Därmed kvalificerar sig exempelvis samtalet 

mellan politiker-elever och föräldrar-föräldrar och även politiker-politiker under kategorin 

deliberativt. Detta är kopplat till tanken att vi då måste acceptera att deliberation är förenligt 

med representation46. Exempel på det är att vi accepterar att någon är representant för någon 

eller några andras gemensamma åsikter, exempelvis föräldrar utser representanter för 

medborgardialogmöten för att företräda föräldrarnas åsikter. Därmed har vi eliminerat det 

direktdemokratiska dilemmat med allas deltagande. Då behöver en övre gräns för hur många 

som kan delta rent praktiskt i det deliberativa samtalet inte sättas då representation möjliggör 

indirekt ett större antal än den kritiska punkten på runt trettio personer. Men det ska sägas att 

vissa effekter kan utebli vid representation, ungefär samma effekter som uteblir för den 

representativa demokratin. Paradoxalt nog hamnar då den deliberativa demokratiteorin på 

samma ruta som den representativa om man accepterar representation.  

En sista aspekt av deliberationens förutsättningar är åtskillnaden av deliberation i det privata 

och offentliga rummet. Karlsson pekar på att somliga påstår att deliberationens effekter mår 

bäst av att realiseras i det offentliga, offentligheten ”tvättar bort” individers egoistiska 

                                                
44 Citerad efter Karlsson, Christer, 2003, Den deliberativa drömmen och politisk praktik-samtalsdemokrati eller elitdiskussion, I Hermansson, Jörgen(red), Demokratins 

mekanismer, Liber AB, Malmö, s.216. 

45 Karlsson, Christer, 2003, Den deliberativa drömmen och politisk praktik-samtalsdemokrati eller elitdiskussion, I Hermansson, Jörgen(red), Demokratins mekanismer, 

Liber AB, Malmö, s.216. 

46 Ibid., s.216. 
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preferenser och ökar allmänandan47. Men jag anser att offentligheten även kan göra att tysta 

individer som inte får sin åsikt lyssnad på behåller eller rent av stärker sina 

utgångspreferenser. Om deliberationens essens handlar om det rationella samtalet så menar 

jag liksom Karlsson48 att deliberativa samtal mycket väl kan ske i vilket fora som helst till och 

med i medborgarnas sovrum och att det är svårt att finna några deliberativa idealarenor. Jag 

håller också med Karlsson när han menar att vilket fora som helst kan vara deliberativt, men 

att jag menar att ett idealt deliberativt fora mår bäst av offentlighet. Vilket inte är liktydigt 

med att jag menar att offentligheten ”tvättar” preferenser, utan jag menar precis som Karlsson 

att synsättet att offentlighet skulle ”tvätta” preferenser grundar sig på att man utgår från att 

effekterna av deliberation är förändring av preferenser. Här menar jag att offentlighet 

förhindrar deltagarna från att låsa sig vid sina utgångspreferenser, jag ser offentligheten mer 

som ett rostlösningsmedel, att det löser upp preferenser och inte cementerar desamma och inte 

som en tvål som tvättar preferenser. 

Del iberat ionens effekter  

För att inte begränsa definitionen av deliberation så kan jag inte förutsätta effekterna av 

densamma. Jag kan därmed inte förutsätta att konsensus eller preferensförändring och ökad 

legitimitet för demokratiska beslut uppstår genom deliberation. Är målet redan satt vid ett 

konsensusskapande kan man inte utröna om individer rent av bara håller fast vid sina 

utgångspreferenser under samtalets gång. Likaså om effekten av deliberation skulle innebära 

ökad legitimitet i de politiska besluten. Då säger vi att endast en deliberativ process kan skapa 

legitima beslut och att deltagarna stöder beslutet49. Om nu inte legitimiteten skulle öka för det 

framargumenterade beslutet är det lättare att slå ifrån sig som att det inte var en sann 

deliberativ process som ledde fram till beslutet och vi får då svårt att fråga oss varför 

effekterna av deliberationen uteblev. Därför vill jag vara öppen med effekterna av 

deliberationen. 

Del iberat ion  som pr ocedur 

Jag kommer att se begreppet deliberation utifrån en proceduriell definition och inte en 

substantiell syn på densamma(se skillnader i avsnittet: Teorins två grundläggande principer). 

                                                
47 Karlsson, Christer, 2003, Den deliberativa drömmen och politisk praktik-samtalsdemokrati eller elitdiskussion, I Hermansson, Jörgen(red), Demokratins mekanismer, 

Liber AB, Malmö, s.217. 

48 Ibid., s.217. 

49 Ibid., s.218. 
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Det gör jag för jag anser att det är självaste proceduren det praktiska tillvägagångssättet som 

är grundläggande i den deliberativa demokratiteorin och inte det substantiella innehållet. 

För att fatta och nå fram till ett kollektivt beslut finns det tre vägar att gå: 

Omröstning – Där majoritetsregeln gäller. 

Förhandling – Jag ser förhandling som aggregering av personliga preferenser(se avsnittet: 

Deliberativa samtal). 

Samtal – Det deliberativa samtalet (se avsnittet: Deliberativa samtal). 

En beslutsprocess inleds ofta med samtal och förhandlingar. Ett kollektivt beslut kan vara 

resultatet av enbart ett samtal eller en förhandling eller omröstning men är oftast en 

kombination av två variabler eller en kombination av alla tre. Vad är det då som skiljer dessa 

beslutsaktiviteter åt? Omröstning är i sin ädlaste form uteslutande en preferensaggregering50, 

preferensaggregering är även tydlig vid förhandling (se avsnittet: Deliberativa samtal). Men 

det som speciellt skiljer förhandling och samtal från omröstning är att dessa är beroende av 

kommunikation. Vi får då fram att den deliberativa processen innefattar kommunikation 

mellan deltagarna. Men vad skiljer då samtalet från förhandlingen? Målet med processen i en 

förhandling är att individens förutbestämda preferenser ska uppfyllas med alla till buds 

stående medel medan samtalet syftar till att uppnå förståelse och bieffekten kan där vara att 

det förändrat individens preferenser då i en rationell argumentation(se avsnitt: Deliberativa 

samtal). 

 

Teorins  två  grund lä gga nde  pr inc iper 

Hur  man kan uppfatta rättv isa  i  ett bes lut genom substans el ler  procedur 

Så här menar Gutmann och Thompson att man kan se rättvisa i ett beslut utifrån två sidor. Hur 

bör de grundläggande reglerna i den deliberativa demokratiteorin förstås när de ligger i 

konflikt med varandra? Proceduren eller substansen utgör dikotomin i den deliberativa 

demokratimodellen om vad som anses som det grundläggande i teorin. Men de behöver inte 

nödvändigtvis vara i motsats till varandra. Anhängare av det proceduriella synsättet menar att 

teorins grundläggande regler endast bör appliceras på själva proceduren, processen fram till 

ett politiskt beslut och/eller lag och inte på själva innehållet i beslutet. Proceduralister menar 

att för att nå ett rättvist beslut kan man inte infoga substantiella principer i processen. För då 

                                                
50 Preferensaggregering menar jag är det yttersta tecknet på att bibehålla sina egoistiska utgångspreferenser utan hänsyn till andra individer. Man röstar efter sina önskemål 

och preferenser för vad som blir bäst för den egna individen. 
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blir inte samtalet öppet. Den substantiella synvinkeln pekar på att för att uppnå ett rättvist 

beslut kan man inte helt lita till proceduren utan man måste ta hänsyn till substantiella 

principer såsom jämlika villkor och frihetsaspekten. Här kan man se svårigheterna med att 

implementera de ”röstsvaga” individerna i processen då det utan substantiellt innehåll lätt 

kan bli att de ”röststarka” överröstar minoriteten och bryter därmed mot de substantiella 

principerna. Man menar även att det proceduriella inte är tillräckligt för det kan skapa 

orättfärdiga beslut som exempelvis det som majoritetsregeln kan utgöra, den kan bidra till 

orättfärdiga diskriminerande beslut mot minoriteter exempelvis att en skola med ”röststarka” 

föräldrar och en skola med ”röstsvaga” föräldrar ställs emot varandra i ett moraliskt 

dilemma. En sådan teori som rättfärdigar orättfärdigt skapade regler och lagar måste vara 

förkastlig för en deliberativ demokratiteori menar de som är för en substansiell syn på teorin. 

Då teorins grundläggande mål är att nå förnuftiga argument mellan fria och jämlika 

medborgare vilka bör godtas och accepteras av alla inblandade. Argument av det 

slaget(diskriminering av minoriteter) kan inte rättfärdigas av en orättfärdig utgång. Men jag 

menar att en väl fungerande proceduriell deliberation medför substantiellt innehåll 

automatiskt, när folket har rationella samtal. 
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Inter vjuanalyser 

I följande analys är källan inspelade intervjuer gjorda med respektive person. Om inget annat 

anges är det titeln på stycket som källan härrör. Jag har valt att intervjua en person från varje 

parti och börjar min analys med majoriteten som utgörs utav, Lennart Bondesson 

kristdemokraterna, Staffan Werme folkpartiet, Lotta Olsson moderaterna, Per-Åke Sörman 

centern och Gabriella Blomgren miljöpartiet. Alla förutom Staffan Werme sitter i beslutande 

nämnd, Programnämnden för Barn och utbildning, Werme är ordförande i kommunstyrelsen. 

Pia Annhammar-Ottner är tjänsteman på programkansliet och var projektansvarig för 

medborgardialogen. 

 I nedanstående modell kommer jag sedan att placera in var de respektive intervjuade ligger i 

synen på medborgarnas deltagande: 

Delakt ighetsmode l l  

 

 

 

 

 

  

 

Majoriteten 

Lennart  Bondesson(kd) 

För att förstå varför de representativt valda i Örebro kommun väljer olika vägar för att nå ut 

till medborgarna i kommunen så börjar jag med ett citat från Bondesson: 

”Vi har en ganska hög ambition i vår budget och i vårt anslag i vår koalition att utveckla ett tydligare 

instrument för medborgardialog” 

Som jag skrivit tidigare så gav programnämnden uppdraget till programkansliet att utveckla 

hur medborgardialogen skulle utformas. Politikerna i programnämnden skulle agera som 

bollplank till programkansliet och komma med idéer hur medborgardialogen skulle designas. 

Detta var första gången som en medborgardialog som modell skulle användas som verktyg för 

Fatta beslut Lägga förslag Ha åsikter 

Medborgare 

Delaktighet 
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att få reda på vad folket tyckte i en specifik fråga i Örebro kommun. Bondesson medger att 

han fick idén till medborgardialog på ett seminarium med SKL51. På seminariet berättades det 

om kommuner som tagit medborgarna till hjälp vid kommunala angelägenheter, men då 

handlade det om enklare frågor som vägbyggen och skattefrågor. Frågorna hade fått stort 

gehör hos medborgarna och besluten som därefter togs fick legitimitet säger Bondesson. Här 

gör jag en koppling till den deliberativa demokratiteorin om hur Bondesson ser på effekterna 

av en deliberation, Bondesson förutsåg att effekterna av deliberation skulle bli den att beslutet 

skulle få ökad legitimitet, och den effekten hoppades han skulle uppstå genom deliberation. 

Bondesson tyckte att idén på SKL seminariet var bra och tänkte att  

”det gav mig tankar att vi också skulle behöva ha någonting här.” 

Bondesson talar om medborgardialog som ett instrument för politikerna att fatta bra beslut.  

Det ska göras tydligt att han inte borgar för direktdemokrati eller beslutanderätt för 

medborgarna för som han säger: 

”Föräldrarna står för särintressen, de kan inte stå för det som är våran kompetens-’det gemensamma bästa’ 

/…/och det är politikens privilegium att alltid stå för det.” 

Vad Bondesson säger är att medborgarna aldrig kan samtala sig fram genom det delibrativa 

samtalet till vad som är ”det allmänna bästa” de har inte den kompetensen att se helheten för 

samhället som politikerna har. Folket kan inte frikoppla sig från sina egoistiska preferenser, 

men han som representant för folket kan se över sina egna preferenser, som han säger 

 ”…det krävs av mig som representant för medborgarna/…/ och det är min kompetens.” 

Bondesson tror inte på idén om att ha flera förslag som medborgardialogen diskuterar fram 

som sedan politiken beslutar utifrån. Alla inblandade ansvariga jag intervjuat säger och 

medger att det var första gången ett sådant här försök att ha medborgardialog utfördes i 

kommunen och får ses som ett experiment. Nästa gång något liknande ska genomföras ska 

modellen för medborgardialog ses över. Bondesson vill nästa gång ha medborgarrådslag, 

rådslagen ska vara enbart av åsiktsbildande slag för/åt politikerna. Från rådslagen ska bara 

åsikter och perspektiv uppstå och inga färdiga förslag att bara besluta utifrån. 

Bondesson säger att den representativa demokratin är den minst dåliga men att den behöver 

kompletteras för att den blir mer och mer komplex och därför måste den prövas med 

demokratiska experiment som medborgardialog. Men Bondesson är tydlig med att han inte 

vill ha direktdemokratiska inslag i den representativa demokratin. 

                                                
51 SKL - Sveriges Kommuner och Landsting - SKL är en arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges kommuner och landsting. Förbundet ska verka på 

medlemmarnas uppdrag och med utgångspunkt i den lokala och regionala demokratin. 
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Staffan Werme(fp)  

Werme menar också såsom Bondesson att medborgardialogen aldrig var tänkt som en 

beslutsarena för medborgarna. Werme talar om att man har öppnat upp beslutsprocessen i 

politiken, med det menar han att Örebro kommun har öppnat insynen i de olika nämnderna 

med exempelvis nämndsammanträden öppna för allmänheten, men det ska inte förväxlas med 

att medborgarna får delta i beslutsprocessen utan de deltar bara som passiva åskådare. Werme 

kan inte tänka sig att i en medborgardialog bjuda in medborgaren till beslutsprocessen med 

exempelvis direktdemokratiska medel som kommunal folkomröstning. För som han säger en 

direktdemokratisk inriktning i den här komplexa frågan hade inte fungerat menar Werme då 

han anser att en folkomröstning måste ha karaktären av JA- eller Nej-fråga. Inte heller Werme 

tror på tanken att ha flera framdelibererade förslag från medborgardialogen som politiken har 

att besluta utifrån när de går till beslut, för han menar att ”så fungerar inte den kommunala 

beslutsgången” för där har man bara ett enda förslag när man går till röstning. Men det finns 

inget som förhindrar att man skulle ha möjlighet till att välja mellan två förslag anser han. 

Werme menar också att en deliberation med direktdemokratiska inslag inte är möjlig då han 

inte skulle vilja ge medborgarna beslutsrätt för det skulle leda till som han säger 

 ”Det blir den starkes makt som gäller och direktdemokrati är ett bekymmer och inget alternativ.” 

Werme fortsätter att säga att det är hans uppgift som representativ demokrat att se till så att 

den röststarke52 medborgaren inte trampar på den röstsvage53. Det är det som är den 

representativa demokratins styrka menar Werme. Här är Werme trogen den liberala J.S.Mill 

som menade att man måste skydda den enskilda individen från ”majoritetens tyranneri”54. Mill 

såg en besvärlig relation mellan liberalism och deliberativ demokrati: han vurmade för en 

utökad informativ allmän debatt samtidigt som han ville hålla den debatten vid sidan om 

styret så att den debatten inte skulle skaka och utgöra hinder för rådande statsskick55. 

Werme ser den representativa demokratimodellen som den enda och han säger:  

”Jag menar att den representativa demokratin är deliberativ.” 

 

                                                
52 En röststark medborgare menar Werme och alla andra jag intervjuat är enligt min tolkning; Medborgare som gör sin åsikt hörd och inte håller tyst under möten och dialog, 

en engagerad medborgare. Se nästa not för en röstsvag medborgare.  

53 En röstsvag medborgare är inte nödvändigtvis motsatsen till en röststark dito, utan kan mycket väl vara engagerad och vill göra sin röst hörd men denne behöver andra 

fora än den röststarke för att nå fram med sin åsikt. Se föregående not för en röststark medborgare. 

54 Dryzek, John S., 2000, Deliberative democracy and beyond-liberals, critics, contestations, Oxford University Press, New York, s.9. 

55 Ibid., s.9. 



 23 

Werme tror inte på grunderna i det deliberativa samtalet, det att man i ett idealt deliberativt 

samtal bortser från sina egna (egoistiska) preferenser till förmån för ”det allmänna bästa”. För 

som han säger: 

”…det är samtidigt att förminska sin mänsklighet, man kan inte koppla bort sina egna barn på det sättet/…/Det 

är orimligt att alla skulle kunna bortse från sina preferenser. ” 

Då kommer vi fram till vad Werme anser vad medborgardialogen borde ha utmynnat i. 

Medborgarna skall inte ha möjligheten att delta i själva beslutsprocessen(sitta med 

beslutsklubban) och ej heller vara delaktiga i framtagandet av förslag. Wermes förhoppning 

med att ha medborgardialog är att  

”…få en samstämmighet kring ett förslag där man utifrån samma basfakta kunde väga samman det så att 

flertalet var för ett förslag.” 

Per-Åke Sörman(c)  

Sörman säger liksom ovan nämnda politiker att tanken med medborgardialog var att få 

medborgarna att vara delaktiga. Han är också tydlig med att det aldrig var tänkt att 

medborgarna skulle få vara delaktiga i beslutsprocessen utan att det endast var tänkt som ett 

medel att bringa fram åsikter och tankar från folket. Sörman ser också liksom Werme och 

Bondesson de praktiska svårigheterna med om folket skulle få delta i en omröstning, han 

pekar på att det blir svåra avgränsningar om vilka som ska få delta i omröstningen. Jag frågar 

om man skulle kunna ha en omröstning där det existerade fyra förslag och alla i kommunen 

skulle få rösta och resultatet skulle vara bestämmande, då svarar Sörman med att det bara 

skulle vara de som är mest berörda som skulle rösta och att det inte är bra. Men han håller 

öppet för en omröstning som har karaktären av rådgivande, som politikerna har som 

beslutsbas när de går till beslut, det skulle kunna fungera. Sörman understryker att 

”Vi är ändå förtroendevalda, folket har valt oss i steg ett så att säga.” 

Sörman gör tydligt att i en deliberativ ansats så ska medborgaren få sin åsikt hörd, alla ska få 

komma till tals som han uttrycker det, men att 

”alla kan inte få som de vill” 

Han tolkar dem som inte har någon åsikt, de röstsvaga, som att de är nöjda med beslutet som 

det blir, och det är ytterst svårt att ha dialog med dessa medborgare. Men jag menar och det är 

en av deliberationens baksidor att alla inte gör sin åsikt hörd, det blir därmed tydligt att alla 

inte fick sin åsikt hörd i medborgardialogen. Här ser man att alla jag intervjuat, exkluderat 
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Ephrem, betonar att det är den folkvaldes plikt att se till den röstsvage individen och vara på 

dennes sida. 

Sörman ser det som att det var det bästa beslutet som togs för ”det allmänna bästa”. Han kan 

också se att medborgardialog används i andra frågor som exempelvis budgetfördelning och 

där kan han tänka sig att medborgaren får vara med och besluta då han menar att centern vill 

att besluten ska tas som han säger 

”…så långt ner som möjligt, köksbordsmentaliteten.” 

Sörman avslutar med att en medborgardialog måste ha en styrning, ett ändamål. 

Lotta Olsson(m) 

Olsson menar att det första steget i dialogen var i informativt syfte, och att det i steg två skulle 

vara dialogmöten. Olsson nämner att det diskuterades mellan politikerna och programkansliet 

om man skulle ha ett eller flera alternativa förslag men att det kunde bli ”väldigt tokigt” för 

hade man valt att ha två förslag så skulle det bli ”krig mellan förslagen”. Olsson säger att till 

stormötena så hade tjänstemän och politiker ”kokat ihop” förlagen till ett enda för 

”Det kändes inte seriöst heller, gå ut och att inte ha kokat alls, för det hade vi redan gjort.” 

Här menar Olsson att föräldrarna redan såg förslaget som klart, de slogs så länge de kunde. 

Här blir det tydligt att Olsson inte ser att medborgaren kan ändra sina preferenser för som hon 

säger ser man till sitt eget barn, det blir svårt att ändra sina preferenser om föräldrarna anser 

att förslaget var fastställt. Vad hon menar är att de står fast vid sina preferenser som de hade 

före stormötet även efter detsamma.  

Olsson tror inte på en direktdemokrati då hon menar att det bara blir de som gör sig bra i de 

olika fora som skulle göra sig hörd. Då frågar jag henne hur de fångar upp dem som inte gör 

sig hörda.  

”Man skapar ett valsystem där alla faktiskt kan välja saker och ting./…/men det finns en problematik att nå alla 

i ett samhälle.” 

Jag frågar då vem hon tycker att hon representerar, den röststarke eller den röstsvaga 

medborgaren, och hon säger 

”Jag försöker tänka på vad som blir bäst för en stor grupp av människor.” 

Det ska tilläggas att moderaterna lade in ett särskilt yttrande i beslutet, de tyckte att en av 

skolorna skulle behållas. Föräldrarna på den skolan ansågs av politikerna tillhöra de så kallade 
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röststarka medborgarna. De jag intervjuat i majoriteten säger alla att de röststarka 

medborgarna tillhörde opinionen och som Olsson säger 

”En gruppering  kan inte bestämma över hela stan./…/vi går emot opinionen.” 

I framtiden borde man ha mer tid till medborgardialog menar Olsson och redan nu har man 

börjat en liknande process 

”Vi har ju börjat en liknande process på gymnasieskolan men där är vi inte i kris…” 

Jag frågar vad som är positivt för den representativa demokratin med att ha en 

medborgardialog och hon ser effekterna utav deliberation: 

”…om man har tid så vinner man att man får starka medborgare som lär sig att nå ut med sina åsikter.” 

Gabr ie l l a  Blomgren(mp) 

”Det står med i budgeten, i gemensamma budgeten för partierna som sitter i majoritet, att vi vill kunna närma 

oss människorna och kunna ha öppna samtal.” 

Blomgren talar om att medborgardialogen var tänkt som ett sätt att informera alla medborgare 

om hela processen. Att det var tänkt att det skulle vara mer information utåt än i ett vanligt 

nämndärende. Blomgren menar att de ville ha dialog så att de skulle nå ut till föräldrarna så 

att 

”…de fick den information de kunde ha fått så att de inte kände sig överkörda.”  

Blomgren fortsätter och säger att hon nog var naiv när hon trodde att om man går ut öppet 

med informationen så skulle man kunna ha en öppen diskussion med medborgarna. Jag frågar 

Blomgren om man i en dialog kan komma fram till ”det allmänna bästa”, men hon svarar att 

nu i efterhand är hon skeptiskt till att det går. Hon menar att människor har en förmåga att 

ställa sig i försvar för sitt eget bästa och då är de inte så objektiva. Hon ser det lite som 

Schumpeter att medborgaren inte har förmåga eller lust att delta fullt ut i politiken56. Här 

menar jag att hon har svårt att se att medborgaren kan ändra/förändra sina utgångspreferenser. 

Hon fortsätter att säga att i en sådan här demokratifråga så ställs det krav på bägge sidor för 

att kunna ha en fungerande dialog. Blomgren säger att hennes uppgift som representativ 

demokrat är att ha en djupare bild av samhället än folket och att folket ändå har valt henne att 

representera deras åsikt. Men hon tror inte som Bondesson att medborgaren är oförmögen att 

se till helheten i samhället. 

”Ja, för jag tror ju ändå på människan.” 

                                                
56 Se avsnittet: Deliberativ demokrati.  
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Blomgren är också öppen för att medborgaren ska kunna få delta i beslutsprocessen, i 

exempelvis en folkomröstning men att den då ska vara utformad som en rådgivande sådan. 

För som hon säger det är ändå politikerna som har det slutliga ansvaret. Jag frågar henne 

varför de inte hade flera förslag i medborgardialogens steg två, då säger hon att vid en tidigare 

skolnedläggning i kommunen så hade föräldrarna velat ha ett förslag så att det inte skulle 

finnas någon dold agenda, som de menade att fler förslag skulle innebära. Blomgren menar att 

nu tänkte man att det skulle bli mer ärligt med ett förslag och utifrån det kunna göra 

förändringar. För att dra paralleller till uppsatsens medborgardialog så kände vissa föräldrar 

att det enda förslaget som kom fram var förutbestämt(dold agenda)57. Blomgren menar att det 

var det bästa förslaget för ”det allmänna bästa” som beslutades. Blomgren säger att den 

representativa demokratimodellen är den som är bäst: 

”…de flesta gillar att någon representerar en.” 

Jag frågar om utfallet blivit detsamma om man hade haft en folkomröstning i frågan och det 

tror hon att det hade blivit. Det hade varit väldigt intressant att se, säger hon. 

Oppos it ionen 

Det ska klargöras att oppositionen inte var med och utformade medborgardialogen i sig men 

de hade alltjämnt med deltagare i dialogen. Oppositionen utgörs här utav Mussie Ephrem, 

vänsterpartiet och Mattias Ottosson, socialdemokraterna. 

Muss ie Ephrem(v)  

Jag börjar med att nämna att vänsterpartiet var det enda partiet som gick emot det tagna 

beslutet58 och lade in en reservation59 i beslutet som innehöll förslag till beslut.  

Till skillnad från Bondesson har Ephrem en annan utgångspunkt när han ser medborgaren 

som deltagare i politiken. Ephrem tror att medborgaren kan tänka rationellt för ”det allmänna 

bästa” där Bondesson menar att medborgaren inte har förmågan att se helheten. Det ska sägas 

redan nu att Ephrem har en mer utopiskt syn på hur han vill att en medborgardialog bör se ut 

medan alla andra har en mer realistisk verklighetsnära syn. Alla andra jag intervjuat menar att 

steg ett i medborgardialogen var bra och fungerade utmärkt men Ephrem menar det motsatta, 

den att medborgardialog i anslutning till stormöten där det finns flera alternativa förslag att 

                                                
57 Summerat från e-brevs korrespondens skickade till programkansliet och kommunen. 

58 § 87 Minskning av lokalbeståndet på väster, som en anpassning till befolkningsutvecklingen inom skolförvaltningarna nordväst och sydväst. Diarienummer: 39-07, Örebro 

Kommun. 

59 § 87, Bilaga § 87a, Vänsterpartiets reservation och egna förslag. 
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diskutera utifrån är det bästa. Ephrem säger att redan i medborgardialogens första steg innan 

förslaget kom borde man ha diskuterat vilka skolor som var avsedda att avvecklas. 

Ephrem säger 

”Förslaget som kom var bara en politisk produkt.” 

Såsom Ephrem ser på medborgardialogen så var det ingen deliberation mellan politiker-

medborgare utan endast politiker-politiker och politiker-tjänstemän. 

Ephrem menar att majoriteten redan hade bestämt sig innan man startade medborgardialogen 

men det kan jag inte styrka i mina intervjuer då övriga menar att det pågick diskussioner 

under processens gång om olika förslag.  

I motsats till Werme ser Ephrem den representativa demokratin som den värsta av 

demokratimodeller som han säger  

”Den representativa demokratin sjunger på sin sista vers.” 

Ephrem vill se en modell som han menar är ett hopkok mellan den representativa demokratin 

och direktdemokratin. Ephrem vill gå så långt i en medborgardialog att man använder 

direktdemokratiska instrument som internetröstning för att nå fram till ett underlag för beslut 

till politikerna. I förlängningen av en sådan syn på medborgardialog öppnar han för att 

medborgarens röst ska gälla som beslut och inte bara som rådgivande instrument. Men han 

talar inte om HUR ett sådant förfarande ska se ut för att vara bra för den deliberativa 

demokratin. Men han ser också det hot som han menar en direktdemokrati är mot den 

representativa demokratin, där politikernas roll helt eller delvis raderas ut. Han menar att 

partierna inte är villiga att släppa sin makt till folket då de därmed skulle mista sitt 

existensberättigande.  

”I en genuin medborgardialog kan man kringgå partinyttan för samhällsnyttan/…/vi är ju till för samhället inte 

för partiet.” 

Ephrem fortsätter med att i en ideal direktdemokrati och så länge som grupper av människor 

förenas kring gemensamma frågeställningar så kommer ändå alltid partier fortsätta att 

existera. 

”Är man en riktig partikramare så kommer man tycka att medborgardialogen inte är en bra modell.” 
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Matt ias Ottosson(s )  

Det ska nämnas att socialdemokraterna som sitter i opposition röstade för förslaget och var 

således på majoritetens sida. I ett särskilt yttrande60 till beslutet61 lägger Socialdemokraterna in 

följande: 

”Vad och vem avgör om detta är ett bra beslut?/…/Men det är vårt ansvar som förtroendevalda politiker att 

göra bedömningar och ta beslut utifrån fakta och övertygelse.” 

Ottosson säger i intervjun att det var det bästa förslaget som till slut togs men att det 

nödvändigtvis inte var det med de bästa argumenten. Vilket i en deliberativ ansats kan ses 

som besynnerligt då det borde vara det eller de förslag med det bästa argumentet som torde 

väljas. Här ser Ottosson medborgardialogen inte som ett sätt att stärka själva beslutet utan han 

vill använda dialogen till att stärka underlaget till beslutet. Medborgardialogen ska endast ses 

som ett sätt att samla in medborgarnas åsikter, inte för att forma och förändra deltagarnas 

preferenser menar Ottosson. För då menar han liksom Werme att medborgarna inte ska sitta i 

någon direktdemokratisk beslutandeställning då han ser en fara i att de röststarka individerna 

trampar på de röstsvaga, ett ”majoritetens tyranneri”62. Han kan tänka sig direktdemokrati 

men då bara som underlag när man går till beslut. Han fortsätter med att säga att vid 

direktdemokrati kan man inte fånga upp de tystas åsikter. Ottosson pekar på att 

medborgardialogen var bra i sak för att det är som han säger ett bra sätt att nå ut med 

information till medborgarna. Han menar: 

”Man måste ha en dialog när det berör så många så långt framöver.” 

Ottosson menar också att flera förslag diskuterades under resans gång men i slutänden blev 

det bara ett att ta ställning till vid beslut. Jag frågar om han tycker att medborgarna kan vara 

med och formulera egna förslag som sedan används vid beslut, det ser Ottoson inga problem 

med men bara om politikerna först granskar förslagen innan beslut. Men att medborgaren 

skulle få rösta på ett antal framtagna förslag tror inte Ottosson på då folket inte ser helheten, 

”det allmänna bästa”. Här närmar sig Ottosson Bondesson, när han menar att folket inte ser 

eller har förmågan att se till det allmänna bästa, för som han säger 

”Folket kan vara altruistiska/…/men det är ändå vi som är satta att representera alla i kommunen i slutänden.” 
                                                
60 Särskilt yttrande till ärende 3, 2007-06-07. 

61 § 87 Minskning av lokalbeståndet på väster, som en anpassning till befolkningsutvecklingen inom skolförvaltningarna nordväst och sydväst. Diarienummer: 39-07, Örebro 

Kommun, 2007-06-07. 

62 Dryzek, John S., 2000, Deliberative democracy and beyond-liberals, critics, contestations, Oxford University Press, New York, s.9. 
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Han menar att politikernas bedömning måste vara med så att den röstsvaga gruppen inte blir 

underkastad. 

Tjänstemän på  Programkans l i et  

Pia  Annhammar-Ottner  

Skillnaden mellan medborgardialog och hur programkansliet vanligtvis arbetar med 

information till medborgare var den att i vanliga fall har kansliet ett färdigt förslag, vilket de 

inte hade i medborgardialogen. Annhammar-Ottner menar att de var väldigt tydliga med att 

skolor måste läggas ner och att de då och i framtiden måste vara väldigt pedagogiska när de 

ska nå ut till medborgarna och föra dialog under hela processen. Resultatet med 

medborgardialogens första steg blev den att det utmynnade i sju olika förslag, så kallade 

handlingsalternativ, som sedan programnämnden och programkansliet diskuterade fram till 

vad som skulle komma att bli det slutliga beredningsärendeförslaget. Medborgarna var alltså 

bara med för att föra fram åsikter och idéer till handlingsalternativen. Annhammar-Ottner tror 

att om man haft flera förslag i medborgardialogens steg två, stormötena, så skulle det se 

annorlunda ut. Men hon är tydlig med att det nästa gång inte blir några stormöten då de 

negativa effekterna av mötena är lärdomar de har med sig i framtiden. Jag frågar vilka 

medborgaråsikter som avspeglas i det slutgiltiga beslutet och Annhammar-Ottner säger att det 

främst var tre åsikter som lyser igenom i det slutgiltiga beslutet. Ett var att elever i skolåldrar 

upp till sjätte årskurs inte skulle påverkas och två var att det togs stor hänsyn till var skolorna 

låg rent geografiskt och slutligen att lokaler inte får stå och kosta pengar. Annhammar-Ottner 

talar om olika ”värden” som inte går att ta på, som de medvetet valt att inte beakta då hon 

menar att värdeaspekten ligger i deras uppdrag, nämligen den att alla våra skolor ska ha bra 

kvalitet.  

”vad som synas kan vara bra för en skola, och vad man tycker är bra i en skola kanske ändå inte är bra när man 

ser till helheten.” 

Annhammar-Ottner tror heller inte att medborgaren kan se helheten i samhället såsom 

politiker och tjänstemän, utan i sådana fall är medborgaren tvungen att delta i en ständig 

medborgardialog. Jag frågar henne om det inte är deras uppdrag att få medborgaren att förstå 

helheten och bli mer vidsynt, då svarar hon att självklart är det så.  

Så svarar hon självklart är det så. Hon menar att det ständigt bör vara en medborgardialog så 

att det inte kommer som en överraskning att exempelvis skolor behöver läggas ner. 
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”Vi ska ju vara medborgarvänliga/…/ Vi arbetar i medborgarnas tjänst och självklart måste vi föra 

medborgardialog och det måste ske i allt det vi gör/…/Jag tror som medborgare att det kan vara svårare att få 

en bild, att kunna se helheten” 

Jag frågar om vad hon tycker om idén att medborgaren ska få vara delaktig i beslutsprocessen. 

Annhammar-Ottner tror inte på det och än en gång menar hon att det är viktigt att politiker tar 

besluten för de ser helheten. Jag frågar även om medborgaren skulle kunna vara med i 

framtagande av flera förslag som sedan går till en rådgivande folkomröstning och det kan hon 

tänka sig. Här öppnar hon också för att det är bra att medborgaren är med och tar fram förslag 

för då 

”…får vi bättre förslag, mer förankrat och det blir det inte om man känner sig överkörd.” 
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Sammanfattning  av  intervjuer efter de la ktighetsmode l l  

Så här anser sammanfattningsvis politiker och tjänstemän var medborgarna kan förväntas 

ligga i delaktighet under en medborgardialog.  

I modell a, ligger Bondesson, Werme, Olsson, Sörman och Ottosson. De anser att 

medborgarna ska ses som en informationskälla åt politikerna, en bas de kan utgå från. 

I modell b, ligger Blomgren och tjänstemannen Annhammar-Ottner som kan tänka sig att 

medborgarna får delta med egna förslag, men att det då måste vara politikerna som tar 

besluten. 

I modell c, ligger Ephrem som kan tänka sig att medborgaren lägger både förslag och i 

förlängningen även deltar i beslutsfattandet. 

Model l  1, a-c 

Modell 1a) 

 

 

 

 

 

 

Modell 1b) 

 

 

 

 

 

 

 

Modell 1c) 

 

 

 

 

Fatta beslut Lägga förslag Ha åsikter 

Medborgare 

Delaktighet 
 

Fatta beslut Lägga förslag Ha åsikter 

Medborgare 

Delaktighet 
 

Fatta beslut Lägga förslag Ha åsikter 

Medborgare 

Delaktighet 
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Medborgare 

Förä ldr ar , Lär are , E lever  

Analysen av medborgarna görs utefter den information och dialog som medborgarna skickat 

till kommunen i form av e-brev, webbformulär, bibliotekslådor och en intervju med läraren 

Gunnel Allard på Vasaskolan som är en av skolorna som blev berörda av beslutet. Jag 

använder även de sammanställningar63 som programkansliet gjort av medborgardialogen i steg 

ett. Då jag ej har gjort någon djupintervju med föräldrar eller övriga medborgare(se avsnittet: 

Begränsningar) så utgår jag från detta material. Uppemot sjuhundra medborgare har deltagit i 

medborgardialogens olika fora. De olika fora som används har i de flesta fallen haft formen 

av en ”informationsbank” åt programkansliet och programnämnden. De fora som innehöll 

någon form av muntlig dialog i steg ett var de informationsmöten som anordnades för 

föräldrar och allmänhet i medborgardialogens steg ett. De e-brev som medborgarna skickade i 

steg två i medborgardialogen besvarades mestadels med ett standardsvar som uttryckligen 

betonade att några förslag var ännu ej framtagna. Huvuddelen av medborgarnas e-brev 

betonade fördelarna med den ”egna skolan” och åsikter om varför den ”egna skolan” borde 

behållas. När väl steg två inleddes och det existerade ett första förslag från programkansliet 

ökade medborgarnas aktivitet. Från enskilda åsikter till egna väl genomarbetade förslag från 

enskilda föräldrar och föräldragrupper. Det ska sägas att även de förslagen syftade till att 

behålla den egna skolan. Se vidare i nästa avsnitt. 

Sammanfattad analys av inter vjuerna och processen 

medborgardialog 

Utefter  den del iberat iva idealmodel len  och teor in  

Då kommer vi fram till frågan om medborgardialogen var deliberativ. För att se hur 

medborgardialogen ligger utgår jag från den proceduriella definitionen av deliberation i 

teorin. För att fatta och nå fram till ett kollektivt beslut finns det tre vägar att gå; omröstning, 

förhandling och samtal. Den andra aspekten är hur långt deltagarnas helhetssyn sinsemellan 

sträcker sig mot ett konsensustänkande. 

Jag tänker utifrån modell två nedan, placera hur deltagarna sinsemellan låg i processen. 

                                                
63 Dokument: Sammanställning av elevdialoger avseende lokalutredning, 070402. 
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Model l  2 

Deliberativt samtal

Förhandling
(Öppen - Förtäckt)

Konsensusbeslut -
”det allm änna b ästa”

Omröstning Politiker -Politiker

Politiker -Tj änstem än

Politiker -Medborgare

Tjänstem än-Medborgare

Medborgare -Medborgare

Tjänstem än-Tjänstem än

GruppintresseEgenintresse Samh ällsintresse

Deliberation
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Pol it iker -medborgare  

Här ser vi att mellan politiker-medborgare har det uppstått väldigt lite av det deliberativa 

samtalet. Jag syftar på stormötena som jag menar inte kan ses som ett deliberativt fora i denna 

process. Det blir tydligt att det inte blev kommunikativt enligt det deliberativa samtalet, när 

det redan existerade ett förslag som enligt mig omöjliggjorde detta. Kommunikation uppstod 

visserligen men enligt Habermas talhandlingar64 blev det då endast som en öppen-förtäckt 

förhandling och inte ett kommunikativt deliberativt samtal. Att uppnå upplyst förståelse vilket 

teorin menar är en av effekterna av en fungerande deliberation, uppstod därmed inte. Därmed 

påstår jag att ett konsensusbeslut om ”det allmänna bästa” inte uppkom här. I detta läge såg 

visserligen politikerna till samhällsintresset men medborgarna hade snarare gått från ett 

gruppintresse till att helt se till sitt egenintresse(se avsnittet: Medborgare- medborgare nedan). 

Därmed ligger denna kategori så långt till vänster på konsensusaxeln. 

Pol it iker -po l it iker  

Här är det tydligt att politiker emellan är väldigt tydliga med att de ser till samhällsintresset 

snarare än personligt egenintresse, därmed placeras de långt ut till höger i modellen. Vad 

gäller deliberation emellan politiker kan jag inte svara för om det inom ”majoriteten” uppstod 

exemplariska deliberativa samtal men att jag tolkar den eventuella deliberationen som en 

förlängning av tjänstemännens arbete, det vill säga tjänstemännens framarbetade förslag 

diskuterades och kvalificeras då inte som deliberativt i min mening, för om det var 

deliberativa samtal så skedde de i slutna rum vilket enligt begreppet för en ideal deliberation 

inte öppnar för idealet men att det likväl kan ha deliberativa tendenser. Mellan majoritet och 

opposition uppstod inte någon deliberation förrän kanske tidigast vid beredningsärendet i 

rådhuset, med beredningsförslaget(mötet som föregick beslutsärendet; det uppkom inga större 

förändringar av förslaget mellan dessa möten). Av vad som har framgått av intervjuerna så 

diskuterades inga alternativa förslag utan man utgick från förslaget som var framtaget av 

tjänstemännen och hade därmed låst sig för andra förslag. Därmed ligger kategorin så lågt på 

deliberationsaxeln.  

                                                
64 Se avsnittet: Deliberativa samtal. 
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Medborgare- medborgare 

Hamnar i mitten på konsensusaxeln då visserligen många medborgare såg till sitt eget barns 

bästa men jag anser att de ligger vid kategorin gruppintresse, då flera medborgare skapade 

föräldragrupper som var knutna till den egna skolan. Med det menar jag att de såg en större 

helhet än sitt eget bästa men att de inte kommer högre upp på deliberationsaxeln beror på att 

föräldragrupperna motarbetade varandra och var således låsta i sina utgångspreferenser, vilket 

enligt teorin inte är deliberativt. Kommunikationen som uppstod mellan medborgargrupperna 

var därmed snarare förtäckt och/eller öppet strategiskt handlande och inte kommunikativt 

enligt det deliberativa samtalet. 

T j änstemän-medborgare 

Jag ser deliberationen mellan tjänstemän och medborgare som en förtäckt förhandling enligt 

det tre talhandlingarna65. Visst var det så att all information till medborgarna var öppen och 

tillgänglig och den kan mycket väl tolkas som en öppen strategisk talhandling och än hellre 

ett kommunikativt samtal, men jag menar att för att det ska nå upp till ett deliberativt samtal 

så kan inte den ena parten i samtalet(i det här fallet medborgaren) fungera som ett bollplank 

som bara ska leverera åsikter. Det följer inte teorin som enligt min uppfattning kräver 

tillbakastuds för att åstadkomma och nå till ett konsensusbeslut om ”det allmänna bästa”.  

När tjänstemän och medborgare hade dialog i det första steget innan något egentligt förslag 

var framtaget så menar jag att medborgaren visst var öppen för att se samhällsintresset snarare 

än sitt egenintresse, och även tjänstemännen, därför ligger de så långt till höger på 

konsensusaxeln. 

Pol it iker -t jänstemän 

I mina intervjuer råder det inga tvivel om att både tjänstemän och politiker siktar på att ta 

beslut som är riktade för vad de tror är för samhällets bästa. Men jag menar att dialogen 

mellan tjänstemännen och politikerna följde vissa uppsatta kriterier som politikerna satt upp 

för medborgardialogen och som tjänstemännen var tvungna att följa. Det var dels två 

styrdokument66 och styrning från politiker vilket skapar ett icke öppet forum där 

tjänstemännen inte fritt kunde yttra sina åsikter och därmed menar jag att det omöjligt kan 

tolkas som ett deliberativt samtal dem emellan. Både politiker och tjänstemän låser sig då fast 

                                                
65 Se avsnittet: Deliberativa samtal. 

66 ”Policy för information och kommunikation”, 2003, Diarienr. 691-02-004, samt det kompletterande dokumentet för programkansliet ”Informationsstrategi för 

programområde Barn och utbildning”, Diarienr 30-07. 
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vid sina utgångspreferenser. Därmed ligger kategorin inte högre upp på deliberationsaxeln än 

vid förhandling. Det ska även betonas att det endast var dialog mellan ”majoriteten” och 

tjänstemän när medborgardialogen skulle läggas upp vilket är så man arbetar i vanliga fall 

men i detta fall så torde även ”oppositionen” fått delta för att öppna upp än mer mot ett 

deliberativt fora. 

T j änstemän-t jänstemän 

Här menar jag som ovan att tjänstemännen är så låsta av direktiv från politikerna att de inte 

når upp till ett öppet deliberativt samtal emellan varandra. Tjänstemännens uppdrag är att se 

till samhällsintresset därför ligger de längst ut till höger på konsensusaxeln.   

 

Samlad  ana lys 

I sin helhet var medborgardialogen inget ideal för det deliberativa samtalet.  Men därmed inte 

sagt att det inte har förekommit deliberation. Att det likväl var en deliberation som innefattade 

kommunikation. För att återkoppla till deliberationens effekter, vad blev nu de eventuella 

effekterna av deliberation? Jag ser ingenstans att någon deltagare i processen har förändrat 

sina preferenser då de ej nått upp till det deliberativa samtalet. Föreställningen om att beslut 

bör accepteras som legitima om goda argument framförts och att alla har fått deltagit i den 

deliberativa processen67 håller inte i denna process. Det menar jag beror på att medborgarna 

visserligen fått deltaga men inte nått fram med goda argument i det deliberativa samtalet. 

Därmed blir det svårt att se att processen ökade legitimiteten för det tagna beslutet och i 

slutändan blir det även svårt att se om det uppnått en konsensus för beslutet.  

 

 

                                                
67 Karlsson, Christer, 2003, Den deliberativa drömmen och politisk praktik-samtalsdemokrati eller elitdiskussion, I Hermansson, Jörgen(red), Demokratins mekanismer, 

Liber AB, Malmö, s.218. 
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Slutsats 

För att nå medborgarna i en medborgardialog som närmar sig det deliberativa 

demokratiidealet krävs helt andra förutsättningar. Medborgaren måste redan från början av en 

process känna att denne har möjlighet att påverka och även kunna få delta med egna förslag.  I 

den här medborgardialogen var det tydligt att medborgarna trodde att man hade ett större 

inflytande än att bara agera som åsiktsskapare. Jag menar att medborgaren måste betraktas 

som en fullvärdig deltagare i samtalet och inte bara ses som, en fluga på maten som är där och 

äter, låter och irriterar. Om då medborgaren tas med i brist på annat kan denne aldrig erkänna 

beslut som konsensusbeslut för ”det allmänna bästa”. 

 

Jag tror i motsats till Schumpeter68 att medborgaren mycket väl har förmågan att delta i det 

politiska livet vilket denna medborgardialog visar. Är det bara en tillräckligt stor och 

angelägen fråga som i det här fallet så visar det sig att medborgarna är mycket benägna att 

delta och till och med förmögna att skapa egna framarbetade förslag. Men är det som 

Schumpeter säger att det inte finns något egentligt entydigt ”allmänna bästa” som folk kan 

enas kring utifrån ett förnuftsargument69, då får den deliberativa demokratin inte någon 

betydelse alls för representativa demokratin. 

Vad är det då i den här processen som den representativa demokratin har nyttjat från den 

deliberativa demokratin? För att återgå till vad demokratiutredningen sa om den 

representativa demokratins sökande efter alternativ och vilka som realiserats i denna process. 

“…att varje medborgare /…/ under olika tider av sitt liv deltar när de gemensamma angelägenheterna ska 

lösas./…/ att staten och kommunerna generöst måste tillåta eller erbjuda olika former för deltagande som 

medborgarna uppfattar meningsfulla och effektiva”70 

Det är uppenbart att medborgarna har deltagit i denna process men att formen för deltagande 

har haltat om det ska närma sig den deliberativa demokratin då 

”Det kommunikativa sökandet efter vad som är det gemensamma bästa ökar kvaliteten i besluten, det utvecklar 

deltagarna och det höjer dessutom den politiska medvetenheten.”71 

Det må vara så att den politiska medvetenheten höjts och utvecklat vissa individer, men det 

kommunikativa sökandet efter det gemensamma bästa har som jag skriver ovan inte 

                                                
68 Se avsnittet Deliberativ demokrati, s.11. 
69 Citerad efter Reinikainen, Jouni, Reitberger, 2004, Kritiken av deliberativ demokrati, I Roth, Klas(red), Deliberativ Demokrati, Reitberger, Studentlitteratur, Lund, s.280. 

70 SOU 2000:1, s.34. 

71 SOU 2000:1, s.33. 
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åstadkommits. Det har visserligen funnits kommunikation mellan deltagarna men inte den 

åtråvärda kommunikativa enligt det deliberativa samtalet.   

Avs lutande  ref lektioner 

Teorin säger att beslutet ska sikta mot ”det allmänna bästa”, ett gemensamt beslut som 

tolereras av alla och är framargumenterat på ett rationellt sätt i samtal mellan berörda 

deltagare och att deltagarna i processen ska känna en gemensam känsla att en sorts moralisk 

rättvisa har uppnåtts. Jag menar att detta inte är möjligt att uppnå om medborgarna stängs ute 

ur nästa del i processen, det vill säga det gemensamma innehållet, som innebär att de bör få 

delta i framtagande av förslag, för att man ska uppnå en gemensam konsensus och uppnå 

legitima beslut. Jag håller med Bondesson och Schumpeter om att medborgaren har svårt att 

se det allmänna bästa, men jag menar att medborgaren mycket väl kan acceptera ett beslut 

som det allmänna bästa, men då bara om denne har fått delta på ett sjyst sätt med exempelvis 

egna förslag. 

Det var tydligt att alla deltagare i medborgardialogen såg olika på hur den skulle utföras på 

bästa demokratiska sätt och jag ser inte att det går att uppnå ett deliberativt samtal om 

medborgarna inte får bollen tillbaka, för jag menar att den måste studsa flera gånger för att få 

ut något deliberativt utav det. 

Det vore ett nederlag för den deliberativa demokratin och även för den representativa 

demokratin om lärdomarna om detta demokratiprojekt slutar i en icke fortsatt deliberativ 

anda. Farhågorna bottnar i att politikerna menar skarpt att de aldrig mer ska ha stormöten, 

vilka i en deliberativ synvinkel är idealiska för det deliberativa samtalet. Vilket kanske också 

skulle innebära slutet för en lokal demokrati med deliberativa tecken. 

 

 

 

 

Marcus Pettersson 

antecknat i Örebro den sjunde januari 2008 
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Bil aga 1 

Politiker  

Intervjufrågor till respondenterna 

 

Jag delar upp dialogen i två delar såsom Pia Annhammar-Ottner Projektansvarig på BoU-kansliet gjort. 

 

Steg 1: Biblioteksutställning med kommunrepresentanter och åsiktsbrevlåda, föräldragrupper, e-post, 

kommunens åsiktsforum på webben, elevforum.  

 

Steg2: De två stormötena ute på skolan (massmöten). 

Telefonsamtal till er politiker får gå som okategoriserad då jag antar att det har skett under bägge stegen. 

 

Frågor 

• Vad var tanken med en medborgardialog i Steg 1? 

 

• Enligt Pia Annhammar Ottner så fick berörda parter en sammanställd samlad information om 

situationen kring skolnedläggningen i steg 1. Kan det möjligtvis ha fallit bort någon information i 

den processen som kunde ha varit viktig vid den första dialogen tror du? 

 

• Hur såg den samlade informationen från Steg 1 i medborgardialogen ut när den kom till er? 

 

• Hur vägde ni samman era åsikter och argument med insamlade åsikter och argument från 

medborgardialogen i steg 1? 

 

• Vad var tanken med medborgardialog i Steg 2? 

 

• Vad jag förstått så var informationen i steg två mer preciserad på just vilka skolor som borde 

läggas ner? 

• Kunde man ha gått ut med denna information redan i steg 1 för att få en tydligare mer preciserad 

medborgardialog.  

 

• Hur vägde ni in argumenten från dialogen vid massmötena med tidigare material? 

 

• Blev det någon förändring av det framtagna ”förbeslutet” till stormötena och det slutliga tagna 

beslutet? 

 

• Vilka argument i slutändan tycker du vägde tyngst när beslutet skulle tas? 

 

• Vad spelade partierna för roll i skolnedläggningen hade partiet interna diskussioner? 
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• Och när/om hur kom medborgardialogen in i diskussionen hos partiet att involvera medborgarna 

i en  medborgardialog? 

 

•  Hade ni interna diskussioner i partiet om medborgardialog? 

 

• Ni som representerar den representativa demokratin, vad ser ni för fördelar med den här typen 

av arrangemang? 

 

• Och vad ser ni för nackdelar? 

 

• Vad hade den representativa demokratin att vinna på en medborgardialog? 

 

• (beroende på svar ovan; vad var meningen att locka medborgarna med demokratiska morötter?   

 

• Känner du att det var det mest genomtänkta, mest diskuterade ”bästa” förslaget som till slut 

fattades?  

 

• Kunde man ha valt en annan fråga att applicera medborgardialog på? I så fall vilken? 

 

• Vilka demokratiideal har du? 

 

 

 


