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Abstract 

The Swedish public inquiries and most of the political science advocate reforms in 
the spirit of participatory democracy to strengthen the democracy. Although it is 
striking how limited and narrow the scientific documentation is in analysing the 
effects of participatory democratic reforms. Still, many of the local governments 
in Sweden are reshaping their organisations according to the participatory 
democracy model. Is it a trend and a symbolic action or a veritable action of good-
will of the politicians? 

The paper argues that the idea of participatory democracy has become popular 
and widely spread. This can be explained both in an instrumental and in a 
symbolic perspective. This case study of why and on which ground Lund was 
inspired to reform their organization explicitly by a model of Kungälv, shows that 
the local government has motivated and legitimized this particularly model on 
symbolic grounds. Revealed by the discrepancy between the ideal and the reform 
and clarified by the taxonomy of symbolic action.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Enligt den svenska demokratiutredningen (SOU 2000:1) minskar tilltron och 
engagemanget i de traditionella institutionerna. Det ser vi genom sjunkande 
valdeltagande, bristande förtroende för politiker och minskat partipolitiskt 
engagemang. Demokratiutredningen framhåller att ”den representativa 
demokratin med deltagardemokratiska inslag och deliberativa1 kvaliteter” är något 
att sträva mot i Sverige för att stärka demokratin. Idén har fått stort genomslag 
och utrymme i debatt, forskning och i kommuners vardag.   

Denna ”demokratimedicin” eller de ”demokratiska experiment” som följt är 
dock ifrågasatta då det gäller dess reella effekter. Samtidigt återkommer 
deltagardemokratiska värderingar och reformer som ett eftersträvansvärt mål i 
många kommuner. Men vissa deltagardemokratiska experiment är mer populära 
än andra. Exempelvis ett citat från en tjänsteman i Lund: ”Ska de i Åstorp prova 
på Medborgarkontor nu?! Är inte det ute?” Detta medan e-demokrati på 
kommunens hemsida, upplevs mer intressant att prova på. I ovanstående citat 
verkar dock inte själva medborgarkontorens funktion vara i fokus, dvs. om de är 
en effektiv demokratifördjupande åtgärd eller ej. Är det faktiskt så att fokus ligger 
mer på vad som är modernt än på vad som fungerar?  

1.2 Frågeställning och syfte 

Jag har två syften med uppsatsen. För det första att resonera kring idén om 
deltagardemokrati och eventuell trendkänslighet i dessa demokratireformer. Enligt 
min hypotes har den deltagardemokratiska demokratimodellen blivit näst intill en 
allmänt vedertagen sanning om hur den svenska representativa demokratins 
brister bör motverkas. Jag ämnar undersöka om den deltagardemokratiska idén är 
så populär som min förförståelse antar, samt hur den har spridits.  

Mitt andra syfte är att undersöka på vilka grunder kommuner reformerar i 
deltagardemokratisk anda. Min hypotes är att deltagardemokratiska reformer görs 

                                                                                                                                                         
 
1 Definition under stycke 1.4.  
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för att det för tillfället är moderiktigt att göra så. Kanske är det snarare en 
symbolhandling än ett exempel på ett verkligt deltagarideal som kommuner 
strävar efter. För att verifiera eller förkasta min hypotes tvingas jag begränsa mig 
till ett fall av deltagardemokratiskt forum som är medborgarstämmor (för närmare 
motivering se 1.4).  Frågeställningar som är vägledande för uppsatsen är: 

o Varför sprids och anammas idén om deltagardemokrati i de svenska 
kommunerna? 

o I vilken utsträckning och på vilket sätt har symbolpolitik påverkat 
införandet av medborgarstämmor i Lunds kommun?  

Ambitionen med uppsatsen är inte att utvärdera varken den teoretiska 
deltagardemokratiska demokratimodellen, eller deltagardemokratiska forum i 
praktiken. Jag ämnar snarare analysera länken mellan den teoretiska idén och det 
praktiska införandet av den samma. Med en ökad kunskap om kommuners 
intentioner hoppas jag leder till ett reellt fördjupande av den svenska demokratin.  

1.3 Teoretiska ramar och tidigare forskning 

Den huvudsakliga forskningen kring deltagardemokratin fokuserar kring vilka 
demokrativärden en sådan demokratiskola betonar respektive förminskar. Till viss 
del studeras även empiriska fall där sådana försök utvärderas (se ex. Gilljam, 
Premfors, Rothstein). Forskning som både är nödvändig och berättigad. Däremot 
anser jag att för lite fokus sätts på vilken form av deltagardemokratiskt forum som 
införs och framförallt varför. Med denna forskning vill jag råda bot på denna brist 
och uppmärksamma dessa frågor. Jag ämnar förklara varför en viss idé har ökat i 
popularitet och hur den sprids mellan olika kommuner. Med hjälp av existerande 
teorier kommer mitt specifika fall av medborgarstänmor att prövas i denna 
teorikonsumerande2 studie.  

1.3.1 Symbol- och verktygsperspektiv 

Frågeställningar kring spridning av idéer och administrativa arrangemang har 
sedan mitten av sjuttiotalet intresserat statsvetare inom policyforskningen (Hall, 
Löfgren 2006:48). Teoriområdet är väldigt brett och omfattar en rad olika 
perspektiv och förklaringsambitioner. Inom statsvetenskapen finns huvudsakligen 
två etablerade modeller – den klassiska linjära diffusionsmodellen och en nyare 
evolutionär översättningsmodell enligt idéspridningsteorin. Den första ser 
spridning som ett slags överföringsideal, där spridning är ett överförande av 
policys, medan den senare ser spridning snarare som ett skapande och utbyte av 
idéer (Bro, Pettersson 2003:11). Dessa två modeller statuerar de två övergripande 

                                                                                                                                                         
 
2 Se även Metodpraktikan (Esaiasson et al 2003)  
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perspektiven på idéspridningsteori som förklaras närmare nedan – ett verktyg- och 
ett symbol-perspektiv.  

Vanligtvis kopplas forskning kring idéspridning till policydiffusion, som 
härstammar från kulturgeografin. I centrum stod själva produktionen och det 
geografiska spridningsmönstret av idéer. Ex på fallstudier kan nämnas 
demokratiskolor (Huntington 1993), partibildningar (Erlingsson 2003) eller olika 
hälso- och sjukvårdsprogram (Jönsson 2002). 

Den klassiska diffusionsteorin kom till statsvetenskapen då den positivistiska 
vetenskapssynen hade sin höjdpunkt, i slutet av 1960-talet (Johnson 2003:21) och 
använde sig mestadels av kvantitativa metoder. En reform ansågs ske för att den 
bedömdes som effektiv. Beslut att anamma en idé gjordes efter en rationell 
kalkylering av orsak och verkan. Både problemdefinitionen och målsättningen 
ansågs ske rationellt och linjärt (Santesson-Wilson 2003:104). Först identifieras 
ett problem och därefter undersöks olika alternativ till lösning varav den bästa 
lösningen adopteras. Därför kunde idéspridning förklaras genom ett 
verktygsperspektiv. Denna förklaring ansågs dock under mitten av 1980-talet vara 
otillräcklig. Den nyinstitutionella teoriskolan ifrågasatte rationaliteten och 
aktörernas strävan efter effektivitet som förklaring. Enligt denna teoriskola borde 
verktygsperspektivet kompletteras med ett symbolperspektiv. 
Nyinstitutionalismen utgick då som nu från att en begränsad rationalitet råder. 
Aktörer ansågs begränsade av kognitiva begränsningar och med ofullständig 
information. Omgivande strukturer ansågs hindra och uppmana vad som är rätt 
och riktigt utifrån institutionella ramar (Johansson 2002:17ff).  Teorin öppnade 
upp för ineffektivitet i historien (dvs. organisationer t.ex. inte behöver lära sig av 
sin egna eller andras misstag) och vikten av symbolhandlingar för att förstå politik 
(March, Olsen 1983:741).   

Beslutsprocessen bakom anammandet av en idé, snarare än varför en aktör 
sprider den, var inledningsvis i fokus i den nyinstitutionella forskningen 
(Johansson 2002:85). Enligt det nyinstitutionella perspektivet kunde denna 
process vara mindre linjär. Mål kunde lika gärna formuleras i efterhand efter det 
att en idé presenterats för organisationen. Forskningen bekantas här med begrepp 
som garbage can, policyflöden (March, Olsen 1976) och policyfönster (Kingdon 
1995). De betonar att det är de institutionella omgivningarna som erbjuder vilka 
lösningar som är socialt legitimerade samt att dessa varierar över tid (Rövik 
2000). 

1.3.2 Teoretiska modeller 

Då mina hypoteser ifrågasätter ambitionen bakom införandet av den 
deltagardemokratiska idén i praktiken kommer jag att jämföra ovanstående 
förklaringsmodellers funktionalitet. Huvudsakligen vänder jag mig till Röviks 
utarbetade modell från ”Moderna organisationer” (2000). Rövik resonerar där 
enligt dessa olika förklaringsmodeller kring dels idéers spridningsförmåga dels 
varför organisationer reformerar. För att analysera införandet av idén närmare 
utifrån symbolperspektivet anser jag att Santeson-Wilson utvecklat en detaljerad 
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modell. Hans utarbetade taxonomi3 för studie av symbolpolitik (2003) 
kompenserar vissa brister i studiet av symbolpolitik. Brister som uppkommer av 
att symbolpolitisk fakta oftast är dold. Dessutom tenderar analysen att bli varken 
verifierbar eller falsifierbar. Santeson-Wilson menar liksom Rövik att både 
instrumentella och symboliska aspekter finns representerade i nästan alla idéer 
och reformer. ”Vad problemet handlar om är grader av symbolism, inte 
frånvaron eller närvaron av den” (ibid. 35). Därför fodras en modell för hur 
symbolismen interagerar med de instrumentella. Denna presenteras i kapitel 2.   

Resultaten av denna studie bör alltså tolkas och läsas med kritiska ögon. Ett 
fastställande av symbolpolitik är problematiskt därför att tolkningen av aktörers 
motiv, handlande eller icke-handlande är så pass central i analysen (ibid 68). Det 
leder till en relativt subjektiv kunskap eftersom forskarens egna värderingar och 
förförståelse av materialet ges en betydande roll. Jag är medveten om min roll i 
forskningsprocessen och utger därför inte som syfte att vara objektiv, men istället 
att resonera kring olika möjliga svar.     

1.4 Metod och material 

Inledningsvis finns i uppsatsen en generaliserande ambition då hela den 
deltagardemokratiska idén studeras i fråga om popularitet och effektivitet. De 
slutsatser som här nås syftar alltså till att i viss mån gälla alla 
deltagardemokratiska forum i alla organisationer. Det är givetvis en orealistisk 
ambition och förenkling av verkligheten. Trots det anser jag det vara av vikt att 
inledningsvis diskutera begreppet på detta sätt för att längre fram gå mer på 
djupet.  

Då jag är intresserad av hur idén presenteras och sprids är litteraturen kring 
den en viktig utgångspunkt. Begreppet deltagardemokrati analyseras genom den 
s.k. konceptlitteraturen (Rövik 2000:86) – dvs. den litteratur som behandlar 
konceptet deltagardemokrati. I denna uppsats anses det vara huvudsakligen 
offentligt tryck, rapporter från Sveriges kommuner och landsting samt 
vetenskapliga studier. En sådan omfattning kan anses orealistisk men ambitionen 
är dock inte att täcka all litteratur, utan istället att lyckas fånga de övergripande 
trenderna (jfr. Nilsson 2005:143). Genom en sådan litteraturstudie kan en 
översiktlig bild skapas av hur populär idén kan anses vara. Återigen bör jag 
klargöra att min ambition inte är att utvärdera den deltagardemokratiska idén eller 
de forum som startas upp i deltagardemokratins namn. Men en studie av 
konceptlitteraturen fungerar väl som ingång till fallstudien.  

Det inledande analysavsnittet och litteraturstudien visar att ett 
verktygsperspektiv ej ensamt är tillräckligt för att förklara den 
deltagardemokratiska idéns popularitet. I analysens andra del undersöker jag om 

                                                                                                                                                         
 
3 Taxonomi innebär en slags indelning som inte nödvändigtvis utesluter andra möjligheter (Santesson-Wilsson 
2003:45).  
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införandet av deltagardemokratiska forum kan tolkas i symbolpolitiska termer. 
Där frångår jag den generaliserande ambitionen och koncentrerar mig på en 
reform som motiverats i deltagardemokratins namn: införandet av 
medborgarstämmor i Lunds kommun. Valet av just denna kommun kan förklaras 
genom att jag i detta fall hade klart för mig varifrån kommunen fått idén, samt 
vem som var först i Sverige med denna form. Det underlättade för studiet av 
inspirationsprocessen. Därutöver hade jag möjligheten att göra 
långtidsobservationer av demokratiutvecklingsarbetet i Lund genom en nu 
avslutad praktiktermin. Dessa har varit mycket tacksamma och viktiga. Inte minst 
vid symbolpolitiska studier eftersom studier av processen innan beslutsfattandet 
är betydelsefull (Santesson-Wilson 2003:15). I denna del av uppsatsen testas de 
tänkbara förklaringar utifrån både verktyg- och symbolperspektiv. Fallstudien 
kommer att stärka eller förkasta mina hypoteser.   

Angående symbolaspekten analyseras skriftligt primärmaterial i form av 
minnesanteckningar och protokoll. Dessutom kompletteras detta av 
semistrukturerade intervjuer. Intervjupersonerna anses vara nyckelpersoner vid 
införandet och var beslutsfattare vid den aktuella tidpunkten för reformen. Dessa 
stödintervjuer är relevanta då de kan stödja eller förkasta relevansen i det 
skriftliga materialet.  

Läsaren kan fråga sig huruvida medborgarstämmor kan ses som ett exempel 
på deltagardemokratiskt forum värt att statueras i denna studie. Enligt den 
definition av deltagardemokrati vi finner i demokratiutredningen (se nedan punkt 
1.5) innefattar den både direktdemokratiska forum såsom brukarstyrelser, och 
forum för debatt. Det huvudsakliga argumentet för studiet av medborgarstämmor 
är dock att Lunds kommun själva motiverar det i deltagardemokratiska termer.  

1.5 Definitioner 

För att svara på frågeställningarna krävs först och främst en definition av 
begreppen;  

Deltagardemokrati är ett demokratiideal som kan ses som en motsats till 
konkurrensdemokratin (se Lewin 1970, Pateman 1970) där den förstnämnda 
betonar medborgarnas egna deltagande medan den sista betonar konkurrensen 
mellan demokratiska eliter. Deltagardemokratin innefattar former av 
medborgarinflytande som inte är begränsade till de allmänna valen (Gilljam et al 
2003:19, 23). Deltagardemokratin knyter närmare ann till det civila samhället där: 

 
o Så många medborgare som möjligt bör delta för att ge legitimitet åt 

beslutet  
o Medborgaren blir mer ansvarstagande samt får ökad förståelse för 

andras åsikter – deltagande stärker det sociala kapitalet 
o Institutioners utformning genererar medborgerlig aktivitet  
o Samtal och debatt är viktiga för medborgarnas politiska lärande  
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I denna uppsats grundas resonemangen på den version av deltagardemokrati som 
förespråkas i den svenska demokratiutredningen - en deltagardemokrati med 
deliberativa kvaliteter (SOU 2000:1:22ff). Enligt en sådan definition innebär 
deltagardemokratiska forum både de som medför ett direkt inflytande, och 
indirekt genom samtal mellan beslutsfattare och medborgare.  

För att analysera deltagardemokrati som en idé väljer jag att benämna den som 
en ”receptfamilj” (Rövik 2000:15) till vilken en mängd olika detaljerade recept 
kan knytas. Sådana recept är i praktiken de deltagardemokratiska forumen (Se 
även bilaga 1. Även i Fridolf et al 2002). Den gemensamma nämnaren för alla 
recepten är att de på något vis innehar deltagardemokratiska egenskaper.  

Det andra väsentliga begreppet i studien är symbolism. Även det är omfattande 
och problematiskt att definiera. Därför väljer Santesson-Wilson att ge en negativ 
definition som lyder ”beslutsdimensioner som inte är instrumentella” (2003:73). 
Symbolpolitikens motsats blir därmed ”politik som helt vilar på instrumentella 
bevekelsegrunder” - en politik eller reform som har konkreta resultat som mål 
(ibid. 36).   

1.6 Disposition 

I detta inledande kapitel har problem, teoretiska ramar och metod introducerats. 
De avgränsningar som varit nödvändiga för studiens genomförande har 
motiverats. I nästföljande kapitel presenteras de teoretiska verktyg som används i 
analysen; det vill säga idéspridningsteori samt symbolpolitiksteori. Där fördjupas 
kunskapen om de två huvudsakliga perspektiven som kan förklara 
deltagardemokratiska reformer. Det kapitel som följer därnäst utgör analysen. Där 
förklaras deltagardemokratin som en idé och hur införandet av 
medborgarstämmor kan förklaras utifrån både ett verktygs- och symbolperspektiv. 
Den politiska process som föranledde beslutet att införa stämmorna tillsammans 
med motiven analyseras. Kapitel 5 sammanfattar resultatet av analysen i en 
diskussion.  
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2 Teori 

I detta kapitel utmejslas den teoretiska ram som kommer att användas för att svara 
på de generella frågeställningarna. För det första varför en idé, recept eller lösning 
blir populär i flera fristående organisationer. För det andra varför en organisation 
adopterar en idé. Detta sker genom att jämföra de två övergripande förklarande 
perspektiven som presenterats inledningsvis; verktygs- och symbolperspektivet.  

2.1 Idéspridningsteori 

Genom att kontinuerligt jämföra de två övergripande perspektiven på 
idéspridning; verktyg och symbol, kommer teoriblocket att arbetas fram.  

2.1.1 Spridning av en idé 

a. Vad sprids? 

Enligt ett traditionellt och rationellt verktygsperspektiv anses bara de bästa och 
nödvändiga lösningarna spridas mellan olika aktörer. De idéer som visade sig vara 
mindre bra fungerade som avskräckande exempel och avvecklades istället för att 
spridas vidare (Smith 1983). 

En viss begreppsförvirring finns i litteraturstudien av vad som egentligen 
sprids. Jag har mött begreppen policy och idéer men även reformer och 
organisationsrecept. Eftersom policyforskningen är grunden för 
idéspridningsteorier är det av vikt att definiera begreppet policy. Det kan ses som 
kedjor av beslut eller ”idéer och regler som utgör underlag för beslutsfattande 
samt de åtgärder som vidtas för att förverkliga dem” (Johnson 2003:25). De idéer 
eller policys som sprids till organisationer brukar oftast vara av administrativ 
karaktär såsom idéer till förändringar i organisationsschema eller styrmetoder. De 
flesta idéer är dock immateriella som enligt modern idéspridningsteori tolkas, 
omformas och materialiseras i organisationen den reser in i. Alla recept ger inte 
ens fysiska avtryck utan kan yttra sig som förändringar i diskursen eller 
förhållningssätt.  

Det kan anses vara så att varje tid har vissa idéer som framstår som legitima 
och självklara (Brunsson, Olsen 1990). Rövik benämner dem som 
institutionaliserade organisationsrecept eller institutionaliserade standarder.  
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 ”Det är ett recept som /…/ gärna utmålas som det ändamålsenliga, det 
effektiva, det moderna – och t.o.m. det naturliga sättet att organisera på /…/ 
[E]n socialt skapad konvention för vad som är ’rätt’ organiserande – som /…/  
inte nödvändigtvis uppfattas som en socialt skapad produkt, utan som ett 
regelliknande faktum” (Rövik 2000:13, 19).  
 

Dess popularitet skulle enligt ett verktygsperspektiv huvudsakligen bero på att 
sannolikheten är hög att de är effektiva verktyg. Idéspridningsteoretiker å andra 
sidan menar att idéer har stor chans att bli populära om de kopplas till starka 
värderingar som det är svårt att ta ställning emot. Ett kontroversiellt 
beslutsfattande kan då bli möjligt om det kopplas till denna s.k. plusnorm 
(Santesson-Wilson 2003:99). För att en idé ska kunna institutionaliseras krävs det 
enligt Rövik att den har vissa egenskaper i form av förpackning, omfattning, 
snabb tillväxt och har stor utbredning. De kan kategoriseras i fyra kriterier (Rövik 
2000:86-91): 

o Kommunicerbarhet – hur budskapet kan uttryckas så att det lätt fångar 
mottagarens uppmärksamhet.  

o Presentation och marknadsföring – lättillgänglig information som 
presenterar och marknadsför idén. (De tre K:na; konferenser, konsulter 
och konceptlitteratur).  

o Användarvänlighet – att kunden lätt kan ta den i bruk utan för mycket 
anpassning. En manual att följa vid implementeringen.  

o Nyttoeffekter – organisationen förväntar nyttoeffekter som överväger 
kostnaderna med att införa receptet.  

 
Dessutom bör en idé komma rätt i tiden för att bli populär, enligt 
idéspridningsteori. Idén ska syfta mot det ”nya” och placera in lösningen i en viss 
kontext av problem. Symbolperspektivet betonar att problemet inte behöver 
formuleras först. Däremot är det den populära idén som uppmärksammas först och 
på köpet belyser ett lokalt tidstypiskt problem (Rövik 2000:38, 91). Som exempel 
på institutionaliserade standarder kan nämnas de recept från 1980-talet som skulle 
bota sjukdomen ”byråkrati”. Ledord som mål- och resultatstyrning, 
resultatenheter, kvalitetssäkring, beställar-utförarmodellen och bolagisering blev 
populärt (Henning 1996:18 f). Under 1980- och 90-talet hämtades inspirationen 
till recept snarare från andra fält (det privata näringslivet) än från det offentliga. 
Dessa reformer kallas som receptfamilj New Public Management.   

b. Vem sprider en idé? 

Enligt symbolperspektivet är det viktigt vem som sprider idén. En populär idé bör 
kunna knytas till en källa som är en auktoritet eller förebild; rent 
kunskapsmässigt, resursmässigt eller kanske prestigemässigt. Rövik visar i sin 
studie att denna hypotes kan styrkas. Genom att analysera konceptlitteraturen, 
som är den mest effektiva kommunikationskanalen för idéspridning, finner han att 
ursprunget till idén nämns ofta liksom vem som var entreprenör. Men en 
organisation som under en tid fungerar som auktoritet kan under en annan få 
motsatt effekt (Rövik nämner SAS som exempel) (sid. 71, 79). De moderna 
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”konceptentreprenörerna” är idag vanligtvis konsulter som lyckas kombinera 
vetenskaplig framtoning med praktiska erfarenheter (ibid:73).  

2.1.2 Adoption av en idé 

a. Effektivitetssökande 

I anammandet av idéer eller recept visar tidigare forskning att det finns aktiva och 
passiva kommuner. Vissa har en tradition av politiker som tar till sig av nya idéer, 
medan andra tar tid på sig (jfr Smith 1988). Ur ett verktygsperspektiv förklaras en 
avvaktares beteende av att de antar att risken minskar att genomföra något som 
visar sig vara dåligt. Enligt Smith beror det även på (a) strukturella faktorer, (b) 
grad av politisk konkurrens och framförallt (c) institutionella faktorer (såsom 
organisationens storlek och kunskap). Pionjärer å andra sidan drivs av en strävan 
mot ”service- och kostnadseffektivitet”. Själva innovationen sker oftast på 
tjänstemannanivå medan efterföljare och avvaktare kräver ett större politiskt 
engagemang för att motivera anammandet av idén (Smith 1986:179ff, 187). 
Instabilitet i den politiska majoriteten anses inte ha någon större betydelse för 
pionjärer men däremot för avvaktarna som då verkar vara mindre benägna att 
avvakta. Smith antar att anledningen är att den politiska kostnaden då ökar – dvs. 
de vill inte förlora i legitimitet eller makt genom att förlora nästa val. Hur 
symbolperspektivet ser på motiven hos avvaktare och efterföljare återkommer vi 
till längre fram.  

Enligt verktygsperspektivet är det effektivitetsvinster som är målet vid 
anammandet av en idé utifrån. Rövik antar att då dessa rationella mottagare av 
idéer borde söka och fokusera på: 

o Information om hur det har gått för föregångarna – vad receptet fått för 
resultat 

o Dessa resultat borde vara väl dokumenterade i konceptlitteraturen  
o Att resultaten belyses objektivt borde vara viktigt 

Röviks analys av konceptlitteraturen visar att det läggs stor vikt vid resultaten. 
Dock återkommer samma exempel i flera olika källor och beskrivs i högst diffusa 
ordalag som att ”det har gått över förväntan”. Få misslyckanden analyseras. 
Vetenskapligt hållbar dokumentation om att en idé leder till positiva effekter kan 
således inte vara ett viktigt villkor för att den ska spridas (Rövik 2000:65-69). 
Återstår att se om det kan anses gälla även för den deltagardemokratiska idén. 

b. Idéers legitimitet 

På frågan om varför organisationer reformeras betonar det nyinstitutionella 
perspektivet legitimitetsaspekten mer än effektiviteten. Reformer behöver varken 
vara aktörsbundna, rationella eller strategiska (Dolowitz et. al. 1999, Jacobsson 
1997:172). Det är omgivande normer, värderingar och institutionella ramar som 
bestämmer om en idé är legitim i en organisation. Då har den blivit en så kallad 
”legitimiserad myt” (Johansson 2002:32) och kan motiveras i organisationen. Mer 
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konkret kan sådana omgivande normer vara ”jämställdhet” eller ”demokrati”. Att 
fatta ett svårt eller känsligt beslut sker oftast med hjälp av sådana välkända och 
allmänt omfattande plusnormer (Kingdon 1995). Enligt ett nyinstitutionellt 
perspektiv anses inte idén endast vara ett verktyg för att lösa ett problem, utan 
genom institutionalisering och allmän acceptans, blir de även i sig 
meningsbärande symboler (Rövik 2000:35).   

En annan övergripande föreställning eller norm kan vara ”modernitet” 
(Johansson 2002:75, 92). Modeföljande kan delas in i två grupper; (i) Modernitet, 
som långsiktiga tunga trender vilka genomsyrar hela det västerländska samhället 
t.ex. normer om rationalitet och effektivitet. (ii) Moden, som kortvariga trender 
liksom styrmetoder och organisationsmodeller (Olsen 1990:46; Jacobsson 
1997:96). Det är de kortvariga trenderna som blir det som Rövik tidigare benämnt 
institutionaliserade standarder. Sådana moden visar sig ofta vara importerade 
utifrån andra organisationer, eller rent av andra organisatoriska fält (Henning 
1996).  

”Idéer om förändringar hämtas utifrån snarare än att baseras på egna 
erfarenheter i den egna verksamheten. Myten om andra bestämmer vilka 
lösningar som kommer att accepteras” (Jacobsson 199717).   

 
Organisationsrecept och idéer kan ses som om de har en egen livscykel – de föds, 
sprids, blir populära och institutionaliseras för att sedan avinstitutionaliseras 
(förlora i popularitet och kraft). Brunson menar att samma recept återkommer ofta 
i en något modifierad version något senare. En följd av idéspridning skulle vara 
att policys och lösningar blir allt mer lika mellan länder och organisationer, s.k. 
policykonvergens, homogenisering (Hall, Löfgren 2006:48). För att exemplifiera 
detta kan vi se till de svenska kommunerna.  1992 kom den nya kommunallagen 
där de gavs frihet att organisera administrationen individuellt. Därmed gavs det 
större chans till bättre anpassning av lokala krav och behov, en större pluralism i 
organisationsformerna. Men resultatet har enligt kritiker blivit likriktning och 
modeföljande istället (Jacobsson 1997: 93).   

Kritiska röster menar att dagens organisationer bygger sina formella strukturer 
på omgivningens myter och av legitmitesskäl snarare än på sina faktiska behov 
(Erlingsdottir 1999:22; Jacobsson 1997: 17). Samtidigt visar forskning att det i 
vissa fall snarare är uppmärksamhet än information som gjorde att idéer reser och 
som kan förklara varför vissa och inte andra idéer anammas (Czarniawska, 
Joerges 1996:36). Med andra ord menar dessa teorier att idéer på modet går före 
idéer som är väl dokumenterade.  

Till skillnad från verktygsperspektivet, som förklarar pionjärer och avvaktare 
genom skillnader i effektivitet och resurser betonar Czarniawska-Joerges 
legitimiteten. Hon menar att sannolikheten är större för pionjärer att anammandet 
av en idé sker av effektivitetsskäl. Däremot är sannolikheten högre för efterföljare 
att införandet sker av legitimitetsskäl. Men det båda motiven är inte helt 
uteslutande från varandra. ”Det är troligt att även de som infört en reform i ett sent 
skede hoppas att reformen ska lösa vissa upplevda ’reella’ problem” samt att även 
pionjärer bryr sig om legitimitet (1998:34).  
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Ur ett symbolperspektiv kan recept anses som bästa lösningen inom en 
speciell organisatorisk struktur, trots att det ur en effektivitetssynpunkt ej är 
rationellt (Brunsson 1990).   På kort sikt i politiska organisationer, är både 
”pratet” innan och själva beslutet i sig viktigt – men inte nödvändigtvis beslutets 
effekter (Johansson 2002:76). Brunsson skriver, något provokativt, att reformer 
och omorganisationer har ett värde i sig och förändringar är en organisatorisk 
norm. Reformer föder närmast bara fler, eftersom de oftast bara ändrar på ytan 
samtidigt som de är upprepningar av tidigare, ouppnådda mål (Brunsson 1990:37). 
Stämmer inte reformerna med förväntat resultat börjar bara reformprocessen om 
på nytt. Olsen menar vidare att effekterna av reformerna är långt ifrån alltid i 
fokus. Det är reformerna i sig som är det viktigaste (Olsen 1990:13, 33). Att en 
offentlig organisation följer en ”allmänt vedertagen sanning” eller 
institutionaliserad standard kan vid motivering till medborgarna fungera som en 
brasklapp (Hall, Löfgren 2006:178). 

Vidare anser Johansson att innovationer som, å ena sidan uppfattas som 
misslyckade ur en rationalitetssynpunkt kan, å andra sidan framstå som 
framgångsrika, om kriterierna för vad ”lyckat” är, ändras eller om det tas fasta på 
reformernas symboliska funktioner (Johansson 2002:89). Att en organisation 
omorganiserar visar för utomstående, men även inåt organisationen vill jag hävda, 
att den söker efter förnyelse och förbättring. Reformer och innovationer har ett 
egenvärde och kan i sig medföra tre saker: (a) att organisationen legitimeras i 
omgivningen. (b) genom omorganiseringar synliggörs maktförhållanden (c) 
reformer utbildar medlemmarna då omorganiseringar ofta uppdaterar och sprider 
meddelandet om vad organisationen egentligen är och vilka värden den står för 
(Czarniawska 1990:230, Rövik 2000:153). Därigenom kan reformer och 
omorganiseringar vara värdefulla för en organisation, trots att de inte leder till 
önskat resultat.  

2.1.3 Sammanfattning 

För att lättare åskådiggöra den mängd fakta som redogjorts för ovan kommer här 
en förenklad modell. Med hjälp av denna synliggörs skillnaderna mellan de olika 
perspektivens synsätt på både anledningen till en idés popularitet och varför 
organisationer adopterar en idé. 
  

 Verktygsperspektiv Symbolperspektiv 
Effektiv Populär Varför sprids 

idén? Information Uppmärksamhet 
Effektivitetssökande Legitimitetssökande 
Efterföljare av 
effektivitetsskäl - behov 
styr 

Efterföljare av 
legitimitetsskäl – trend styr 

Linjär beslutsprocess Ad-hoc lösningar 
Resultaten viktigast Reform och motiv viktigast 

Varför adopterar 
organisationen? 

Lär sig av misstag Samma idé återkommer 
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2.2 Studie av symbolpolitik 

Vi har nu sett hur politiska reformer kan förklaras utifrån ett symbolperspektiv. Vi 
har dock inte konkretiserat hur detta kan analyseras. Därför presenteras här en 
analysmodell.  

2.2.1 Egenskaper hos symbolpolitik 

För att en reform eller idé ska kunna rättfärdigas i en organisation bör den visa sig 
vara viktig på ett eller annat sätt. Enligt traditionellt synsätt blir en reform viktig 
om den löser något viktigt, på samma sätt som det är lösningarnas effekter som är 
viktiga i beslutsprocessen. I ett symbolpolitiskt perspektiv kan dock en fråga bli 
viktig eller ges betydelse av en rad andra skäl (Santesson-Wilson 2003:37).  

Anledning till varför en organisation reformeras kan inte förklaras endast 
utifrån ett verktygsperspektiv. Enligt det traditionella synsättet sker 
problemdefinitioner och målsättningar utifrån en rationell kalkyl av orsak och 
verkan. Skulle då det motsatta perspektivet stå för irrationalitet? Det menar inte 
Santesson-Wilson. Ett symbolperspektiv tillför istället ytterligare en variabel att ta 
hänsyn till. Symbolaspekten är arationell4. Det är missvisande att fråga när 
symbolpolitik förekommer utan istället borde frågan ställas hur den fungerar 
(2003:104, 108). Som tidigare nämnts är det få reformer som inte har någon 
symbolisk aspekt samtidigt som symboliska handlingar kan få instrumentella 
effekter. Det gäller att kunna se till vilken grad symbolpolitiska handlingar sker. 
För att förklara förekomsten av symbolpolitik och hur reformer kan göras viktiga 
utan att de får några reella konsekvenser pekar Santesson-Wilson ut fyra möjliga 
svar eller ”ihopkopplingar”. (1) frågan kan placeras in i samma kategori som 
något viktigt, (2) frågan kan göras principiellt viktig. (3) den kan ses som ett 
exempel på något viktigt, eller (4) kan den ses som uttryck för något viktigt 
(2003:6).  

(1) För att förstå kategoribegreppet kan vi ta ett exempel på en reform: 
införandet av trängselskatt. Trafikökningen i Stockholm (a) har kategoriserats som 
ett miljöproblem (b). En språklig konstruktion har därmed skett av hur vi bör se 
på verkligheten. Egenskaper hos (b) gäller därmed även (a) genom att 
kategoriseringen framhäver gemensamma egenskaper och samtidigt maskerar det 
som skiljer.  

(2) Principbegreppet medför vidare att samma princip eller normer bör gälla 
(a) som (b). Kategoriseringen av problemet får normativa konsekvenser. 
Trafiken/miljöproblem bör hejdas och det sker genom (c) skattepålägg. 
Exempelbegreppet (3) gör ett problem mer konkret och skapar engagemang. Det 

                                                                                                                                                         
 
4 Det har varken med rationellt eller irrationellt att göra. Rationalitetstänkandet är helt uteblivet 
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kan dock medföra ”over-kill-effekter” dvs. att exemplet får för stora proportioner 
jämfört med det de representerar (ibid. 106).  

Den vanligaste formen för symbolpolitik, enligt Santesson-Wilson, är 
uttrycket (4). Här kan trängselskatten (c) ses som ett tecken för politikernas 
ambition med miljöfrågor (b). För att vara ett uttryck bör det vara väldigt tydligt 
och synligt. Det kan även vara meningen att reformen ska tolkas som symbol 
(ibid. 57). Ett uttryck uppmärksammas ofta som instrumentellt, men leder inte till 
några resultat. De påverkar dock omgivningens uppfattningar. Det finns tre olika 
sorters uttryck (ibid.52ff): 

1. Symptom – då en handling, omedvetet, lyckas kommunicera en ”annars 
dold attityd”  

2. Signal – då en handling, medvetet, lyckas kommunicera en attityd 
3. Pose – då en handling, medvetet, inte bara kommunicerar en attityd utan 

även uppfattas som ett genuint symptom 
Ett uttryck kan vara politiskt värdefullt vid tre tidpunkter (ibid.55ff): 

o Substitutionsprocessen; inga andra bra helhetslösningar finns  
o Tvetydighetshypotesen; många intressen kan enas kring reformen.  
o Inlåsningshypotesen – det finns endast ett handlingsalternativ 

2.2.2 Metod för att analysera symbolpolitik 

För att kunna se på vilket sätt symbolpolitik förekommer bör forskaren 
rekonstruera aktörernas syfte och beslutsunderlag. Det är här, i argumentationen i 
eller innan beslutsprocessen som en reform görs viktig och nödvändig. Det är 
alltså här som symbolpolitiken kan göras synlig och analyserbar (ibid.39). Syftet 
och argumenten jämförs med det fattade beslutet. Då framkommer det huruvida 
beslutet avviker från vad som kan anses vara rimligt och rationellt. En sådan 
metod kallar Santesson-Wilson för kontrafaktiska idealtyper (ibid.66f). Om inte 
en åtgärd/reform påverkar målet, dvs. att verktygsaspekten förklaras otillräcklig 
som förklaring, öppnas ett utrymme upp för andra tolkningar av besluten 
(ibid:72). För att tolkning ska vara möjlig och kunna ge en rättvisande bild av 
beslutsprocessen är en mycket god inblick i både den mer vida samhälliga och den 
lokala kontexten nödvändig. Tolkningsprocessen görs ex post och forskaren bör 
se upp för övertolkning. Alla beslut som inte är effektiva eller fyller de i förväg 
uppsatta målen är inte nödvändigtvis symboliska (se figuren nedan). De som bör 
studeras för att upptäcka exempelvis graden av uttryck är de nyckelpersoner som 
har varit med att påverka besluten.  
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Instrumentellt Instrumentellt
rationellt irrationellt

Svårtolkat Låg sannolikhet Låg sannolikhet
beteende Verktyg Misstag

Lättolkat Hög sannolikhet Hög sannolikhet
beteende Symboliska verktyg Symbol

Källa: Santesson-Wilson 2003:72

Mall för  bedömning av symboliska motiv

Symbolpolitik anses uppstå i interaktionen, samspelet, mellan beslutsfattare och 
omgivning. Det räcker med att den ena parten uppfattar en handling som 
symbolisk för att den ska bli det. Problem uppstår då den ena parten missuppfattar 
den andres intention (ibid:60). 

2.3 Sammanfattning 

Idéer kan tolkas som att de har en egen livscykel. De föds, sprids, blir populära för 
att sedan minska i popularitet. Enligt ett verktygsperspektiv blir de populära 
eftersom de är effektiva och det finns information om dem. De ”dör” eftersom de 
ersätts av bättre lösningar. Enligt ett symbolperspektiv kan populariteten förklaras 
genom deras koppling till tidsbundna normer och för att de uppmärksammats – 
blivit institutionaliserade och självklara. Samma idéer kan återkomma i en ny 
förpackning då de lyckats förknippas med annan norm.  

Enligt verktygsperspektivet anammar en organisation en idé som lösning på 
ett lokalt problem. Eftersom effektivitetssökandet är det centrala är beslutsfattare 
intresserade av föregångarnas resultat. Litteraturen om idén och dess reella 
effekter är därför högst central i beslutsprocessen. Ur ett symbolperspektiv är hur 
reformen kan motiveras och legitimeras centralt. Resultaten är inte alltid det 
viktiga utan själva motiveringen och kopplingar till övergripande normer är 
avgörande för en idés genomförande. Beslutsprocessen är inte heller den rationell 
utan mycket beror på timing och möjligheten att lösningen motiveras på rätt sätt. 
Efterföljare reformerar av legitimitetsskäl i större grad än pionjärer. Graden av 
symbolpolitik analyseras genom att rekonstruera aktörernas syfte och 
beslutsunderlag för att därefter jämföras med beslut och uppsatta mål. Genom 
forskarens tolkning tydliggörs eventuell diskrepans mellan motiv och beslut samt 
avvikelser från det som kan anses vara rationellt eller rimligt. För att analysera 
reformernas syfte kommer rimlighetsgraden mellan verktygs- respektive 
symbolperspektivens förklaringsvariabler att jämföras.  
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3 Analys 

I detta kapitel analyseras deltagardemokrati med hjälp av de variabler som 
tidigare presenterats. Först studeras deltagardemokrati som en idé och 
receptfamilj. Därefter analyseras medborgarstämmornas införande i Lund.  

3.1 Trendigt med deltagardemokrati 

3.1.1 Deltagardemokratins högkonjunktur 

Enligt Rövik kan man bilda sig en uppfattning om hur omfattande idéns 
utbredning är genom att exempelvis se till antalet publikationer (Rövik 2000:55). 
Nedan har sökning gjorts i biblioteksdatabasen LIBRIS och artikeldatabasen 
ELIN, som båda täcker internationella publikationer. Figuren visar att antalet ökat 
markant under 1990-talet och 2000. Det ger oss en fingervisning att 
deltagardemokrati som idé har blivit mer populär under denna tid.  

Forskare såsom politiker har i allt högre grad uppmärksammat frågor som rör 
medborgerligt inflytande och deltagardemokrati. En rad offentliga publikationer 
från regering och riksdag behandlar medborgarinflytande och deltagardemokrati 
(se förteckning på www.demokratitorget.gov.se). Deltagardemokrati är ett uttalat 
offentligt mål som motiveras som ett effektivt verktyg i företrädesvis 
kommunerna (Gilljam et al 2003.1). I den svenska debatten fick 
deltagardemokratin ett rejält ”uppsving” inför demokratiutredningen vars 
slutrapport publicerades 2000.  

Idén om deltagardemokrati föddes under 1970-talet (Lewin 1970, Pateman 
1970) men det är först under slutet av -90-talet som den fått stor uppmärksamhet. 
Tidsaspekten uppfattar jag som viktig i spridningen av idén. I nästan alla skrifter 
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om denna demokratiform motiveras den av stora förändringar i och med ett 
sjunkande valdeltagande, bristande partipolitiskt engagemang och inte minst av 
den globala omvärlden (jfr SOU:2000:1;50ff). Då regeringen på allvar betonade 
deltagardemokratin var efter valet 1998 då valdeltagandet var det lägsta på 40 år. 
Regeringen beslutade att tillsätta en demokratiminister samt en utredning för att 
föreslå åtgärder. Demokratiutredningen presenterade där nya förutsättningar som 
gäller samt den demokratisyn som borde komplettera den representativa modellen. 
Det nya statsrådets arbete riktades in på att finna åtgärder för att öka det aktiva 
deltagandet, sprida information och ge bidrag till föreningar och organisationer 
för projekt inom demokratiutveckling (Lindqvist, Nord2003:4f). En fullständig 
uppsjö med projekt, seminarier och kurser anordnades. Faktablad, skrivelser och 
propositioner arbetades fram om vikten av att minska det demokratiska 
underskottet. 

3.1.2 Deltagardemokrati som institutionaliserad standard 

Som förklaring till receptfamiljens popularitet menar Gilljam att 
deltagardemokrati eller samtalsdemokrati är ”medvetet eller omedvetet (…) den 
demokratimedicin som ordineras för att försöka stärka och vitalisera den faktiskt 
existerande representativa demokratin” (Gilljam et al 2006:1). Vissa kommuner 
har utfört många reformer i denna anda. Hos andra är de traditionella 
institutionerna mer intakta. I vissa kommuner förnyas de representativa organen, 
medan andra satsar på mer deltagardemokratiska element (Gilljam et al. 2006:2).  

Att deltagardemokratiska reformer har fått stor spridning kan delvis förklaras 
av auktoritära idéspridare i form av stat, lagstiftning och Sveriges Kommun och 
Landsting (SKL). Men även vetenskapens roll är viktig i idéspridningen 
(Jacobsson 1997:16). Jag menar att demokratiutveckling har fått övervägande en 
inriktning (mot deltagardemokratiska) genom dessa mäktiga avsändare. Det kan 
exemplifieras genom regeringens hemsida där lokal demokrati presenteras och 
indirekt definieras endast genom deltagardemokratiska forum; medborgarförslag, 
brukarinflytande, medborgarpaneler och kommunala folkomröstningar. Inget 
finns skrivet om exempelvis partipolitik eller fullmäktige. Regeringen ger även 
bidrag till sådana demokratiprojekt exempelvis genom ”Delaktiga Sverige”. SKL 
anordnar tävlingar i stil med ”Årets demokratiinitiativ” där deltagardemokratiska 
forum premieras. Även EU:s strukturfonder stödjer och finansierar lokala 
deltagardemokratiska projekt. I lagstiftningen har ändringar skett angående 
offentliga frågestunder, speciella utskott och nu senast paragrafen om 
medborgarförslag (Olsson, Montin 1999:43).  

Användarvänligheten kan tolkas som relativt hög då de administrativa 
organisations- och styrformerna beskrivs detaljerat i ovan nämnda litteratur. 
Konsultarrangerade projekt är dock ovanliga, vilket talar emot deltagardemokrati 
Röviks presentationsvärde. Men finns det ett tydligt undantag: det ”e-
demokratiska” receptet som oftast säljs in i organisationen av konsulter. Jag tolkar 
även detta recept som typiskt lösningsframdrivet, dvs. att lösningen ”internet” 
uppmärksammar ett problem som inte upplevts tidigare: t.ex. att politikerna 
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saknar e-mailadresser och chatmöjligheter. Konsultbyrån Votia exempelvis, (som 
bland annat utarbetat Kalix-modellen) anordnar workshops för att ”arbeta fram 
önskvärda effektmål för praktisk deltagardemokrati och (e)demokrati i din 
organisation”. Internet får statuera lösning på en hel del problem i en ”demokrati i 
en värld av förändring” (www.votia.com den 3 juli 2006). Vad är det som medför 
en revolutionerande skillnad mellan att leta postadress eller telefonnummer och 
skriva mail eller chatta? Internet är säkert en bra kanal att kontakta politiker – men 
på samma sätt som telefon och post. Likheterna mellan de två kanalerna är stora i 
de mest grundläggande principerna. Om politiker upplever det som ett problem att 
de ej kontaktas. Vad får medborgaren att besöka kommunens hemsida idag, mer 
än att titta i telefonkatalogen igår? 

En bidragande faktor till deltagardemokratiska idéns popularitet, förutom dess 
mäktiga avsändare, är att de kopplas till en av mest ”heliga” normer vi har i vårt 
samhälle (Olsson, Montin 1999:1,6). Att demokratin bör värnas och förstärkas är 
näst intill omöjligt att argumentera emot. Torgny Klasson menar i sin forskning 
att kommuner idag tvingas genomföra deltagardemokratiska forum för att inte 
både beslutsfattarna och förvaltningen ska förlora i legitimitet (2000:36). 
Dahlberg och Vedung skriver likaså att ett av argumenten till varför ökad 
deltagardemokrati genomförs är trendargumentet  (2001:43 ff).  

3.2 Deltagardemokratiska idén ur ett 
verktygsperspektiv 

Vi har nu konstaterat att det deltagardemokratiska begreppet har blivit det 
ändamålsriktiga sättet att arbeta med demokratiutveckling. Är det möjligt att 
förklara trenden på instrumentella grunder?  

3.2.1 Syfte med ökat inslag av deltagardemokrati 

a. Problem att lösa 

Ur ett verktygsperspektiv bör ett recept syfta till att lösa ett problem eller 
effektivisera. Den deltagardemokratiska idén kan tolkas som sådan då den är en 
reaktion på den representativa demokratimodellen brister.  

 
Brister i den representativa demokratin (Nilsson 2005:3) 

• Otillräckliga möjligheter till reellt inflytande för medborgaren 
• Politisk fragmentering/ökad komplexitet gör ansvarsutkrävning svårare 
• Politisk professionalisering ökar klyftor mellan beslutsfattare och medborgare 

 
Ett minskat förtroende för de etablerade demokratiska institutionerna anses 

råda vilket yttrar sig i främst ett lågt valdeltagande (Montin 1998:5). I 
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demokratiutredningens direktiv ingick att belysa de utmaningar som demokratin 
står inför. Slutsatsen är minst sagt omfattande och känns igen från den 
deltagardemokratiska kritiken. De förändringar som sker är komplexa och grundar 
sig i allt från globalisering, demografi, medias roll och resursbrist (se sid 50ff).  
Rent konkret borde vissa brister i demokratin lösas:  
  

Problem enligt demokratiutredningen (sid 50ff) 
• sjunkande valdeltagande 
• för liten andel befolkning med politiskt förtroendeuppdrag 
• för små möjligheter att påverka i den politiska processen 
• skillnad mellan olika medborgare  

 

b. Medel 

Förespråkare för deltagardemokrati menar att medborgarna bör ges ökade 
möjligheter till inflytande även mellan de allmänna valen, speciellt i de frågor 
som specifikt rör medborgaren (Pateman 1970, Gilljam et al 2003:19). Genom de 
demokratiska institutionernas utformning påverkas olika medborgaregenskaper 
såsom ”personlighetsutveckling, en förstärkt känsla för det gemensamma bästa 
och ett fördjupat stöd för det demokratiska systemet”. (Gilljam et al. 2005:6). På 
lokal nivå måste ”medborgarna ges större möjligheter för att delta och utöva 
inflytande” (ibid:156). Men för att de ska dela med sig av sin tid måste de få, eller 
åtminstone tro, att de har inflytande och att deltagandet är meningsfullt (Pateman 
1970:69ff).  

Den officiella svenska demokratisynen som förespråkas är det ”dynamiska 
medborgarskapet” som innebär ett ökat deltagande mellan valen, ett reellt 
inflytande samt att medborgarna känner delaktighet (se SOU2000:1;33 ff). Detta 
nås genom att skapa fler möjligheter för ett politiskt samtal samt att de offentliga 
institutionerna starkare knyter an till det civila samhället. Demokratiutredningen 
belyser att ”om medborgarna inte uppskattar politiskt deltagande eller bryr sig om 
politiken, beror det på att de saknar verkliga möjligheter att påverka” (ibid:12). 
Den efterföljande demokratipropositionens satte upp mål som innefattade bla. att 
andelen medborgarna skulle både öka och ges bättre möjligheter att delta och 
påverka den politiska processen (prop. 2001/02:80).   

 
Mål Medel 
Öka delaktighet Reella påverkansmöjligheter 
Mer dialog Fler offentliga rum 
Öka jämlikhet Knyta ann till det civila samhället 
Öka politiskt engagemang  

 
Utifrån ett verktygsperspektiv torde deltagardemokratiska forum utformas så 

att de är effektiva både mot allmänna förändringar såsom minskat 
politikerförtroende och mot mer specifika problemområden. Receptfamiljen borde 
innehålla olika detaljerade recept beroende på respektive problem (exempelvis ett 
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minskat engagemang hos unga borde medföra forum specifikt för den gruppen). 
Den deltagardemokratiska receptfamiljen innehåller en mängd sådana recept som 
riktar sig till olika målgrupper. Därför kan precisionen anses vara uppfylld i 
teorin.  

3.2.2 Konceptlitteratur 

Vad finns det för underlag för kommunerna att arbeta enligt deltagardemokratiska 
ideal? Enligt Röviks teori borde litteraturen stå i centrum och vara resultatinriktad. 
Jag analyserar här litteratur av både trendskapande (SKL, stat) och analyserande 
karaktär (utvärderingar och vetenskaplig forskning).  

a. Resultat 

Att utreda demokratins funktion och den lokala demokratins förnyelseprocess är 
svårt eftersom demokratin är väldigt komplex (Olsson, Montin 1999:151). Detta 
kan troligen förklara varför vetenskapliga studier och utvärderingar visar så 
skiftande resultat. Nilsson vid Lunds universitet resonerar kring att vi borde, för 
att vara mer rättvisa i bedömningen av deltagardemokratins effekter, inte jämföra 
med idealmodellen. Istället för att kritisera försöken jämfört med ett ideal eller 
mål är det viktigare att jämföra med hur det var innan (2005:6). Vedung menar 
likaså att resultaten av reformen är det viktiga och inte intentionen med dem 
(1998:19). Kritiker till deltagardemokratin anser att idén snarare är just en 
förhoppning och hypotes, där ”den moderna samhällsforskningen inte kommit 
särskilt mycket längre än Platons, Machiavellis och Mills spekulationer och 
förmodanden” (Dahl citerad i Gilljam 2005:6). Många studier är av ett mer 
teoretiskt slag som diskuterar idealet utifrån olika demokrativärden (se Nilsson 
2005). Färre grundar sig på empiriska studier. Det är dock dem jag fokuserar på 
här.    

De deltagardemokratiska forum som studerats av Olsson och Montin anses ha 
en god vilja men problem i själva genomförandet, speciellt i rekrytering av 
medlemmar (1999:158). Det visar även en omfattande utvärdering av 
Justitiedepartementet (Lindqvist, Nord 2003). Trots att de faktiska resultaten 
varierar kraftigt och totalt sätt inte kan anses vara lyckade är 91% av 
projektledarna ganska eller mycket nöjda (ibid.17, 27). Men risken finns här att 
hela studiens resultat är ”glädjekalkyler” då den fokuserar på projektledarnas 
erfarenheter och inte medborgarnas (ibid:26). Andra omfattande studier är gjorda i 
ledning av dels Gilljam vid Göteborgs dels Premfors vid Stockholms. Den första 
talar om att lokala demokratisatsningar i viss mån leder till en mindre vital 
demokrati, medan Premfors är mer positiv (se Gilljam et al 2005: 12, 24, Premfors 
1994). 

En annan studie vid Göteborgs universitet visar att det finns en dualitet i vad 
politikerna säger och vad de faktiskt gör. I enkätundersökningar visar de oftast en 
deltagardemokratiskt positiv inställning medan samma personer under intervjuer 
säger emot sig själva (Norberg 2003:63).  
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”det verkar vara en sorts trend med deltagande, många tunga debattörer 
ställer sig bakom denna demokratiform och kritikerna är få. […]Det handlar 
mycket om att bygga upp en legitimitet för den egna verksamheten […] rätt 
tidpunkt, rätt förpackning och attraherande presentation. Likt kläder och bilar 
framställs de i olika färger och stilar […]Är denna demokratiform fräckare, mer 
inne än den gamla mossiga valdemokratin?” 

 
Nilsson skriver i sin avhandling Till vilken nytta? att den politiska ambitionen att 
öka deltagandet verkar vara viktigare än vad de olika forumen egentligen ger 
(Nilsson 2005:7).  Forumen kännetecknas ”av ett i realiteten litet inflytande från 
medborgarnas sida (om man mäter efter deltagardemokraternas måttstock) det 
handlar mer om dialog än delaktighet i beslutsfattande” (Norberg 2003:10).   

b. Goda exempel 

I de broschyrer och demokratirapporter som förmedlas av SKL och 
regeringskansliet finns en rad goda exempel redovisade. Deras organisering 
presenteras relativt detaljerat liksom ursprunget till idén - konceptentreprenören. I 
exempelvis Montins rapport (SOU:1998:155) läggs fokus på hur försöken 
organiseras i organisationen samt hur de förhåller sig till vissa demokratiska 
värden. Störst tonvikt i valideringen av projekten läggs på vad projektledare och 
politiker tycker och mindre på vad medborgarnas anser. Politikernas åsikter 
tenderar att vara mer positiva än de medborgarnas. Montin nämner dock 
inledningsvis att det inte är självklart att de redovisade exemplen leder till 
förbättrad demokrati ”eller över huvudtaget har med demokrati att skaffa” 
(Montin 1998:9). I broschyren ”Mellan valen” (Regeringskansliet 2005) lyder 
formuleringen ”vi har inte tagit ställning till om de är lyckade demokratiinitiativ 
eller inte. Förhoppningen är att dessa exempel ska ge inspiration och att de ska 
bidra till att erfarenheter och idéer sprids” (sid. 7).  

Ur ett verktygsperspektiv torde kommuner med större demokratiska 
underskott vara mer benägna att anamma deltagardemokratiska försök. I en studie 
vid Göteborgs universitet testas, bland annat detta argument. Slutsatsen är att det 
ej finns några signifikanta samband mellan demokratiprojekt och sjunkande 
valdeltagande eller röster på icke-etablerade partier. Däremot anordnas fler 
projekt ju fler politiker det går per invånare (Gilljam et. al. 2005:20).  

Ett exempel på en kommunal utvärdering med medborgarfokus är Södermöre 
kommundel i Kalmar kommun. De har utfört två enkätundersökningar (2000 och 
2004) efter införandet av kommundelnämndsorganisation. Resultatet måste tolkas 
som nedslående. Som exempel kan nämnas att andelen som kontaktat politiker 
eller tjänstemän minskade från 28 till 23 procent, andelen som svarat att de 
upplevde att de fick någon reaktion minskade från 63 till 52 procent. Positivt dock 
är att andelen som anser att det är lätt eller mycket lätt att kontakta politikerna har 
ökat (Medborgarenkätssammanställning 2004).   
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3.3 Sammanfattning 

Deltagardemokratins popularitet har ökat kraftigt under 1990-2000-talet. Den 
deltagardemokratiska idén har otvetydigt framförts som ett svar på en aktuell 
problembild. Demokratiska reformer är dock komplexa och måste tolkas i ett 
långt tidsperspektiv. En stor mångfald i antal och typ av vetenskapliga studier, 
utvärderingar och analyser resulterar i en heterogen bild av vad receptfamiljen 
deltagardemokrati kan anses leda till. Det går inte att dra några säkra slutsatser om 
effekter eller resultat. Många reformer anses ha en god vilja men brista i 
genomförande samt innebära för lite reellt inflytande då de jämförs med idealet. 
Därför torde dokumenterade effekter av dessa recept ej ensamma motivera den 
deltagardemokratiska idéns popularitet. För att djupare studera andra 
förklaringsmekanismer studeras medborgarstämmornas införande i Lunds 
kommun.  

3.4 Införandet av medborgarstämmor 

3.4.1 Bakgrund 

Kungälv var första kommunen i Sverige att införa kommundelsstämmor år 1974 
(Kungälv 1974-12-16). Det skedde som en reaktion på den 
kommunsammanslagning som skedde 1971. Diskussion att införa en 
kommundelsnämndsorganisation - KDN (som vid denna tidpunkt var den mest 
”moderna” formen att stärka demokratin på) nådde ingen majoritet i fullmäktige. 
Däremot lyfte centern (Bengt Arnholm) och folkpartiet (Arne Karlsson) förslaget 
att införa kommundelsstämmor (Axelsson 2006). Det som en öppnare form än 
KDN där inte nya politiska ledamöter måste väljas. Kommundelsstämmor är en 
mötesform som anordnas ute i kommundelarna. Alla medborgare i respektive 
kommundel blir kallade till att dels skicka frågor i förväg till tjänstemän och 
politiker, dels att ställa frågor på stämman. Dagordning för stämman sätts med 
utgångspunkt i de förinskickade frågorna. Stämpresidium utgörs av representanter 
från kommunstyrelse eller fullmäktigeledamöter med lokal anknytning. Stämman 
har ingen beslutande funktion men har rätt att rekommendera beslut till 
fullmäktige. 

 Under studiens gång fann jag svårigheter att utförligare kartlägga motiven och 
inspirationen bakom införandet i Kungälv, trots flera intervjuer och idogt sökande 
i Kommunaktuellt, Göteborgs Posten och Göteborgs Tidningen. Det fanns inga 
kommentarer eller reflektioner till detta. Kanske ansågs införandet inte som 
anmärkningsvärt.    
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Lunds kommun, enligt hörsägen inspirerad av Kungälv, genomförde hösten 
2005 försöksprojekt med 8 stycken stämmor. De följde samma princip som 
Kungälv, men namnet ändrades till ”medborgarstämmor”. Beslut att genomföra 
försöket fattades i kommunstyrelsens arbetsutskott i april 2005. Stämmorna 
genomfördes av utvecklingsgruppen för Ökad delaktighet och demokrati. Motiven 
bakom beslutet och varför Kungälv fick statuera det ”goda exemplet” redogörs det 
för nedan.  

3.4.2 Konceptlitteratur 

Genom en kartläggning av dokumentationen kring kommundels- eller 
medborgarstämmorna så är de ej vidare omskrivna. I en SKL-rapport värderas 
denna typ av deltagardemokratiskt forum i svepande ordalag. Det är ”troligt att 
kommundelsstämmor […] har betydelse för vilken möjlighet 
kommunmedborgarna anser att det finns för att påverka kommunala beslut” (SKL 
2003:23). 

I Kungälvs kommun har inte någon skriftlig utvärdering gjorts. Muntliga 
sådana görs dock av stämpresidierna. Dåvarande kommunstyrelseordförande, 
Kurt Axelsson (s) uppfattning om stämmorna är att de rent åhörarmässigt ej är 
någon större succé. ”Nu som då kommer 15-20 personer. Flest i den minsta 
kommundelen och minst i den största” men ”någon gång kommer en fråga med 
större intresse och då finns kanalen” (Axelsson, 12 maj 2006). Enligt 
stämpresidierna som är positiva inför formen som anses vara ”oerhört viktig”, 
visar även på en del problem (Kungälv 2003-09-09; 11-24).  

o Kvasisvar som inte leder någonstans 
o Ingen återrapportering 
o För mycket uppläsning 
o För många av medborgarnas frågor försvinner/behandlas ej  

Kungälvs demokratiarbete har analyserats i samband med kommunförbundets 
”Kommunkompass” från 2005. Där har kommunen fått högt betyg i kategorierna 
”offentlighet, öppenhet och demokratisk kontroll” samt 
”Tillgänglighet/medborgar- och brukarkontroll” (Elwin, Gidenstam 2005:4).  

Även av andra kommuner i Västra Götalands Län som har denna typ av 
stämmor, har endast en knapp minoritet gjort någon kvalitativ utvärdering. Av 16 
kommuner har tre (Alingsås, Lidköping och Öckerö) svarat att de utvärderat. 
Ingen har heller gjort någon utredning inför projektet. Anledningen till varför inte 
uppföljningar har gjorts anges vara att projekten vanligtvis utvärderas muntligt 
och kontinuerligt av varje stämpresidium. De utvärderingar som trots allt har 
gjorts skriftligen har ytterst sällan medborgarfokus. Alingsås kommun har efter 
sin utvärdering beslutat att färre stämmor ska anordnas på grund av ”hög 
arbetsbelastning” för kommunledningskontoret och förvaltningarna. Samtidigt är 
det värt ansträngningarna att ha kvar stämmornar ”säger man” (Alingsås 2002). 
Vem som anser det och på vilket sätt, anges dock inte. Eftersom inte fler 
uppföljningar görs av projekten kan man rimligen fråga sig om resultaten av 
reformerna är så viktiga?  
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I en intervju med Öckerö kommuns samordnare, Lena Kilander, dröjer svaret 
något på frågan vad som är bra med projektet. Först och främst nämns att 
politikerna anser att det är en bra form för att möta medborgarna. Men mest 
betonas att Öckerös demokratiarbete ”ses som ett gott exempel hos andra”. 
Öckerö har fått pris för sitt projekt av SKL som årets ”Demokratiinitiativ” 2003 
(Kilander 2006). I motiveringen står ”gensvaret från byborna har varit stort” och 
”bara att man får ut adekvat information från kommunen upplever öborna som ett 
stort lyft”. På vilket konkret sätt projektet är lyckat i förhållande till de 
ursprungliga syftena om fördjupad demokrati, svarar Kilander att ”fokus på syftet 
kan riskera att falla bort i och med att någon specifik projektledare för formen inte 
finns kvar”. Trots det är det givetvis mycket viktigt att komma ihåg 
ursprungstanken.  

De omfattande utvärderingar som faktiskt har gjorts med medborgarfokus är 
huvudsakligen gjorda av studenter. En studie av Kristinastads stämmor visar på en 
hel del problem som framför allt grundar sig i olika förväntningar på stämman. 
Medborgarna ser det som en chans att vara med och påverka medan politikerna 
anser det vara en form för samtal och information. Behov av mycket bättre feed-
back och uppföljning poängteras liksom att kommunikationen är bristfällig 
(Nordh 2001:52).  

Lunds kommun blev som tidigare nämnts inspirerade av Kungälv. Men någon 
kunskap om hur de upplevde effekterna och hur väl fungerande stämmorna var 
efterfrågades inte. Då frågan ställdes till initiativtagaren Lennart Prytz, svarar han: 
”Nej, nej, nej. Jag är inte mycket för vetenskap[…] Man lär sig genom att prova 
och inte läsa om vad andra gjort”. Lite senare under intervjun byter han däremot 
ståndpunkt och menar att det är bra att vara andreman eftersom ”den som är först 
bränner sig ofta” och på så sätt kan man” ta del av erfarenheter från andra 
ställen. Se vad de har lyckats med och misslyckats med och anpassa lite” (intervju 
den 9 maj 2006). Men någon sådan lärande eller rationell process ingick inte när 
Lunds kommun blev inspirerade av Kungälv. Först efter att Kungälvs-modellen 
fått statuera gott exempel och övertygat nyckelpersoner ges kommunkontoret i 
uppdrag att utreda medborgarstämmorna och skriva ett förslag till beslut (Lunds 
kommun 2004-03-19).    

3.4.3 Lunds kommuns väg till beslut 

Ryktet om hur Lund fick idén att införa medborgarstämmor är att den då nyblivne 
kommunstyrelseordförande Lennart Prytz (s) 2003 åkte bil med kommundirektör 
Jan-Inge Ahlfrid förbi Kungälv. Prytz berättar om deras form av stämmor varpå 
Ahlfrid visar stort intresse. Prytz verifierar historien men tillägger att förslaget om 
att anordna medborgarstämmor enligt Kungälvs modell hade lyfts redan tidigare 
av honom, men röstats ner inom partiet. ”Det hade strandat tidigare, och så tog det 
ny fart där med Jan-Inge efter resan 2003” (Prytz den 9 maj 2006). Det var först 
därefter som idén konkretiserades. (Se även bilaga 2 över beslutsordningen).  
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a. Problem 

I den första utredningen som gjordes inför förslaget att införa 
medborgarstämmorna (2004) kartlades skillnader mellan olika delar i Lund, 
framför allt gällande skillnader i det sjunkande valdeltagandet. Skillnaderna 
visade sig vara stora mellan olika områden. De med lägre medelinkomst och med 
högre andel befolkning med invandrarbakgrund hade ett demokratiskt underskott 
(Lunds kommun 2004-03-19 sid 2). Detta var alltså den första 
problemformuleringen ihopkopplad med stämmorna. Förslaget att införa 
stämmorna röstades dock ner i kommunstyrelsen (se bilaga 2).  

Som ett led i Lunds kommuns vision 2013 (Lunds kommun 2004-12) bildades 
en utvecklingsgrupp med ansvar för Ökad delaktighet och demokrati. Ordförande 
var Mats Olsson (v). I utvecklingsgruppens slutrapport motiveras gruppens arbete 
av att ”flera utredningar [visar] på behoven av att vitalisera och utveckla 
demokratin (…) i detta skede behöver nya former prövas, nya erfarenheter göra 
och traditionella demokratiska institutioner förändras” (Lunds kommun 2006-01-
13 sid. 2). Utgångspunkten är de slutsatser demokratiutredningen kom fram till. 
Syftet är att kombinera de traditionella formerna av demokratiska institutioner 
med nya såsom e-demokrati och medborgarstämmor (ibid.3). Dessa argument 
läggs systematiskt läggs fram i slutrapporten.  

Vid utvecklingsgruppens första möte klargörs målet att ”skapa mötesplatser 
för dialog mellan grupper och individer samt att öka delaktighet och engagemang 
för individer och grupper med lågt valdeltagande” (Lunds kommun 2004-10-05). 
I förslaget betonades att stämmorna skulle knytas speciellt till Norr, där 
valdeltagandet är lägst, samtidigt som stämpresidier skulle utgöras av politiker 
med lokal anknytning. Detta förslag röstades dock ner.  

Enligt det beslut som antogs av kommunstyrelsen, var det specifika syftet med 
stämmorna att ”öka kontakt mellan medborgare och politiker”, ”sprida 
information till kommundelarna” samt återrapportera centralt om ”förhållanden 
och opinion i kommundelen” (Lunds kommun. 2005-04-18). 

 

b. Metod 

I utvecklingsgruppens arbete ingick att göra omvärldsanalyser och lyfta fram 
förslag på demokratifördjupande åtgärder (Lunds kommun 2006-01-13). Studier 
har gjorts av andra kommuners demokratiarbete såsom e-demokrati och 
medborgarförslag (ibid. bilaga 4), gruppen undersökte även 
fullmäktigeledamöternas behov och önskningar av mötesformer. Den visade att 
det personliga mötet är mest effektiva formen att möta medborgaren. Minst 
effektivt ansågs chat och internet vara. (ibid:4).    

På detta sätt verkar beslutsprocessen ha varit linjär; ett problem har 
identifierats med hjälp av demokratiutredningen samt kartlagts inom kommunen. 
Olika former av ”lösningar” har studerats i andra kommuner och diskuterats i 
demokratigruppen. Gruppen har valt de ”bästa” lösningarna utifrån vad statliga 
utredningar förespråkar, vad som finns på andra håll samt vad lundapolitikerna 
ansåg som den bästa mötesformen. Gruppen har efter denna övervägning av vad 
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som är mest effektivt som lösning på problemen dragit slutsatsen, efter en 
”testkröning” av 8 medborgarstämmor, att föreslå en fortsättning med dessa.  

Men är denna officiella och dokumenterade process den enda gällande? Tittar 
vi mer noggrant på besluten ser vi att förslaget om medborgarstämmor fanns vid 
första mötet (Lund 2004-10-04). Lösningen fanns redan innan 
problemformuleringen enligt deltagardemokratiska termer var gjord och innan ett 
bildande av en utvecklingsgruppen fanns. Lösningen hittades inte genom 
gruppens inventering av demokratifördjupande åtgärder utan hade redan rests av 
kommunstyrelsens ordförande. Ordförande i utvecklingsgruppen var drivande i 
arbetet och lyfte frågan tidigt i gruppens inledningsfas. Problemet som varken 
framställdes under mötena i utvecklingsgruppen, i deras minnesanteckningar eller 
slutrapport var att de befann sig i ett ”post-KDN-trauma” (Prytz) där de ville finna 
en lösning på avskaffandet av kommundelsnämndsorganisationen. En reform 
genomdriven av socialdemokraterna som avskaffades av de borgeliga. Istället 
infördes kontakter ute i kommundelarna i form av medborgarkontor utan vidare 
makt. Den demokratiska brist som följde motiverade förslaget att införa 
medborgarstämmor ”speciellt ute i byarna fattades det något” (Prytz 2006). Jag 
tolkar det som att de officiella motiven och de identifierade problemområdena var 
framlagda efter det att lösningen medborgarstämmor var funnen. En viss 
problemformulering (den officiella i deltagardemokratiska termer av 
utvecklingsgruppen) verkar ha varit mer effektiv för att legitimera införandet än 
den inofficiella (råda bot på avskaffandet av KDN).    

c. Utvärdering 

I kommunstyrelsens uppdrag ingick att utvärdera projektet. Samtidigt medges att 
om inte jag, i egenskap av praktikant, hade haft möjlighet hade utvärderingen ej 
blivit lika omfattande. Troligen är resursbristen betydande för att utvärderingar 
och medborgarfokus uteblir. Lunds kommuns utvärdering av försöken visar att 
stämmans syften i stort är uppnådda. Dock jämförs inte stämmorna med det 
deltagardemokratiska idealet utan med möjligheterna som fanns tidigare (se punkt 
3.4.3 b). Eftersom utvärderingen är gjord kort efter genomförandet kan inga 
långsiktiga slutsatser dras av stämmornas effekter på demokratin. Men däremot att 
majoriteten av medborgarna som kom på stämman är positiva och fler än väntat 
har kommit. Fler möjligheter finns att kontakterna mellan politiker och 
medborgare blir bättre, samt att stämmorna har gett ökade möjligheter för 
medborgarinflytande (Lunds kommun 2005-12-22 sid. 10).   

Kvarstår gör dock att i jämförelse med problemformuleringarna i förslaget till 
införandet, så har inte stämmorna nått de grupper som har störst demokratiska 
brister. Majoriteten av åhörarna var medborgare över 50 år (80 procent över 50 år, 
39 procent över 65), offentligt anställda eller pensionärer. Det är den grupp som är 
mest representerad vid de allmänna valen (i åldern 50-70 år röstar nästan 90 
procent i riksdagsvalet). Valdeltagandet är lägst bland de unga och de med 
utländsk bakgrund (Lunds kommun 2006:7). Detta fenomen är inte specifikt för 
Lund utan stämmorna överlag är en mötesform som tilltalar äldre personer, mer i 
glesbygd än i centrum (jfr Alingsås, Kungälv, Kristianstad, osv).  
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Detta talar för att beslutet att införa medborgarstämmor är irrationellt utifrån 
den officiella problemformuleringen i deltagardemokratiska termer, men mer 
rationellt utifrån den inofficella problemformuleringen att kompensera för 
avskaffandet av kommundelsnämnder och odla god kontakt med byarna.  

3.4.4 Sammanfattning 

Den information som finns om medborgar- eller kommundelsstämmor är till störst 
del utvärderingar utifrån ett politiskt perspektiv. Oftast är de i svepande ordalag 
och muntliga. Utvärderingar med medborgarfokus visar på olika förväntningar 
mellan politiker och medborgare vilket leder till missnöje. Några utvärderingar av 
stämmors effekter har jag ej funnit. Själva organiseringen av stämmorna däremot 
är detaljerat beskriven. Något som medfört större användarvänlighet hos receptet. 
Någon information om effekterna av Kungälvs-modellen efterfrågades ej. 
Utredning av stämmorna skedde först efter nyckelpersoner var övertygade. Den 
utredning som gjordes betonade det sjunkande valdeltagandet och 
demokratiutredningens motiveringar. Inga slutsatser kan dras att beslutet att införa 
stämmor i Lunds kommun var fattat på rationella grunder utifrån ett de officiella 
argumenten. Däremot verkar den mer rationell som lösning på den inofficiella 
drivande faktorn; avskaffande av kommundelsstämmor. En kombination av 
problemformulering, timing och vem som håller i ordförandeklubban verkar har 
varit avgörande för lösning och problemformulering.  

3.5 Medborgarstämmor ur ett symbolperspektiv 

Hur kan då införandet av medborgarstämmorna i Lunds kommun förklaras utifrån 
ett symbolperspektiv?  

3.5.1 Kategori 

I Lunds kommuns officiella motiveringar av beslutet att införa 
medborgarstämmor placerades de i samma kategori som deltagardemokrati. I 
och med en sådan koppling framhävs stämmans positiva syften och effekter, 
dvs. att kommunen vill öka medborgarinflytande samt vara mer öppna för 
medborgarnas åsikter i de frågor som rör dem. Samtidigt maskeras att stämman 
ej har de kvaliteter som deltagardemokratiska forum bör ha enligt idealet. Dvs. 
innebära ett reellt inflytande på besluten. Inte heller har stämmorna någon makt i 
form av budgetansvar och kan tolkas som relativt ”innehållslös” enligt 
ordförande i utvecklingsgruppen (Olsson 2006). Stämmorna har dock en 
rådgivande funktion samt att alla protokoll redovisas i fullmäktige. Prytz 
framhäver då att beslutsfattandet måste fortsätta att vara politiskt för att 
ansvarsutkrävande ska kunna ske. I skrifter brukar han stryka inflytande och 
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skriva deltagande istället. Medborgarna sätter dock fortfarande dagordningen för 
stämman, något som Prytz betonar. Detta har dock ifrågasatts bland vissa som 
menar att stämman i fortsättningen borde vara mindre splittrad och kretsa kring 
ett tema – varpå även makten över dagordningen skulle inskränkas. Utan 
inflytande brister alltså stämmorna enligt deltagaridealet, främst i 
meningsfullheten. 

Forumets namn placerar även in det i en kategori som framhäver att forumet 
har liknande makt som ex. bolagsstämmor. Detta anser oppositionen vara att lura 
medborgarna (Lund 2005 ”särskilt yttrande”). Ett namnbyte från 
kommundelsstämmor till medborgarstämmor var medvetet och viktigt för att inte 
stämmorna ska kopplas ihop med de gamla kommundelsnämnderna.  

3.5.2 Princip 

Normativa konsekvenser följer av att en kategori lyder under en övergripande 
princip. Det kan betyda att ett övertramp inom en kategori räknas som utmanande 
för hela principen. Mindre viktiga frågor kan få samma normativa konsekvenser 
som andra frågor som lyder under samma princip. Stämmorna kan i detta fall 
räknas att gälla den demokratiska principen varför en värdeöverföring sker. 
Samma demokratiska värden som gäller exempelvis allmänna val ska gälla 
medborgarstämmorna. Får inte alla Lunds kommuns invånare möjlighet att gå på 
stämmorna bedöms det som odemokratiskt. Kritik lyftes att inte alla kommundelar 
var med i försöket (t ex centrum) samt att inte de närvarande åhörarna var 
representativa för hela områdets befolkning. I utvärderingen gavs detta viss 
betydelse, trots att stämman i realiteten inte har någon makt och därför inte heller 
kan tolkas som ett övertramp.  

3.5.3 Exempel 

Medborgarstämmorna i Lund förknippas med andra exempel på Lunds politikers 
demokratifördjupande åtgärder. Det verkar för att skapa engagemang kring 
reformen. Men denna ihopkoppling innebär också inlåsningseffekter. Skulle 
medborgarstämmorna avslutas efter testkörningen skulle det kunna tolkas som ett 
intrång på demokratin i Lund. Därför var stämmornas försöksperiod näst intill 
dömd att få fortsätta för att på så sätt undvika negativ opinion. Det skulle kunna 
tolkas som ett bevis för att politikerna inte vill höra på medborgarna och inte 
utveckla demokratin. Denna farhåga var påtaglig i utvecklingsgruppens 
diskussioner efter stämmornas genomförande. Att ett arbete och en form hade 
satts igång utan att kunna stoppas.  
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3.5.4 Uttryck 

Inför testkörningen av medborgarstämmorna marknadsfördes projektet i både 
allmänna utskick och i lokala tidningar. Stämmorna utfördes i stora delar av 
kommunen där bibliotek och medborgarkontor var aktiva i att föra ut 
informationen. Massmedia visade ett stort intresse och bevakade stämmorna 
aktivt. Att politikerna sökte dialog och ökad kontakt kan därför tolkas som väl 
synligt och tydligt.  

Jag tolkar införandet som att intentionen från politiker var att visa en reell 
ambition att öka demokratin och delaktigheten (en pose). Dock anser jag att 
stämmformen inte är den form som är mest revolutionerande eller genomgripande 
enligt deltagardemokratiska mått mätt. Den kan dock tolkas som ett försiktigt 
försök och minst förargelseväckande sådant. Men varför kunde stämmorna 
genomföras just nu medan det röstades ner tidigare?  Till viss del anser jag att 
genomförandet skedde med en reell avsikt att öka kontakterna mellan politiker 
och medborgare. En mer ”effektiv” helhetslösning som passar alla kommuner och 
alla medborgare finns kanske inte och stämmorna kan vara en lösning. Denna 
tolkning enligt substitutionsprocessen. Dessutom visade sig genomgripande 
reformer såsom KDN inte vara en bra lösning för Lunds kommun med mycket 
instabil politisk majoritet. En reform som troligen kan anses vara mer enligt ett 
deltagardemokratiskt ideal. Lättare gick det istället att ena partiernas olika viljor 
kring en något ”snällare” reform som stämmorna, (Olsson 2006). Införandet 
synliggör den demokratiska ambitionen men inskränker inte på det centrala styret. 
Perfekt enligt en tvetydighetshypotes. 
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4 Avslutande diskussion 

Jag har i denna uppsats argumenterat för att den deltagardemokratiska idén kan 
anses vara en institutionaliserad standard. En idé som under 1990-talet blivit 
mycket populär, omskriven, propagerad för i statliga myndigheter och 
uppmärksammad i pristävlingar. Den representativa demokratins komplexa 
problem har definierats och ges bot genom denna demokratiskola. Resultaten av 
de detaljerade recepten har studerats huvudsakligen utifrån teoretiska perspektiv. 
De empiriska studier som gjorts visar på skiftande resultat. Majoriteten av 
utvärderingarna är skrivna i allmänna ordalag och har ej medborgarfokus.  

Studien av införandet av medborgarstämmor i Lunds kommun kan delvis 
förklaras av ett rationellt sökande i vad de själva kallar ”post-KDN-trauma”. 
Samtidigt har lösningen först accepterats under 2005, och den officiella 
problemförklaringen skrivs i deltagardemokratiska termer. Utifrån denna 
motivering kan dock inte införandet tolkas som rationellt. Pga. ihopkopplingar i 
form av princip, exempel och kategori kan införandet förstås och tolkas.  

Ett förekommande problem i forskningen är att resultat övertolkas och letar 
man tillräckligt noga så ”hittar man alltid något”. Risken finns att jag i analysen 
omedvetet maskerar och framhäver information som rör mitt analysområde. 
Faktum kvarstår dock att det finns en diskrepans mellan de kommunala 
reformationerna och den deltagardemokratiska motiveringen. Därför anser jag 
sannolikheten finns att försöket med medborgarstämmor i Lunds kommun även 
införts på symbolpolitiska grunder. 

Det finns en begränsad möjlighet till att generalisera resultaten av studien till 
att även gälla andra deltagardemokratiska forum. Trots det anser jag att likheten 
mellan införandet av medborgarstämmor och andra trendriktiga reformer, är så 
pass stora att de inte bör förbises. Jag har inte kunnat falsifiera min hypotes att 
symbolvärdet är stort i deltagardemokratiska reformer. Bland annat för att själva 
begreppet ”deltagardemokrati” svårligen kan kopplas till funktionen av 
stämmorna. Trots det används begreppet ofta för att legitimerar reformen. Risken 
för att symbolvärdena tar över verktygsaspekten verkar vara större i fallet av 
efterföljare än pionjärer.  
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Bilaga 1 – Deltagardemokratiska forum 

Medborgarinflytande och demokratisatsningar enligt Statistiska centralbyråns 
sammanställning 1998 till 2003 (förutom de traditionella formerna) (Källa SCB 
demokratidatabas): 
 
 
Debattforum 
Demokratimedel 
Demokratiredovisning 
Folkinitiativ till lokal folkomröstning 
Kommundelsnämnder 
Medborgar- eller brukarundersökning 
Medborgarförslag 
Medborgarkontor 
Medborgarpanel 
Offentlig utfrågning 
Öppna nämndssammanträden 
 
 
Demokratifördjupande åtgärder i Gilljam, Jodal och Cliffordsons forskning (Gilljam et al 
2003) (* - mitt tillägg – menas att de i denna uppsats tolkas som deltagardemokratiska 
åtgärder).  
 
Beredning/arbetsgrupp/utskott 
Brukarråd* 
Brukarstyrelser* 
Byalag/byaråd* 
Debattforum på hemsidan* 
Demokratiplan/demokratiprogram 
Demokratiutbildning av politiker 
Demokratiutbildning för tjänstemän 
Fokusgrupper* 
Folkomröstning de senaste fem åren* 
Frågor vid fullmäktigemöten* 
Fullmäktigeinformation på hemsidan 
Handikappråd* 
Informationstidning/blad 
Klagomålsinstans* 
Medborgarkontor* 
Medborgarpanel* 
Möten med utvalda grupper* 
Opinionsundersökning de senaste fem åren 
Pensionärsråd* 
Stormöten* 

Sändningar av fullmäktigemöten 
Ungdomsråd/ungdomsfullmäktige* 
Utlokalisering av fullmäktigemöten* 
Årligt demokratibokslut 
Öppna nämndssammanträden* 
Andra former av möten med politiker



 

 

Bilaga 2 

Lunds kommuns införande av medborgarstämmor 
 
1994-1998 Socialdemokratisk majoritet i Lunds kommun och 

kommundelsnämndsorganisation införs (1996) 
 
1998-2002 Moderat majoritet och kommundelsnämndsorganisationen försvinner (1999) och 

ersätts av medborgarkontor på vissa bibliotek (Klostergården, Väster, Norr, 
Linero) 

 
 Lennart Prytz lyfter förslag att införa stämmor enligt Kungälvs modell. Förslag 
 röstas ner i den egna partigruppen. 
 
2002 sept. Ny politisk majoritet (s+mp+v) skriver 34 punkters program: mål om nya 
 former för direkt kontakt mellan medborgare och förtroendevalda samt att 
 utveckla lokala demokraticentrum 
 
2004 mars  Kommunkontoret utreder medborgarstämmor: förslag till utformning 

 Problem: sjunkande valdeltagande. Segregation, inkomstskillnader  
 
2004 juni Förslaget bordlades av kommunstyrelsen  
 
2004  Vision Lund 2013 skrivs  
  
 Mål: Naturliga mötesplatser för dialog som medför ett starkare kollektivt ansvar 
   
 Utvecklingsgruppen för Ökad delaktighet och demokrati tillsätts och lyfter 
 återigen förslagen om medborgarstämmor 
  
2005 april Förändringar föreslås angående medborgarstämmorna i kommunkontorets 
 tjänsteskrivelse den 13 april 2005 
 
2005 april Ärendet presenterades återigen för kommunstyrelsens arbetsutskott som 
 beslutade att 
 
 Utvecklingsgruppen genomför ett försöksprojekt med åtta medborgarstämmor 

under hösten 2005 samt ”återrapporterar iakttagelser och erfarenheter från dessa 
möten till kommunstyrelsens arbetsutskott”  

 
2006 mars Kommunfullmäktige beslutar att införa medborgarstämmor from 1 januari 2007  

 
 



 

 

Bilaga 3 - Intervjumall 

o Varifrån fick ni idén med medborgarstämmor? 

o Vad är syftet med medborgarstämmor?  

o Vad innebär ett ökat deltagande? 

o Anser du att stämmorna ökar deltagandet? 

o Ser du någon gräns för deltagande? Risk? 

o Varför genomfördes stämmorna just nu? 

o Varför använder ni er av just denna form? 

o Vem var drivande i detta projekt? 

o Kommer stämmorna att förändras något i fortsättningen? 

o Det finns områden i kommunen med större demokratiskt underskott. Hur ser ni på 

det? 

o Ser ni er som en pionjär/ avvaktar kommun? 

 
 


