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Abstract 

Deliberative politics offers a new and exiting way of overcoming the problems 
that the western democracy of today is facing. A lot of research in the most recent 
years have had the goal to replace the representative democracy with a decision-
making frame built on decentralization and deliberation. The goal for this essay is 
to create a framework for local decision-making, based on deliberativ norms, that 
could work as a complement to the representative democracy instead of replacing 
it. 

During the recent years the so-called "brukarråd"; councils for the most 
common users of one special public service, has been a new way for the local 
government to get in direct contact with those who are most affected by changes 
and developments in the specific area of the public administration. In this essay I 
argue for that these councils should be designed so that they could house 
deliberative processes.  

After creating a model for the possible way of designing the "brukarråd" I 
compare the framework with the system that exists today. In this way there is a 
possibility to point out if there is a way to deepen the democracy within the 
already existing system. 

 
Nyckelord: Samtalsdemokrati, deliberation, brukarråd, lokal demokrati 
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1 Inledning 

1.1 Syfte och problemformulering 

Under det senaste decenniet har deltagandet i valen till de representativa 
församlingarna stadigt sjunkit. Denna neråtgående trend har tvingat politiker och 
forskare att söka olika vägar att vitalisera den svenska demokratin. Skapandet av 
nya institutioner för medinflytande och insyn i den demokratiska processen har 
syftat till ökat medborgerligt ansvar och förståelse för den representativa 
demokratin och dess mekanismer. Den omfattande demokratiutredningen (SOU 
2000:1) föreslår exempelvis att det i den svenska representativa demokratin skall 
ges större utrymme till deltagardemokratiska institutioner, så som brukarråd. På 
detta sätt tror utredningen att fler medborgare skall få upp ögonen för demokrati 
och medinflytande vilket förhoppningsvis, enligt utredningen, leder till ett ökat 
deltagande i det representativa valsystemet (SOU 2000:1, s 32f). Att olika former 
av närdemokrati, exempelvis brukarråd, är en viktig väg till ett högre 
valdeltagande och mer demokratiskt medvetna medborgare argumenteras det 
också för i ett flertal nyutkomna svenska forskningsverk, bland annat Montin 
(1998), Premfors (1999) och Lundquist (2001). 

Det finns dock anledning till eftertanke när man ser på de olika formerna av 
deltagardemokratiska initiativ som idag växer upp i de svenska kommunerna.1 
Endast införandet av deltagardemokratiska institutioner har visat sig otillräckligt 
för att förhindra medborgarnas känsla av utanförskap (jmf Möller 1996). 
Utformningen av den kommunala förvaltningen och deltagardemokratiska 
institutioner är därför central för att ett ökat deltagande skall ge de 
demokratifördjupande resultat som eftersträvas. Många gånger tycks kvantitet gått 
före kvalitet i införande av dessa arenor för möten mellan politiker, förvaltning 
och medborgare. Detta har medfört att viktiga substanskrav gått förlorade 
(Lundquist 2001:127) då fokus har legat på att införandet, kvantitet, av dessa 
arenor och inte på hur eller varför de bör existera, kvalitet. 

Goda substanskrav för dessa arenor bör enligt min mening utgöras av 
samtalsdemokratiska krav byggda på delaktighet, decentralisering, ett ökat mått av 
altruism samt en medborgerlig rätt att medverka hela vägen från idé till beslut. 
(jämför Barber 1984: xxii-xxiv). Med en sådan substans ges det ökade möjligheter 

                                                                                                                                                         
 

1 För en översikt av olika former av deltagardemokratiska experiment se SOU 1998:155, Montin, 
Lokala demokratiexperiment 
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för den svenska representativa demokratin att utvecklas i den riktning som 
demokratiutredningen önskar: ett ökat lokalt medborgerligt engagemang och där 
igenom en bättre förståelse för det representativa systemet och demokratiska 
värden. 

De idag mest förekommande formerna av medborgerlig insyn och inflytande 
över den kommunala verksamheten utgörs av så kallad brukarverksamhet där 
frekventa nyttjare av kommunal service får en möjlighet att påverka 
verksamhetens utformning (Jarl 2001:54f). Det är i utformningen av dessa organ 
som jag anser att möjligheten att ersätta ofullständiga påverkanskanaler med 
samtalsdemokratiska arenor är som störst. 

Syftet med denna uppsats är att skapa ett ramverk för hur brukargrupper i de 
svenska kommunerna kan verka med utgångspunkt från samtalsdemokratiska 
normer och värderingar samtidigt som den representativa demokratin inte utsätts 
för onödiga påfrestningar. Den övergripande problemformuleringen för arbetet är: 

 
• Kan samtalsdemokrati fungera som ett komplement till den 

representativa demokratin?  
 

För att svara på den övergripande frågeställningen har ett par mindre frågor 
tillfogats. Dessa har till uppgift att vara "vägmärken" för det fortsatta arbetet och 
kommer att besvaras fortlöpande: 

 
• Behövs samtalsdemokratiska inslag i det representativa politiska 

systemet? 
• Hur kan brukarråd utformas för att sägas uppfylla samtalsdemokratiska 

normer inom ramen för den representativa demokratin? 
• Vad bör förändras i dagens brukarråd för att samtalsdemokrati och 

representativ demokrati skall kunna förenas? 

1.2 Hypotes 

Min hypotes är att det är fullt möjligt att förbättra och stärka dagens 
brukarstyrelser och brukarråd genom ett ökat mått av samtalsdemokratiska inslag. 
En sådan förbättring skulle leda positiva effekter för den representativa 
demokratin som helhet. Vidare utgår jag också från att den idag existerande 
kommunala förvaltningen och de lokala brukarråden utgör en utmärkt grund för 
utvecklandet av samtalsdemokratiska institutioner. 
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1.3 Teoretiska utgångspunkter 

När grunden till det svenska representativa styret lades utgjorde den offentliga 
sektorn en mycket liten del av samhället vilket renderade i att medborgaren 
delegerade en förhållandevis liten makt till politiker och tjänstemän. I takt med att 
den offentliga sektorn ökat i omfattning har politiker och tjänstemän fått allt större 
kontroll över den svenska medborgarens liv. I samma takt har de svenska 
medborgarna förlorat allt större kontroll över sin vardag. Professor Bo Rothstein 
uttrycker denna politisering av det en gång privata som: 

 
"Vi föds, leker, utbildar oss, har (i stor utsträckning) vår fritid organiserad av, 

vådas och dör slutligen i den offentliga förvaltningens hägn" (Rothstein 1992:47) 
 

Kritiken mot den växande välfärdsstaten och dess oförmåga att lyssna till 
medborgarnas önskemål ökade under 1970- talet.  Forskare som Carole Pateman 
(1970) hävdade med stöd från klassiska demokratiteoretiker som J S Mill att 
samhället behövde aktiva och delaktiga medborgare för att säkra en fortsatt 
demokratisk samhällsutveckling. Statsmaktens välvilja hade enligt Pateman 
övergått i patriarkism (Pateman 1970:23f). 

Ur den deltagardemokratiska önskan att medborgarna aktivt deltar i de 
samhälleliga besluten växte sedan den samtalsdemokratiska skolan fram. 
Benjamin Barber (1984) förespråkar inte bara att medborgarna skall få inflytande 
och möjlighet att påverka den dagliga utformningen av det gemensamma. 
Politiken, menar Barber, kommer inte att förändras bara för att medborgarna får 
delta i utformningen. Medborgare vid förhandlingsbordet kommer endast att leda 
till ytterligare intressekonflikter och kompromisser (Barber 1984:140f). I stället 
bör politiken präglas av samtal i samförstånd mellan de som till vardags utnyttjar 
de kommunala tjänsterna (brukarna) och de som ansvarar för dess förvaltning 
(politiker och tjänstemän). På detta sätt ersätts konflikt med samförstånd vilket 
leder till beslut vilka en bred majoritet av invånarna ställer sig bakom. Politik blir 
ett sätt att leva och ett sätt att ta ansvar för det man gemensamt äger (Barber 
1984:213ff). 

Dessa två demokratiskolor har på många sätt påverkat dagens representativa 
demokrati. Ett flertal lokala demokratiexperiment, bland annat presenterade av 
Stig Montin (1998), har genomförts i de svenska kommunerna med ett ökat 
medborgerligt deltagande som mål. Brukarinflytande och brukarmedverkan är de 
av dessa projekt som haft den klart största omfattningen och som mottagits 
positivt av många medborgare och politiker (Jarl 2001:53f). 

Samtidigt har det i många kommuner varit stora oklarheter kring vad 
brukarrådet egentligen skall besluta eller samtala kring. Brukargruppens 
intresseområde och befogenheter skiljer sig avsevärt åt vilket har gjort det svårt 
för medlemmarna i gruppen att veta vad som kan och bör diskuteras på gruppens 
möten (Jarl 2001:156ff). Dessa strukturproblem har i vissa fall lett till förvirring 
och frustration både från förvaltningens och brukarnas sida. Brukargrupperna har 
betraktat sig åsidosatta av förvaltningen samtidig som tjänstemän och politiker 
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ansett att brukarna försökt att påverka den förda politiken istället för, så som det 
var tänkt, den lokala utformningen av en specifik verksamhet (Möller 1996:85ff). 
Tommy Möller anser vidare att strukturproblem av sådant slag kan leda till en 
motsatt effekt än den från början önskade: medborgarna förlorar, snarare än 
vinner, förtroende för det rådande demokratiska systemet.  

Avsaknaden av en tydlig struktur i många svenska brukarråd har också 
uppmärksammats av Dahlberg och Vedung (2001). Dessa två föreslår att 
kommunala politiker måste våga ge brukarråden ett konkret inflytande för att en 
fortsatt utveckling av verksamheten skall vara givande. Demokratiutredningens 
förhoppning om att en förbättrad demokrati kan springa ur ett ökat deltagande i 
den dagliga utformningen av kommunal verksamhet förutsätter enligt Dahlberg 
och Vedung att brukarnas inflytande blir reellt. Med utgångspunkt från den danska 
brukarverksamheten2 argumenterar de för att effekter, så som ökat medvetande om 
hur demokratin fungerar och ansvarskännande inför det gemensamma, endast kan 
uppkomma genom att brukarnas makt blir, om än begränsad; konkret. (Dahlberg 
och Vedung 2001:43ff).  

Medborgarens vetskap om att hon kan påverka det som berör henne gör enligt 
Mansbridge (1999) att förhållandet till makten på många sätt förändras. Den som 
ges en möjlighet att påverka genom att få vara med och utforma något, för sig 
själv och andra, kommer förhoppningsvis att känna en sådan stolthet i att få 
deltaga att hon innan hon säger vad hon önskar noga övervägt eventuella utfall av 
beslutet (Mansbridge 1999:214ff). Likheten skulle kunna göras med att den som 
inte vet när dörren öppnas bultar och skriker för att komma in, medan den som vet 
när det ges möjlighet att komma in kommer när dörren är öppen. Ett reellt 
inflytande öppnar också upp för deliberation inom brukarrådet.  

Det är på detta sätt som jag anser att samtalsdemokratins normer och 
värderingar bör fylla de idag existerande deltagardemokratiska arenor som utgörs 
av brukarråd. Tydliga strukturer, reellt inflytande och medborgerlig upprymdhet 
över rättigheten att påverka och deltaga skapar grunden för deliberativa processer 
som både kan fördjupa och utveckla den svenska demokratin.  

1.4 Metod och material 

Uppsatsen vilar i första hand på antagandet om att samtalsdemokrati och en 
fördjupning av den svenska brukarverksamheten är av godo. 

Samtalsdemokratiska förespråkare för ofta normativa diskussionerna på en hög 
abstraktionsnivå. Detta är enligt min mening en av anledningarna till att den 
svenska brukarverksamheten inte har funnit tydliga och klara uppgifter i dagens 

                                                                                                                                                         
 

2 Det danska brukarsystemet infördes långt innan det svenska och har i de flesta fall visat på 
mycket goda resultat i form av medborgerligt deltagande och ekonomisk effektivisering. Flera 
danska brukarråd har omfattande beslutsrätt när det gäller exempelvis ekonomiska frågor. För 
vidare översikt se Jarl 2001. 
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förvaltning. För att omfattande utredningar, så som Demokratiutredningen (SOU 
2000:1), skall kunna påverka den konkreta utformningen av vår framtida 
demokrati behövs handfasta exempel på hur detta skall göras istället för svävande 
rekommendationer hur man möjligen bör gå till väga. Uppgifterna och 
utformningarna för verksamheten bör nå längre ner i abstraktionsstegen för att 
lättare kunna överföras till den vardagliga politiken (Lundquist 1993:63f). Det är 
denna uppgift som jag ämnar försöka att genomföra i detta arbete. För att utföra 
denna vandring nedåt i abstraktionsstegen krävs ett arbetssätt som karaktäriseras 
av konstruktivitet. Med utgångspunkt från den samtalsdemokratiska litteraturen 
konkretiseras teorins normativa värden för att kunna utvecklas till 
analysinstrument. Dessa instrument kan sedan användas för att utvärdera dagens 
brukarverksamhet. En normativ idéanalys av detta slag ställer naturligtvis höga 
krav på att en stor del av den samtalsdemokratiska skolans normativa grundbultar 
granskas och utvärderas noga. Utan en sådan genomgång är knappast ett 
teoriutvecklande resonemang önskvärt eller ens möjligt (Esaiasson mfl 
2003:123f). Genom omfattande litteraturstudier anser jag att den kunskap jag 
införskaffat är tillräcklig för att genomföra en adekvat konstruktiv forskning. Den 
litteraturgranskning som föregått denna uppsats har också visat på att 
deltagardemokratin och samtalsdemokratin delar flera gängse normer och 
värderingar. Detta gör att man också kan finna spår av deltagardemokratiska 
visioner och mål i uppsatsen. Att konstruera idéer innehållande influenser från 
flera teoririktningar är knappast unikt för denna uppsats utan står även att finna i 
exempelvis Lundquist (2001). Förklaringen torde stå att finna i den förvandling 
som den normativa teorin utsätts för då den når ner på ett plan som ligger i närmre 
anslutning till verkligheten. Den kliniska statsvetenskapen, om den nu existerar, 
har en tendens att utföra ett teoretiskt ”torrsim” inom ett begränsat område av 
vetenskapen som sällan fungerar i verkligheten. För att kunna bidraga med kritisk 
och konstruktiv forskning krävs därför att även att andra idéer, väl utvecklade och 
i större samklang med verkligheten, tas i beaktande för att kunna nå fram till en 
position där deliberation och decentralisering fungerar i verkligheten snarare än på 
ritbordet (Lundquist 2001:37f). 

För att ytterligare förfäkta det i mina ögon ofullständiga arbetet i att bygga 
teorier och luftslott vilka inte fungerar i verkligheten kommer den skisserade 
teorin att jämföras med två i verklighetens existerande brukarråd. Förfaringssättet 
att testa sin konstruktiva teori med hjälp av empirisk forskning är enligt Lundquist 
centralt då normativ och konstruktiv analys på många sätt saknar mening om det 
inte kombineras med någon form av verklighetskontakt. För att komma med 
rekommendationer till hur verkligheten bör förändras krävs det att forskaren har 
god insikt både i hur det bör vara och hur det är (Lundquist 1993:84f). Den 
empiriska undersökningens utformning diskuteras närmare i kapitel fyra. 
Samtidigt bör påpekas att undersökningen inte syftar till att visa hur samtliga 
brukarråd fungerar. Utan ger endast en ögonblicksbild av hur två enskilda 
brukarråd är utformade.  

Även om förhoppningen är att uppsatsen skall utgöra en framtida grund för 
utvärdering av brukarverksamhet i förhållande till den representativa demokratin 
och förvaltningen finns det naturligtvis brister som näppeligen kan fyllas på detta 
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begränsade utrymme. Tydligaste är brukarrådens roll och relation till 
förvaltningen vilket diskuteras i avsnittet avgränsningar. Materialet till studien 
utgörs i första hand av samtals- och deltagardemokratisk forskning som fått stort 
genomslag i debatten. Valet av en bred litteraturbas har gjort det möjligt att finna 
normativa och konstruktiva åsikter som är återkommande och förhållandevis enkla 
att föra ner på en lägre abstraktionsnivå. De konstruktiva och tydliga artiklarna i 
Gilljam och Hermansson (2003) har varit till stor hjälp i att hitta stöd och 
utvecklande idéer till mitt resonemang. Litteraturen som avser svenska 
brukarväsendet är förhållandevis liten i sin omfattning. Referenserna till Jarl 
(2001), Dahlberg & Vedung (2001) och Möller (1996) är därför förhållandevis 
omfattande. Något som naturligtvis är beklagligt. När det gäller material kring den 
avslutande empiriska undersökningen har underlag hämtats från Stockholms stad 
och stadsdelsförvaltningarna i de undersökta områdena. Dessutom har ett par 
intervjuer genomförts med personer som har stor anknytning till pensionärsråden i 
Stockholms stadsdelarna Maria - Gamla stan och Liljeholmen. Dessa intervjuer 
har varit till stor hjälp för att få en uppfattning om hur två av dagens brukarråd 
fungerar i praktiken.  

1.5 Begreppsdefinition 

Uppsatsens huvudområde berör i stor utsträckning begreppen samtalsdemokrati, 
deliberation, brukare och brukarråd. Det är därför nödvändigt att definiera dessa 
begrepp så att både författare och läsare har en gemensam uppfattning om 
begreppens betydelse och användning i uppsatsen. 

Samtalsdemokrati utgör samlingsnamnet för en demokratiteori som 
eftersträvar en politik som i större utsträckning än idag vilar på ett rationellt 
samtal. Istället för att den starke med hot och löften kontrollerar den svage bör de 
tillsammans sätta sig ner och genom samarbete och samtal lösa problemet. 
Samtalsdemokratin eftersträvar också att alla som berörs av ett beslut skall ges 
utrymme att framföra sin åsikt om frågan i ett forum som är öppet för alla 
intresserade parter. Teoribildningen har sin grund i den atenska demokratitanken 
om ett brett deltagande genom massmöten och i J S Mills utgångspunkter om den 
deltagande och aktiva medborgaren som en förutsättning för en levande och 
slagkraftig demokrati (Held 1999:65ff). 

Deliberation kommer enligt Nationalencyklopedin från det latinska ordet 
deli´bero och översätts bäst med orden överlägga eller rådslå. Deliberationen utgör 
en metod inom samtalsdemokratin där målet är att genom omfattande samtal kring 
problem komma fram till en lösning med stor uppslutning bakom och förståelse 
för. Ytterligare definition av begreppets användning i uppsatsen sker i kapitel två. 

Begreppet brukare har sedan det infördes i det svenska förvaltningsspråket på 
1980-talet fått en allt vidare betydelse. Brukare kan betraktas som den som 
utnyttjar offentlig produktion. Med en sådan definition likställs bilföraren på 
vägen med pensionären på äldreboendet. I ett snävare begrepp av termen brukare 
är de medborgare som på något sätt mottar en offentlig tjänst. Uttrycket rymmer 
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både de medborgare som konsumerar offentliga varor vilka även erbjuds i privat 
regi, samt de medborgare som mottar tjänster där staten är ensam producent. En 
ytterligare avgränsning av begreppet innebär att det endast gäller de medborgare 
som nyttjar en verksamhet där det inte finns möjlighet till utträde.  (Dahlberg 
&Vedung 2001:20ff). 

Dessa tre typer av brukare, som återfinns i figur 1 uppvisar således olika 
former av möjligheter till påverkan och inflytande. Brukare 1 utgörs i figuren av 
mottagaren av offentlig produktion i form av service eller vara. Brukare 2 är 
mottagaren av en specifik offentlig service eller vara där det finns en möjlighet till 
utträde, antingen genom att avstå eller genom att nyttja privata alternativ. Dessa 
individer klassas oftast som kunder av offentlig vara. Brukare 3 är fokusgruppen 
för denna uppsats och utgörs av medborgare som är i återkommande behov av den 
offentliga varan eller tjänsten och som inte har möjlighet att påverka dess 
utformning genom ickeutnyttjande eller byte till privata alternativ (Socialstyrelsen 
2003:17ff).3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I många fall existerar det idag privata alternativ, och därmed möjlighet till utträde, 
inom de flesta områden av den offentliga verksamheten. Dock kräver dessa privata 
alternativ ofta en ekonomisk styrka som kan stänga för människors möjligheter till 
utträde. Därför ses i denna uppsats nyttjare av äldrevård, skola, sjukvård och andra 
områden där det offentliga nyligen fått privata alternativ som brukare 3. 

De Brukarråd som diskuteras i uppsatsen bör till följd av definitionen av 
begreppet brukare bestå av medborgare som är i återkommande behov av den 
offentligt producerade varan eller tjänsten och som saknar förmågan eller 
möjligheten att lämna den för andra alternativ. Inom dagens existerande brukarråd 
erbjuds berörda medborgare i varierande grad inflytande över verksamhetens 
utformning och inriktning. Skillnaden mellan brukarråd och brukarstyrelser är i 
teorin så utformad att styrelsen har varierande mått av beslutande makt över 

                                                                                                                                                         
 

3 Naturligtvis existerar det en rad mellanformer av brukare mellan de tre skissade typerna. För 
vidare läsning kring brukarbegreppet rekommenderas Möller (1996) eller Socialstyrelsen (2003). 

Brukare 1 

Brukare 2 Brukare 3 

Figur 1 
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verksamheten medan rådet endast är rådgivande. Maria Jarl (2001:105ff) menar 
dock att skillnaderna dessa två emellan i många fall är ytterst liten. De är därför, i 
denna uppsats, att betraktas som synonymer. 

1.6 Avgränsningar 

Uppsatsen fokuserar endast på den nya formen av lokal demokrati som betraktas 
som brukarråd i enlighet med definitionen i 1.5. I kapitel tre diskuteras 
brukarrådens relation till förvaltningen på ett förhållandevis övergripande sätt 
vilket möjligen kan ge upphov till frågor. Jag har valt att utgå från Webers 
idealtyp för byråkrati, den så kallade hierarkimodellen. Jag är medveten om att 
denna inte på något sätt täcker in hur den svenska förvaltningen idag fungerar men 
i enlighet med Lundquist (1992:133ff) ser jag modellen som ett väl användbart 
instrument för forskning. Synen på förvaltningen påminner också om den bild 
som förmedlas i Lundquist (1991:40) där tre tydliga samhällsaktörer bestående av 
medborgare, förvaltningsverksamma och politiker utgör olika delar i ett 
flödesschema som förhållandevis enkelt kan delas upp i olika analysdimensioner. 
Jag kommer i denna uppsats bara att analysera en av dessa många dimensioner 
och då med utgångspunkt från brukarrådet och dess relation till förvaltning och 
politiker. Detta kan ses som en brist i arbetet som dock är nödvändig för att nå 
fram till de i arbetet uppsatta målen inom ramarna för uppsatsen. 

Den normativa samtalsdemokratiska grunden har, vilket tidigare diskuterats, 
skärskådats grundligt. Dock har jag i arbetet valt att bortse från de 
samhällsomvälvande åsikter som framförs av flera teoretiker. Framförallt gäller 
detta det som Lundquist kallar för ekonomisk jämlikhet (2001:180f). Värdet är 
förvisso centralt för samtalsdemokratin och återfinns även hos exempelvis Barber 
(1984) och Young (1999). Jag anser dock att kravet på ekonomisk jämlikhet i dess 
olika utformningar för det första är ytterst abstrakt och för det andra påverkar 
samhället i en sådan riktning att en omfattande omfördelningen av ekonomiska 
medel är önskvärd. Begreppet ekonomisk jämlikhet hamnar därför inom ramen för 
det teoretiska ”torrsim" som tidigare förfäktats då det knappast är realiserbart i 
dagens samhälle. Jag anser att representativitet i brukarråden går att uppnå även 
om detta för vissa teoretiker viktiga krav inte argumenteras för eller uppfylls i 
detta tankebygge.   

1.7 Tillvägagångssätt 

I kapitel två kommer begreppet deliberativ process och dess beståndsdelar att 
specificeras. Därefter följer en allmän diskussion om brukarrådens roll idag, dess 
position i förhållande till förvaltningen och de möjligheter som finns för påverkan. 
Mot bakgrund av hur dagens brukarråd är utformade och i kombination med den 
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skapade definitionen av en deliberativ process försöker jag sedan att konstruera ett 
ramverk för hur morgondagens brukarråd bör vara utformade. Genom denna 
utformning finns det förhoppningsvis en större möjlighet för framtida brukarråd 
att fungera som bra komplement till den representativa demokratin. Samtidigt som 
det ges utrymme för en deliberativ process. 

Avslutningsvis jämförs den skapade, önskvärda modellen med två idag 
existerande brukarråd i Stockholms stad. Genom denna jämförelse ges det tillfälle 
att jämföra teori med praktik och se möjligheterna till den tidigare skisserade 
önskvärda utvecklingen. Därefter dras ett par försiktiga slutsatser om 
möjligheterna till de svenska brukarrådens utveckling i en riktning mot en mer 
deliberativ utformning.  
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2 Deliberativa processer 

2.1 Samtal och representativitet 

Utgångspunkten för den samtalsdemokratiska idéskolan kommer från den 
klassiska atenska demokratin där samtliga medborgare genom samtal och 
diskussioner direkt deltog i utformningen av politiken. Förhoppningen är att 
medborgarna genom en sådan utformning av politiken utvecklas till altruistiska 
medborgare och "lever politik" i det att de dagligen deltar i de beslut som berör 
samhället. (Held 1999:175f). Själva grundtanken är att samtliga individer som 
berörs av ett beslut har rätt att framföra sin åsikt i frågan. Delaktighet och insyn i 
besluten och processen är viktigt för att resultatet skall vara legitimt. 

 
"...legitimacy of a democratic decision depends on the degree to which those 

affected by it have been included into the decision-making process and have had 

the opportunity to influence the outcome" (Young 2000:6) 
 

Förutom delaktighet och insyn eftersträvar samtalsdemokratin en beslutsmetod 
som grundar sig på ett omfattande samtal innan beslut. Samtliga medborgares rätt 
att framföra sin åsikt gör det möjligt att blottlägga flera olika infallsvinklar och 
lösningar på problem. Genom ett omfattande samtal mellan alla berörda parter kan 
sedan förhoppningsvis ett beslut fattas som samtliga deltagare anser vara av godo 
(Naurin 2003: 235f).  

Den samtalsdemokratiska forskarkåren ställer sig delad till om en representativ 
demokrati går att förena med dessa samtalsdemokratiska värden. Å ena sidan 
betyder ett representativt styre att berörda medborgare delvis utestängs från den 
eftersträvade fulla insynen och delaktigheten. Å andra sidan är ett avskaffande av 
det representativa styrelseskicket till förmån för total samtalsdemokrati en utopisk 
tanke som knappast kan genomföras över en natt (Jodal 2003:287f). 

Detta problem diskuteras i flera av artiklarna i Macedo (1999) och den gängse 
uppfattningen är att det finns vissa begränsningar för inom vilka områden det är 
möjligt med beslut grundade på deliberation och total insyn för medborgarna. Ett 
visst mått av representativt styre, dock med god medborgerlig insyn, är 
förmodligen ett måste för att kunna utveckla den medborgerliga delaktigheten och 
samtalet på andra håll i samhället (Knight 1999:159f). Även Lundquist skissar på 
en samhällsordning för att kunna kombinera den representativa demokratins 
effektivitetsvinster med den samtalsdemokratiska skolans legitimitetsförtjänster 
(Lundquist 2001). 



 15 

I skapandet av ett mer konkret ramverk där samtalsdemokratiska 
beslutsprocesser kan verka inom ramen för dagens representativa system kommer 
jag i detta kapitel att definiera vad som utgör en deliberativ process. Denna 
process består av två delar. Den deliberativa arenan utgör den del av den 
samtalsdemokratiska skolan som eftersträvar medborgerligt deltagande och insyn i 
besluten. Den andra delen utgörs av deliberationen det vill säga det sätt på vilket 
man enligt samtalsdemokratin bör besluta på den deliberativa arenan. Efter att var 
och en definierat dessa två delar kan de sammanfogas till en definition av en 
deliberativ process.  

Denna definition blir sedan vägledande i kapitel tre då samtalsdemokratins 
substanskrav sammanförs med dagens brukarråd och skapandet av ett förslag till 
hur brukarråden kan utvecklas till deliberativa processer.  

2.2 Deliberativa arenor 

För att kunna sammanföra representativ demokrati och samtalsdemokrati bör vi 
utgår från att alla former av samtal är potentiella platser för deliberation. Christer 
Karlsson (2003) menar att en vidgning av begreppet deliberation skulle ge mycket 
ökade möjligheter för samtalsdemokratin att vinna en större plats i den 
representativa demokratin. 

 
"Deliberation bör därför ses som en process som kan äga rum antingen mellan 

medborgare, eller mellan representanter för medborgarna eller mellan 

medborgare och representanter." (Karlsson 2003:216) 
 

Detta innebär att det finns en möjlighet för samtliga institutioner, arbetsplatser, 
brukarråd eller parlament, att härbärgera skilda skepnader av samtalsdemokratiska 
beslutsformer. Det finns dock en avgörande skillnad mellan dessa olika former av 
samtalsarenor. Vissa möten är horisontella i det att de sker mellan aktörer på 
samma nivå, medborgare till medborgare eller politiker till politiker. Samtalet 
mellan politier och medborgare är istället vertikalt då de sammanför två olika 
nivåer av samhället (Karlsson 2003:220). 

Om man förutsätter att deliberativa processer kan äga rum i forum som är 
begränsade för ett visst antal människor bör man ställa krav på gruppens 
representativitet. Med detta menas att olika samhällsklasser, etniska grupper och 
kön måste vara rättvist representerade. Utan en sådan representativitet blir 
knappast deliberationen värdefull (Montgomery 2003:248f). Den 
samtalsdemokratiska gruppen bör bestå av medborgare med skiftande bakgrund 
och behov.  Trots att gruppens medlemmar begränsas genom representation får 
inte övriga berörda medborgare nekas möjlighet till delaktighet och insyn i 
processen. Gruppens diskussioner bör vara öppna för samtliga medborgare och 
ingen i gruppen bör betraktas som oersättlig. Vid fasta ledamöter och stängda 
möten riskerar vi en elitdiskussion som har mycket lite med deliberation att göra 
(Lundquist 2001:191f).  
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För att ett värdefullt samtal skall kunna komma till stånd bör inte gruppen 
heller diskutera allt för stora frågor. Samtalet bör kretsa kring ett väl avgränsat 
område som ligger de olika deltagarna nära. Områdets begränsning bör utgöras av 
frågornas komplexitet och omfång. Exempelvis kan en skola och utformningen av 
dess inriktning och verksamhet vara ett tänkbart område att samtala kring medan 
mer komplexa frågor som exempelvis hela skolförvaltningen är mindre lämpliga 
för ett vertikalt samtal mellan förvaltning och medborgare (Adman 2003:141ff).  

Det begränsade området gör det möjligt att kringgå de problem som deltagar- 
och samtalsdemokratin alltid ställs inför: frågan om brukarnas kompetens, vilja 
och möjlighet att deltaga i processen. Genom ett välavgränsat område med nära 
koppling till medborgarnas vardag ökar möjligheterna för deltagande avsevärt 
eftersom de frågor som beslutas och diskuteras kring berör medborgarens 
vardagliga liv (Barber 1984:xxii). 

2.3 Samtalets utformning 

Inom ramen för den deliberativa arenan skall den beslutande metoden bygga på ett 
konstruktivt samtal. Målet är att gruppen gemensamt skall nå fram till ett beslut 
kring vilka alla kan enas. Centralt för att det beslutande samtalet skall fungera på 
ett fullgott sätt är att alla medlemmar har samma information när samtalet inleds. 
Jon Elster menar att  det är detta som leder till samtal istället för till förhandlingar. 
I den normala politiska processen föregås beslutande samtal ofta av 
överläggningar och förhandlingar mellan olika intressegrupper. I en grupp med 
väl avgränsat beslutsområde och med full information om verksamheten är risken 
avsevärt mycket mindre att förhandlingar föregår och hämmar samtalet (Elster 
1998:5ff). 

Gruppens mål måste alltid vara att nå till en punkt där samtliga medlemmar 
kan acceptera gruppens beslut. Detta mål gör att gruppens medlemmar under 
samtalets gång alltid måste få en möjlighet att formulera och uttrycka sina åsikter 
kring en viss fråga. Att nå stor uppslutning kring ett beslut kräver också att 
medlemmarna i gruppen lyssnar på varandra och formulerar sina åsikter på ett 
sådant sätt att det driver diskussionen framåt. Kritiken mot den deliberativa 
metoden har ofta varit att denna form av resonerande samtal är omöjliga därför att 
alla människor i någon form av maktposition alltid eftersträvar ett beslut som 
ligger i deras eget intresse. (Se exempelvis Downs 1957) Invändningen mot en 
sådan kritisk hållning bör vara att den delaktige medborgaren möjligen 
inledningsvis agerar i egenintresse, men en fördjupad kunskap om verksamheten 
genom delaktighet i deliberation leder till att brukaren på sikt verkar för hela 
verksamheten snarare än för de områden där han själv gynnas mest (Jodal 
2003:275).  

En annan allmänt förekommande uppfattning om samtalsdemokratin är dess 
krav på att gruppens beslut alltid skall vara enhälliga. Denna önskan har under 
lång tid varit en av teorins akilleshälar och har givit upphov till massiv kritik av 
bland annat Zaller (1992). Medborgarens oförmåga att kliva utanför sina 
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egoistiska intressen omöjliggör att en grupp människor når konsensus. 
Deltagardemokratins svar på kritiken har varit att frångå kravet på konsensus och 
istället visa på processen som leder fram till beslutet. Även om vissa deltagare inte 
är nöjda med församlingens beslut kan de känna tillfredställelse då de har varit 
delaktiga i processen och förstår varför beslutet blev som det blev (Lundberg 
2003:96). Istället för konsensus bör deliberation därför ses som en process där 
beslutet föregås av ett uttömmande samtal i vilket samtliga deltagare får uttrycka 
sin mening. Voteringar i deliberativa församlingar är knappast önskvärt men en 
utväg. Förhoppningen är att nå ett konsensusbeslut eller i annat fall en 
överväldigande majoritet för ett tillvägagångssätt (Fearon 1998:58). 

En väl fungerande deliberation skapar genom gruppen en gemensam röst och 
åsikt. Detta gör att gruppens beslut är starka i det att avvikande meningar och 
reservationer förekommer i mindre utsträckning än i det normala polariserande 
politiska livet. Besluten i gruppen blir genomtänkta, eftersom alla eventuella 
alternativ har diskuterats, vilket gör att gruppen och dess medlemmar på ett 
mycket bättre sätt kan svara på eventuell kritik än vad som är möjligt i det 
parlamentariska systemet (Wertheimer 1999:171f). 

2.4 Definition av en deliberativ process 

Efter de ovan diskuterade beståndsdelarna kan en definition av begreppet 
deliberativ process skapas för uppsatsen:  

 
En deliberativ process uppkommer då en representativ grupp av berörda 

medborgare, tillsammans med politiker och förvaltning, samtalar och beslutar 

kring göromål inom ett välavgränsat område som berör medborgarna. Samtliga 

deltagare måste i samtalet ges utrymme att framföra sin åsikt. Beslut i gruppen 

skall i så stor utsträckning som möjligt vara brett förankrade hos samtliga 

medborgare vilka gruppen företräder. Besluten skall också vara fria från 

gruppens egoistiska intentioner.   

 
Med utgångspunkt från denna definition kan de värden som den deliberativa 
processen innehåller överföras på verkligheten. Tillsammans med den 
institutionella ram som dagens brukarråd utgör är det möjligt att skissa på en 
utformning av dessa som gör det möjligt att helt eller delvis bereda plats för en 
deliberativ process. 
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3 Brukarråd idag och i morgon 

3.1 Svenska brukarråd 

Den huvudsakliga anledningen till att den svenska representativa demokratin givit 
ökad plats för deltagardemokratiska processer är för att förbättra den 
demokratiska skolningen hos medborgarna (Möller 1996:14f). Genom en ökad 
delaktighet från de som nyttjar kommunens service inom ett speciellt område ökar 
kommunen sin legitimitet för genomförda beslut. Förhoppningen är också att  de 
som använder den kommunala tjänsten vet bättre än tjänstemän och politiker hur 
pengarna till verksamheten skall disponeras. Således finns det också ett 
ekonomiskt argument bakom de genomförda reformerna (Montin 1998:45). 

Kommunallagen (6 kap 33§) ger idag kommunerna mycket stor frihet i 
införandet och utformningen av lokala brukarråd. Möjligheterna är också 
förhållandevis stora när det gäller brukarorganens möjligheter till självförvaltning. 
Dock finns det i lagen begränsningar avseende övergripande mål och 
myndighetsutövning (KL 6 kap 34§). Utifrån dessa direktiv formulerar sedan 
kommunen själva sina riktlinjer för brukarråden (Jarl 2001:88f).  

Kommunallagen slår också fast att brukarrådets inflytande måste vara 
kollektivt. Detta är det tydligaste skyddet mot att individer inte skall kunna 
engagera sig i brukarråd för att driva frågor som grundar sig på egenintresse. 
(Möller 1996:236) 

De största framstegen när det gäller brukarverksamhet och brukarinflytande 
har skett inom grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg samt handikappomsorg. 
Utformningen av inflytandet för de olika områdena ser förhållandevis olika ut 
främst beroende på de olika gruppernas möjlighet till representativitet och 
kommunala direktiv. Äldre och handikappade företräds i brukarråden i stor 
utsträckning av riksomfattande intresseorganisationer medan grundskole- och 
gymnasieungdomar oftast företräds av föräldrar (Jarl 2001:74). 

Till följd av kommunallagens öppna formuleringar när det gäller brukarråd 
varierar rådens utformning avsevärt från kommun till kommun. Inom vissa 
kommuner är brukargruppens möten så utformade att det med jämna mellanrum 
inbjuds till samtal mellan brukare och förvaltning kring eventuella problem. Andra 
former av brukarråd är mer strukturerade med dagordning, valda representanter 
och kallelse. De råd som kan sägas ha den mest enhetliga utformningen är 
handikappråd och pensionärsråd där stora nationella förbund ansvarar för 
tillsättningen av personerna i rådet. Inflytandet på skolor och vårdinrättningar är 
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att ses som det mest varierande där allt från samtalsgrupper till konkreta möten 
existerar. (Jarl 2001:67ff) 

Initiativet till brukarverksamhet har i de allra flesta fall tagits enbart av 
kommunen eller av kommun och brukare gemensamt. Vad som generellt kan 
sägas är att brukarråd som initierats av kommunen eller i samråd med brukare 
oftast är mer representativa för samtliga brukare än de råd som enbart skapats av 
en mindre grupp brukare. Möjligheten till reellt inflytande för gruppen kan också 
tänkas bli större om skapandet av gruppen skett tillsammans med kommunen (Jarl 
2001:138f). 

3.1.1 Exempel på brukarinflytande 

Brukarråden av idag har i huvudsak tre nivåer av möjlighet till påverkan. Det mest 
förekommande är att brukarråden har en rådfrågande funktion i förhållande till 
förvaltningen. De rådfrågande rådens inflytande över verksamheten beror till stor 
del på i vilken utsträckning som förvaltning och politiker önskar att ta rådets 
förslag och önskningar i beaktande. (Jarl 2001:86). 

En annan mer institutionaliserad form av brukarinflytande utgör de brukarråd 
som verkar som remissorgan till förvaltningen. Dessa råd, ofta handikapp och 
pensionärsråd, har i uppgift att kommentera och ge sin syn på samtliga frågor som 
berör kommunens verksamhet inom ett visst område. Rollen som remissinstans 
gör det enklare för rådet att framföra sina åsikter i den fråga de är satta att 
diskutera än i de fall rådets uppgift endast är rådgivande. Dessutom ger det 
instansen möjlighet att på ett mer offentligt sätt ge sitt medgivande eller ogillande 
till fattade beslut. Graden av möjlighet till påverkan ligger således fortfarande i 
förvaltningens och politikernas välvilja men kanalen för att visa sin ståndpunkt 
blir tydligare än i de fall då brukarrådet endast är rådgivande. (Jarl 2001:87ff) 

Den tredje formen av brukarinflytande utgörs av helt eller delvis självstyrande 
råd. Dessa råd fattar i det flesta fall beslut i samråd med förvaltningen. Denna 
form av självförvaltning är vanligast inom barnomsorgen. Dessa instanser har i 
olika omfattning kontroll över verksamheten utifrån en given budget. Ett exempel 
skulle kunna vara brukarrådet för en förskola som tillsammans med föreståndaren 
planerar verksamheten utifrån av förvaltningen uppsatta budgetmål. (Jarl 
2001:109f) 

3.1.2 Observerade problem med brukarverksamheten 

De problem som observerats med brukarverksamheten ligger i första hand i att 
brukarnas förhoppningar med inflytandet ofta inte uppfylls. Inte sällan tror nya 
medlemmar inledningsvis att de skall kunna göra stora förändringar och 
förbättringar inom verksamheten. Förhoppningar som grusas av ointresse från 
förvaltningen eller av för komplicerade informationsvägar från den för rådet 
ansvariga tjänstemannen till de beslutande instanserna i förvaltningen. Denna 
frustration gäller i störst utsträckning de råd som inte har någon fast mötesstruktur 
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samt i de fall då rådet endast är rådgivande i sin karaktär (Möller 1996:292). 
Samtidigt är det knappats en isolerad företeelse för brukarråden att obekväma 
beslut och förslag till förändring fastnar i den byråkratiska apparaten (Lundquist 
1992:159f) 

Vad som också observerats är att medlemmar i brukarråden inte sällan frångår 
den i kommunallagen uppsatta regeln att påverkan endast får vara kollektiv. En 
sådan önskan att påverka den egna situationen eller områden utanför rådet 
egentliga arbetsområde är ett allvarligt hot mot den representativa demokratins 
grund om politisk jämlikhet (Gilljam 2003:203ff). 

Maria Jarls undersökning (2001) visar på att problem av dessa slag oftast 
uppkommer i brukarråd där det saknas tydliga rättigheter och skyldigheter för 
rådets medlemmar. Det är i de informella eller formellt rådgivande 
samtalsgruppen som risken för brukarmissnöje och försök till egoistiskt handlande 
är som störst. Det är också denna form av brukarråd som är mest förekommande i 
de svenska kommunerna idag. (Jarl 2001:126) 

Det finns således flera anledningar till att skapa en norm för hur ett brukarråd 
bör vara utformat för att påverkan skall bli reell och bestå av samtal och 
resonemang istället för egoistiska utspel och frustration.  

3.2 Önskvärd utformning av brukarråden 

Trots att man i förarbetet till de delar av kommunallagen som ökar kommunernas 
möjligheter till att delegera till brukarråd inte såg några allvarliga hot mot den 
representativa demokratin (DS 2001:34) tycks det som att det ändå finns en viss 
anledning till oro. Samtidigt kan man också ställa sig frågande till att det stora 
flertalet av dagens brukarråd är beroende av kommunala tjänstemäns välvilja för 
att kunna framföra sina budskap. Ett sådant klimat är knappast det bästa för att 
skapa en grund för ett välgrundat samtal mellan brukare och politiker. Risken är 
snarare att irritationen på förvaltningens ovilja att lyssna leder till allt mer 
högljudda brukare som genom sitt uppträdande hörsammas i ännu mindre 
utsträckning av förvaltningen. De negativa effekter för tilltron på det rådande 
demokratiska systemet som Möller förutspår kan bli fallet är då lätta att förutse 
(Möller 1996:85).  

En normgivande diskussion om vad ett brukarråds uppgift bör vara är således 
på sin plats. Målet är att kunna skapa ett ramverk som innehåller den deliberativa 
process som definierats i 2.4. I ett brukarråd grundat på de principer vilket där 
framhålls är risken mindre för att de problem som idag finns i brukarverksamheten 
skall fortsätta att uppstå. 
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3.2.1 Med det representativa systemet som utgångspunkt 

All form av utveckling av det rådande demokratiska systemet måste ske på det 
representativa styrets premisser. Regeringsformens portalparagraf (RF 1:1) 
statuerar att all offentlig makt utgår från samtliga medborgare. Att införa 
påverkanskanaler för medborgare som går utanför det representativa systemets 
ansvarsutkrävande system kräver därför yttersta försiktighet. För vissa forskare är 
denna oro tillräcklig för att vända deltagar- och samtalsdemokratiska initiativ 
ryggen (Gilljam 2003) medan andra som Knight (1999) ser stora möjligheter att 
fördjupa demokratin så länge förändringarna sker med försiktighet. 

För att skyddet av den representativa demokratin skall bli så stort som möjligt 
bör all förändring av den kommunala verksamheten därför ske med det 
representativa systemet som rättesnöre. Kommunfullmäktiges grundläggande 
uppgifter som de statueras i kommunallagen (3 kap 9§) är bland annat att sätta mål 
och riktlinjer för verksamheten, fastställa budget och skatt för kommunen och dess 
verksamheter samt att förrätta diverse val. Så länge brukarråden eller andra 
demokratifördjupande projekt försöker att påverka utfallet av dess beslut torde det 
inte vara någon direkt risk för att den representativa demokratin hotas av ett ökat 
brukarinflytande. Så länge brukarmedverkan gör att mål uppfylls på ett bättre sätt 
än tidigare och att dess inflytande inte äventyrar den kommunala budgeten är 
snarare brukarinflytandet utvecklande för den representativa demokratin (Jarl 
2001:180f). Eftersom inflytande skall utformas efter det representativa systemets 
riktlinjer är det, enligt min mening, också upp till den representativa demokratins 
företrädare i form av tjänstemän och politiker att bevaka så att det inflytande som 
brukargruppen har inte påverkar kommunens centrala uppgifter.   

3.2.2 Rätten till reellt inflytande 

Samtidigt som den representativa demokratin måste vara överordnad brukarråden 
måste det finnas möjlighet för konkret inflytande för brukarna. Risken är annars 
stor att införandet av brukargrupper resulterar i det missnöje som redovisas i 
Möllers studie (1996). Mest eftersträvansvärt är, så som jag ser det, att brukarrådet 
får en viss form av delegerad beslutsrätt då deltagarna själva är ansvariga för 
direkta beslut som påverkar verksamhetens utformning. Det är dock troligt att en 
sådan beslutanderätt inte alltid är möjlig i förhållande till brukarinflytandets 
omfattning eller ens önskvärd då den ställer högre krav på brukarna i form av 
tidsåtgång och ökat ansvarstagande (DS 2001:24:35f).  

I de fall beslutsrätt varken är möjlig eller önskvärd finns det en stor anledning 
till att rensa påverkanskanalerna från de stopp i form av förvaltningsstyre som 
enligt Jarls undersökning (2001) med jämna mellanrum uppstår i kontakten mellan 
brukare och förvaltning. Ett alternativ till beslutanderätt skull vara att ge 
brukarråden en roll som remissorgan. På så sätt kan inte brukarnas åsikter gömmas 
undan på ett sådant vis som idag tycks förekomma. Rollen som remissorgan gör 
också att rådets åsikter blir tydligare för allmänheten då de bifogas 
kommunfullmäktiges utredningar och beslut. Öppenhet synliggör rådets arbete för 
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medborgarna och försvårar samtidigt för de medlemmar som försöker påverka den 
kommunala representativa demokratins centrala mekanismer 
(Stadsledningskontoret 2003). 

3.2.3 Politikerinput och brukaroutput  

För att ytterligare skilja på politik och brukarinflytande föreslår Maria Jarl att man 
i diskussionen kring brukarrådens uppgifter bör skilja på den kommunala 
verksamhetens input och output sida (Jarl 2001:181f). Politikens inputsida består 
av initiering och beredning av förslag medan outputsidan består av 
implementering och efterkontroll av de fattade besluten (Lundquist 1992:48ff). 
Fördelningen mellan politiker och förvaltning är således att förvaltningen, utifrån 
uppsatta ramar har en förhållandevis stor möjlighet att påverka hur 
implementeringen av politikernas rambeslut utifrån KL 3 kap 9§ skall 
genomföras. Det är i denna implementering som brukarrådet bör vara delaktig i 
den kommunala verksamheten (Jarl 2001:181f).   

Beslutsschemat i figur två ger en förevisning av hur beslutsordningen bör 
fungera i en kommunal process idag samt hur brukarrådet på ett fruktbart sätt kan 
utgöra en ytterligare dimension i uppföljnings och implementeringsprocessen4. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modellen i figur två påminner i stora drag om den weberska hierarkimodellen av 
förvaltningen som utförligt presenteras i Lundquist (1992:133ff). Politikerna 
ansvarar för verksamhetens inriktning och fördelningen av ekonomiska medel. 
Förvaltningen å sin sida styr genom delegeringsbeslut från politikerna den dagliga 
verksamheten och fattar beslut efter politiskt uppsatta mål. Ansvaret för att 
budgeten hålls och verksamheten följer uppsatta politiska riktlinjer vilar på 

                                                                                                                                                         
 

4 Flödesschemat är en grov förenkling av dagens relation mellan politiker och förvaltning. Dock 
fyller det tydligt sin funktion då den visar på förvaltningen viktigaste uppgifter i dagens 
verksamhet: verkställande av politiska beslut och kontinuerlig avrapportering om verksamhetens 
utveckling. (Lundquist 1992:48) 
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förvaltningens tjänstemän. Brukarråden utgör ett komplement till förvaltningen 
och är i ännu större utsträckning än denna bunden till politikens outputsida. Med 
det menas att möjligheten till rapportering och direktkontakt med politikerna bör 
begränsas (Montin 1998:80ff). 

Samtidigt måste relationen mellan brukarråd och förvaltning vara mycket 
stark. Förvaltningen har ett viktigt ansvar i att förmedla kunskap om 
verksamhetens utveckling och förändringar som kan påverka brukarrådet eller som 
kräver dess åsikter. Brukarrådet å sin sida måste, enligt min uppfattning, vara 
lyhörda för eventuella nya direktiv gällande den berörda verksamheten och aktivt 
ta del av utvecklingen på området för att effektivt kunna framföra och tillgodose 
samtliga brukares intressen och åsikter. 

3.2.4 Demokratins herrar och tjänare  

I en välfungerande representativ demokrati menar Lundquist att tjänstemannen 
utgör den kontinuitet och kunskapsbank som är central för att administrationen 
och det gemensamt ägda skall utvecklas. Förutom de weberska 
förvaltningsdygderna lydnad och effektivitet (Jmf Lundquist 1992:134) krävs 
också att tjänstemannen kan agera som en ”demokratins väktare”. Väktartanken 
bygger på idén om att ämbetsmannen skyddar den representativa demokratin från 
egenintressen och maktmissbruk, både från sig själv, politiker och i detta fall 
också brukare. (Lundquist 2001:194) Samtidigt som tjänstemannen skall värna om 
demokratin måste han också hjälpa den demokratiska processen framåt. Detta görs 
bäst genom frekvent rapportering till politiker och brukarråd. Denna 
kommunikation är av yttersta vikt för att beslut som fattas både i 
kommunfullmäktige och brukarrådet skall vara grundade på korrekt information 
om tillståndet i kommunen och förvaltningen. Följden av detta blir att en på 
området central tjänsteman bör vara närvarande och föredragande i brukarrådet på 
samma sätt som är gängse i de flesta kommunsammanträden. Genom att närvara 
på brukarrådet kan tjänstemannen vara en kunskapskälla, både om förvaltningen i 
stort och på det specifika området, samtidigt som han kan förhindra att 
brukarrådet avhandlar frågor utanför dess egentliga område. Vem i förvaltningen 
detta bör vara beror naturligtvis på områdets karaktär och storlek. Exempelvis bör 
skolans rektor vara med på skolråd, chefen för äldrevården på pensionärsrådet o s 
v.  

Om tjänstemannen utgör den demokratiska väktaren är politikers och brukares 
huvudsakliga uppgift att tjäna demokratin. En maktposition förpliktigar, som 
Lundquist uttrycker det, till att ställa höga krav på sig själv och sin medverkan 
(Lundquist 2001:165). Detta gäller inte minst representanterna i brukarrådet då de 
saknar det mandat politikerna har. På samma sätt som politikerna rådfrågar sina 
partimedlemmar i de flesta frågor får brukarrepresentanternas koppling till övriga 
brukare absolut inte glömmas bort. Att ta plats i förvaltningen och besluta och 
påverka utan ett mandat givet från andra än de som frekvent utnyttjar den 
kommunala servicen kräver mycket god kontakt med verkligheten och de personer 
vars intresse man representerar. Att verka som tjänare och informationskanal i 
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samtliga berörda brukares intressen ställer således ytterst stora krav (Lundquist 
2001:166). 

 Om samtliga delaktiga i beslutsprocessen är medvetna om deras position och 
huvudsakliga uppgift kommer det inte att råda några som helst tvivel om att det 
fortfarande är medborgarna som genom sin delaktighet i öppna val utgör 
demokratins herrar (Lundquist 2001:157). Brukarråden skapar ett komplement till 
det representativa systemet där dessa demokratins herrar också får en möjlighet 
att, via representanter eller själva, påverka de delar av kommunens utbud som de 
för tillfället utnyttjar mest frekvent. (Jarl 2001:54f) 

3.2.5 Tänkbara effekter för den kommunala demokratin 

Ökade maktbefogenheter för brukarråden skapar enligt Dahlberg och Vedung 
(2001:43) ökad legitimitet, ökat medborgaransvar och ekonomisk effektivitet. 
Dessa effekter skapar således inte bara en större möjlighet för brukarna att få 
inflytande över den kommunala service som berör dem. Det ger också positiva 
effekter för kommunens och där igenom samtliga kommuninvånares ekonomi. 

Premfors argumenterar med hjälp av Robert Dahl (1970) för att det finns 
kraftiga empiriska bevis för att en decentralisering av det svenska samhället, inom 
ramen för representativ demokrati, skulle skapa ökad legitimitet och ökat 
medborgerligt ansvar. Mindre direktbeslutande organ finns och fungerar enligt 
Premfors tillfredställande på andra platser i världen5 (Premfors 2000:185ff).  

Den finns även empirisk forskning som tyder på att en ökad decentralisering 
leder till en bättre ekonomi för den berörda verksamheten. Grönroos och 
Monthelie (1988) visar på de vinster som uppkommer då den kommunala 
verksamheten styrs av brukarnas önskemål och behov istället för av kommunalt 
uppsatta mål. Forskning som är mindre inriktad på ekonomiska resultat men likväl 
på effektivitet skulle hävda att kostnadsminskningen är ett resultat av att 
medborgarna får en relation till verksamheten vilket gör att de också är mer 
försiktiga med dess resurser (Lundquist 2001:210). 

3.3 Deliberativa processer i brukarråden 

Med en tydlig uppgiftsfördelning mellan politiker, förvaltning och brukarråd finns 
det möjlighet att fördjupa och förändra brukarrådets tillvägagångssätt i att besluta 
eller ge sin uppfattning om frågor som berör deras verksamhetsområde. I 
föregående avsnitt diskuterades hur relationen mellan brukarrådet och 
förvaltningen bör utvecklas samt hur rådets ansvarsområden endast skall bestå av 

                                                                                                                                                         
 

5 Premfors hänvisar bland annat till mindre självstyrande enheter på den engelska landsbygden 
samt det kraftigt decentraliserade beslutssystemet i Schweiz. 
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frågor som gäller politikens outputsida. Denna förändring av brukarrådens 
utformning kan förhållandevis enkelt förändras genom kommunala riktlinjer och 
beslut. Om så sker ökar möjligheten för att rådets roll skall kunna utgöra en 
deliberativ arena. Den del av rådets arbete som nedan diskuteras syftar till att 
också möjliggöra deliberation inom ramen för rådets verksamhet. Tillsammans 
med de ovan diskuterade förändringarna öppnas det för deliberativa processer i de 
svenska brukarråden.   

Vad som dock skiljer dessa två delar åt är att det nu inte är förvaltningen som 
bör förändras utan brukarrådets medlemmar och deras relation till förvaltningen, 
dem de representerar och hur de utformar samtalet mellan sig och förvaltningen.  

3.3.1 Representanternas relation till övriga brukare 

Rollen som representant ställer krav på brukarrådet att skapa kanaler till dem de 
representerar. Förslagsvis sker sådan kommunikation genom att vara uppmärksam 
på vad som sker inom det berörda området och prata med andra brukare om vad 
som kan förändras. En utvärdering av pensionärsråden i Stockholms stad föreslår 
också att rådet tillsammans med en större grupp brukare skapar en arbetsplan för 
det kommande året med vilka frågor som i första hand bör diskuteras i rådet. 
(Stadskontoret 2000:9) På så sätt binds representanterna i rådet till ett mandat om 
vilka frågor som skall diskuteras.  

Möjligheten att ta plats i brukarrådet måste vara förhållandevis enkelt. Möllers 
undersökning (1996) visar på att ju svårare det är att nå påverkan och inflytande 
desto större blir snedfördelning mellan olika socialklasser. Individer med bättre 
ekonomiska och sociala resurser blir, vid för krånglig byråkrati, de enda som 
lyckas nå fram med önskemål (Möller 1996:284). Möjligen kan här finnas en 
poäng i att kommunen är initiativtagare till nya brukarverksamheter då 
uppsökande verksamhet av skilda brukargrupper förmodligen är vanligare än när 
en enskild grupp brukare önskar starta ett brukarråd. Mandatet i rådet bör vara av 
sådan omfattning att ingen som önskar deltaga utesluts på grund av att mandaten 
är för långa. Tillgängligheten för andra brukare och medborgare att få möjlighet 
att uttrycka sina åsikter och få insyn i processen måste också vara god.  

Gruppens storlek är alltid svår att avgöra. Martin Lundberg (2003) har i sin 
studie av en deliberativ process inbjudit åtta personer att delta medan Sartori 
(1987) föreslår att en grupp bör vara på mellan 20 och 30 personer för att samtliga 
möjliga åsikter skall vara representerade. Jag anser att det inte behöver råda något 
motsatsförhållande mellan dessa två gruppstorlekar. Den fasta representativa 
församlingen, som kallas till möten från förvaltningens sida, bör, med tanke på 
effektivitet, vara närmare tio än trettio. Detta behöver dock inte betyda att andra 
intresserade brukare och medborgare ges möjlighet att ta del i rådets diskussioner 
och framföra sin åsikt. 
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3.3.2 Mötesutformning 

Om mötet skall vara öppet för samtliga intresserade medborgare måste handlingar 
och kallelse anslås i anslutning till de lokaler där brukarna vistas. Detta i 
kombination med att brukarrepresentanterna får fullständig information innan 
mötet gör det möjligt för alla deltagare att skaffa sig en uppfattning kring ämnet. 
För att ett bra samtal skall kunna uppnås krävs att rådet tidigt får information om 
framtida investeringar och förändringar i organisationen för att inflytandet skall 
kunna bli reellt (Stadshuset 2002:16). Att diskutera frågor som ligger långt fram i 
tiden gör det också möjligt att skapa ett långsiktig samtal där samtliga deltagares 
åsikter kan komma innan det är dags för beslut. 

Förutom brukarrepresentanter bör en eller flera personer från förvaltningen 
vara med för att kunna bidra med kunskap om förvaltningen och framtida 
händelser. Tjänstemannens uppgift bör vara att utgöra en kunskapskälla för 
deltagarnas diskussioner (Lundquist 2001:195). Ämbetsmannen bör också föra 
förvaltningens talan genom att framföra och förklara eventuella beslut och åsikter 
från kommunala utredare. Innan församlingen enas kring ett beslut eller remissvar 
måste samtliga medlemmar fått utrymme att framföra sin åsikt och beslutets 
inverkan på verksamheten bör övervägas noga. Förslag eller beslut får inte syfta 
till att öka den enskilda förvaltningens ekonomiska förutsättningar utan endast till 
förändringar inom de av politikerna satta ramarna.  

Det är knappats troligt att ett sådant beslutsätt som ovan beskrivs inledningsvis 
kommer att fungera. Montgomery (2003:257) menar att det handlar om att 
motivera medlemmar av en församling till att ge utrymme för deliberation. Tanken 
påminner i stor utsträckning om Mansbridge (1999) förhoppning om att glädjen i 
att delta i samtalet också utvecklar medborgaren till att lyssna mera på de andra 
deltagarna.  Lundquist definierar det som ett sätt att utgå från att alla människor 
inners inne vill att samtliga medborgare skall ha det drägligt. För att kunna 
förbättra sin egen situation utan att försämra för någon annan måste man därför ta 
samtliga brukares och det allmännas, här i form av förvaltningen, i beaktande 
innan man fattar ett beslut (Lundquist 2001:157ff). 
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4 Att analysera brukarverksamhet 

4.1 Dubbla analysnivåer 

Genomgången av dagens brukarråd visar tydligt på vilka möjligheter det finns i att 
utveckla verksamheten i en riktning där de faktiska hoten mot den representativa 
demokratin minskas och möjligheterna att skapa en deliberativ process i 
brukarråden ökar. Arbetet med att utveckla brukarråden i en sådan positiv riktning 
kan sägas bestå av två skilda processer. Inledningsvis behöver strukturen i 
utformningen av rådens roll och uppgifter tydliggöras. Detta möjliggör i ett andra 
skede för att de idag existerande motsättningarna mellan brukarna och 
förvaltningen kan ersättas av ett djupare samtal kring problem och beslut. Ett 
institutionellt ramverk är om inte en förutsättning så i vart fall en förenklande 
omständighet i skapandet av en deliberativ process inom ramen för dagens 
brukarråd. De två undersökta processerna är sammanlänkade men inte på så sätt 
att den ena inte fungerar utan den andra. Deliberativa processer kan som Christer 
Karlsson påpekar mycket väl existera inom organisationer och strukturer som man 
i vanliga fall inte förknippar med samtal och förståelse (2003:216). På samma sätt 
är det fullt möjligt att de förslag som givits på förändringar av dagens 
brukarsystem inte ger upphov till deliberativa processer. Samtidigt är det inte att 
ses som ett misslyckande om brukarverksamheten utformas på det önskade sättet 
utan att det ger upphov till deliberation. Vinningarna ligger, som visats, inte bara i 
att det ges en möjlighet för fördjupat samtal. En tydligare struktur skyddar också 
den representativa demokratin samtidigt som den stärker brukarnas möjligheter till 
inflytande. 

Detta gör att det finns en poäng i att den empiriska prövningen av den 
deliberativa processen sker i två etapper. En som fokuserar på brukarrådets 
relation till förvaltningen och en som fokuserar på hur brukarrådet fattar sina 
beslut. Denna uppdelning ger ett analysschema som presenteras i figur tre.   
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 Denna jämförelse mellan uppsatta normativa värden och verklighetens empiriskt 
funna värden ger en möjlighet att jämföra verklighet med norm. Denna jämförelse 
kan både avslöja de uppsatta värdenas giltighet, i det att de må vara allt för 
verklighetsfrämmande och därmed svåra att uppnå, samt tillståndet i de 
undersökta brukarråden.  

4.2 Skapandet av substanskrav 

För att kunna genomföra en empirisk studie av enskilda brukargrupper behöver 
det finnas ett par substanskrav som ledstjärnor för undersökningen. Dessa 
försäkrar att validiteten i undersökningen tillgodoses. Det är därmed inte sagt att 
det inte finns ytterligare problem och nyanser som bör eftersökas, men de uppsatta 
kraven är enligt min mening de mest central med utgångspunkt från tidigare 
diskuterade problem (Jmf Lundquist 1993:99).  

Substanskraven kommer att inrikta sig på å ena sidan rådets förhållande och 
position i förvaltningen i enlighet med den önskvärda utformningen som 
diskuterats i 3.2. Kraven för den deliberativa processen kommer grunda sig på den 
definition som presenterats i kapitel två och som utvecklats i 3.3. 

4.2.1 Förvaltningens substanskrav 

Den utformning av förvaltningen som skisserats på i avsnitt 3.2 bygger på en 
tydlig uppdelning av ansvarsområden mellan politisk utformning av beslut och 
förvaltningsmässig implementering av dessa direktiv. Brukarråden skall endast 
verka på politikens outputsida. Vidare kan de i modellen antingen har en 
beslutande uppgift eller en roll som remissorgan, det viktigaste är att brukarnas 
inflytande över utformningen av verksamhetsområdet blir reellt samt att gruppen 
är representativ för det brukarkollektiv de företräder. Förvaltningen tjänar en 
dubbel roll, både som stöd till brukarrådet genom information om verksamheten 
och som skydd för den representativa demokratin genom att förhindra att rådet 
involveras i frågor utanför dess verksamhetsområde. Konkreta substanskrav för 
utformningen av förvaltningen blir således: 

 
• Ett tydligt avgränsat verksamhetsområde för brukargruppen 
• Gruppens verksamhet gäller endast politikens output 
• Reellt inflytande genom beslutsrätt eller som remissorgan 
• Gruppen är en representativ i förhållande till de brukare den företräder 
• Tjänstemannen verkar som kunskapskälla i gruppens syfte 
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4.2.2 Deliberationens substanskrav 

I en förvaltning utformat efter de ovan beskrivna substanskraven ökar möjligheten 
för en beslutsform grundat på samtal. Genom ett resonligt samtal ökar 
medlemmarnas förmåga att fatta välgrundade beslut som gynnar samtliga brukare. 
Det är önskvärt att gruppens medlemmar pratat med dem de representerar innan 
mötet samt att det under mötet ges plats för alla medlemmar att föra fram sin åsikt 
i samtliga frågor som diskuteras. För att detta skall vara möjligt krävs att alla 
gruppmedlemmar fått utförlig information före mötet och att alla under mötet 
eftersträvar en så stor enighet som möjligt i fattade beslut eller remissvar. 
Substanskraven för deliberation i brukarråden blir:  

 
• Full information före mötet 
• Omfattande samtal före beslut 
• Fri yttranderätt för samtliga gruppmedlemmar 
• Konstruktiva samtal istället för hot och förhandling 
• Bred uppslutning kring fattade beslut 

4.3 Tillvägagångssätt 

För att kunna utvärdera och jämföra dagens brukarverksamhet med de uppställda 
substanskraven har en fallstudie genomförts av pensionärsråden i två 
stadsdelsförvaltningar i Stockholmsstad. Genom material från förvaltningen och 
intervjuer med förvaltning och brukare har de uppställda substanskraven kunnat 
jämföras med verkligheten. Detta har givit en möjlighet till att positionera de 
undersökta pensionärsrådens roll idag och jämföra den med den önskvärda roll 
som brukarråden skall utgöra i den skapade modellen. Undersökningen ställer 
inga förhoppningar om att gälla för samtliga brukarråd eller pensionärsråd men 
kan ses som en fingervisning om hur brukarpåverkan kan fungera i praktiken. 
Målet är som tidigare nämnts att utvärdera det konstruerade normativa bör med 
verklighetens är. För att på så sätt se om den önskade utformningen är möjlig och 
om vägen dit är enkel eller väldigt lång. 

Intervjuerna som genomförts har varit av semistrukturerad karaktär och har 
utgått från de frågeformulär som finns i bilaga 1 och 2. Under det pensionärsråd på 
vilket jag medverkade intogs rollen som betraktare och åhörare. 
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5 Pensionärsråden i Stockholm 

5.1 Allmänt 

Pensionärsråden är ett av de äldsta forumen för medinflytande och skapades på 
initiativ av de rikstäckande pensionärsorganisationerna PRO och SPF i mitten av 
1970-talet. 1988 fick pensionärsråden överläggningsrätt och har sedan dess 
fungerat som bollplank när det gäller kommunala frågor som berör äldrevård och 
service för äldre. Ledamöterna väljs av kommunstyrelsen på förslag från de i 
kommunen existerande pensionärsorganisationerna (Socialstyrelsen 2000:13f). 

I Stockholms stad finns det ett centralt pensionärsråd för hela kommunen samt 
lokala pensionärsråd vilka är underställda de olika stadsdelsförvaltningarna. Det 
centrala pensionärsrådet har i uppgift att bevaka de äldres intressen när det gäller 
stadens långsiktiga arbete med äldrefrågor medan de lokala pensionärsråden 
fokuserar på den närliggande servicen och äldreverksamheten. Deras uppgift är 
enligt kommunens instruktioner att:  

 
”…bereda pensionärerna inom stadsdelsnämnden insyn och inflytande i allmänna 

frågor som rör äldres levnadsförhållanden.” (Kfs 2000:20) 
 

De lokala pensionärsråden har i sin tur kontakt med de brukarråd och anhörigråd 
som i de flesta fall finns på respektive vårdhem och äldreboende. Eventuella 
frågor som väcks där kan slussas vidare till det lokala rådet för diskussion 
(Stadskontoret 2002:4). 

5.2 Relation till förvaltningen 

I den nyligen avslutade utredningen Stadens politiska organisation (SPO) förslår 
utredningsgruppen bland annat att stadsdelsnämnderna får ett ökat ansvar när det 
gäller lokala driftsfrågor. Denna decentralisering ser utredningen som ett naturligt 
steg till fortsatt fördjupning av stadsdelsnämndernas idag väl fungerande 
verksamhet (Statskontoret 2003:34f). Stadsdelsnämnderna i Stockholm har också 
möjligheten att delegera vissa former av självförvaltning till existerande brukarråd 
i enlighet med KL 6 kap 34§.  

Pensionärsråden i Liljeholmen och Maria-Gamla Stan arbetar båda på liknande 
sätt. Ungefär en vecka innan det planerade Stadsdelsnämndsmötet samlas gruppen 
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och går igenom nämndens ärendelista. Samtliga frågor som kan beröra äldre 
diskuteras. I vissa fall är det även förvaltningens specifika önskan att nämnden 
yttrar sig eller lägger förslag i någon fråga (Intervjuer med Åke Hansson och Börje 
Nilsson6). Nämndens arbete kan i detta fall liknas vid en remissinstans. Någon 
offentlig status som remissinstans har dock inte råden.  

Förutom att bevaka och diskutera de frågor som går upp till beslut i nämnden 
driver även pensionärsrådet i Maria-Gamla Stan ett par ”hjärtefrågor”, vilka 
varierar beroende på medlemmarna (Intervju BN). Inom Liljeholmens stadsdel 
finns det inga uttalade profilfrågor med det är inte sällan som man lägger förslag 
och påpekar brister i både den dagliga verksamheten och i den mer långsiktiga 
planeringen (Intervju ÅH). Stadskontorets utvärdering av pensionärsråden (2002) 
visar på att långsiktighet och planering i många fall saknas i rådet. Enligt 
utredningen beror detta både på att rådets kontakt med andra brukare i form av 
samtal ofta är bristfällig och att förvaltningen ofta släpper in rådet för sent i 
beslutsprocessen vilket många gånger gör det svårt för rådet att påverka utgången 
av en fråga (Stadskontoret 2002:13). 

Förvaltningen representeras av en sekreterare, vilken också är ansvarig för 
utskick av kallelser och diskussionsunderlag. Ett par tillfällen om året besöker 
också politiker från stadsdelsnämnden rådet för att man på så sätt skall få 
möjlighet till ytterligare kontakt. Chefen för äldreomsorgen är också närvarande så 
ofta som möjligt (Intervju BN).  

De frågor som råden diskuterar är av förhållandevis omfattande karaktär. 
Under det senaste åren har man bland annat diskuterat standarden på stadsdelens 
snöröjning, utvecklandet av nya typer av serviceboende och kvalitén på maten 
som distribueras av hemtjänsten (Intervju BN och ÅH). 

Förhållandet till förvaltningen skiljer sig från varandra i de båda stadsdelarna. 
Pensionärsrådet i Maria – Gamla Stan upplever att kommunikationen med 
stadsdelsnämnden är god i fråga om respons och beaktande av rådets frågor. 
Liljeholmens pensionärsråd däremot uppfattar stadsdelens intresse som svagt när 
det gäller äldrefrågor. 

 
”En gång frågade jag nämnden hur många det var som läst vårt protokoll innan 

mötet. En plus ordförande räckte upp handen” (Intervju Åke Hansson) 

5.3 Rådets mötesutformning 

På det möte som besöktes7 inleddes sammanträdet utan representanter från 
förvaltningen. De olika deltagarna rapporterade om de uppgifter de utfört sedan 
senaste mötet så som kontakt med förtroenderåd på olika äldreboenden. Därefter 

                                                                                                                                                         
 

6 Börje Nilsson är ordförande i pensionärsrådet i stadsdelen Maria – Gamla Stan. Åke Hansson är 
ordförande i pensionärsrådet i stadsdelen Liljeholmen  
7 Pensionärsrådet i Maria – Gamla Stan 040518 
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gick man igenom stadsdelsnämndens föredragningslista och fann två frågor kring 
vilka man önskade ställa förvaltning och politiker till svars. 

Efter en kortare paus inleddes det formella mötet, nu med tre lokala politiker, 
chefen för äldreomsorgen samt en tjänsteman vilken fungerade som sekreterare. 
Efter en inledande diskussion av positiv karaktär kring de förändringar som 
uppkommit inom matdistributionen startade rådet en intensiv utfrågning av 
politiker och förvaltningschefen. Utfrågningen var av ganska hätsk och det drogs 
en tydlig skiljelinje mellan rådet, och dess uppfattning som mejslats ut tidigare 
under förmötet, och politiker och förvaltning som fick stå till svars för de ”fel” 
som enligt rådet begåtts.  Flera av rådets åsikter berörde tydligt politikens 
inputsida i det att nyligen fattade eller framtida politiska beslut ifrågasattes. Denna 
intressekonflikt mellan rådet och förvaltningen/politikerna skapade mycket lite 
utrymme för samtal och konkreta beslut.  

Skillnaden från förmötet i vem som talade i gruppen var också tydlig. Innan 
pausen hade nästan samtliga medlemmar uttryckt sin åsikt i någon av frågorna. 
När mötet sedan övergick i utfrågning av gästerna var det endast ett fåtal personer 
som tog stor plats. Diskussionen med politikerna fördes på en mycket hög språklig 
nivå vilken utan tvekan uteslöt flera rådsmedlemmar ur diskussionen8. Inte under 
någon gång av det besökta mötet gavs det utrymme till samtal mellan förvaltning, 
politiker och brukarråd kring hur man borde lösa frågorna. 

Det tuffa klimatet och höga samtalsnivån mellan ett par rådsmedlemmar och 
de utfrågade gästerna tydde på att det vara flera rådsmedlemmar som hade ett 
förflutet inom kommunalpolitiken. Något som senare också bekräftades av 
rådssekreteraren (Intervju med Gunilla Hjalmarsson). Dessa medlemmars förmåga 
att utnyttja brukarrådet som plattform för fortsatt inflytande i politiken tycktes till 
stor del demolera mötet och resulterade i att rådet inte nådde fram till något 
enighet eller förslag i någon fråga.  

Representativiteten i rådet är förhållandevis svår att dra några slutsatser om 
men medlemmarna i rådet kommer genom tillsättningsförfarandet via 
pensionärsorganisationer från en föreningsbakgrund. Börje Nilsson påpekade 
också att det ofta är svårt för både pensionärsföreningar och kommunen att 
komma i kontakt med de pensionärer som varken är föreningsaktiva eller bor i ett 
av kommunen ordnat boende. Åke Hansson påpekade också att åldersstrukturen i 
pensionärsföreningarna är väldigt snadfördelad. PRO föreningen i Liljeholmen 
hade exempelvis en medelålder på nära 80 år. Om möjlighet till deltagande för 
andra brukare än rådsmedlemmarna kan jag av undersökningen inte dra några 
slutsatser om mer än att mitt deltagande som åhörare var välkommet.  

 
 

                                                                                                                                                         
 

8 Trots omfattande egen politisk aktivitet och en god insyn i Stockholmsstads pensionärspolitik 
hade jag själv mycket svårt att följa diskussionerna. Flera medlemmars kroppsspråk gav uttryck 
för samma oförståelse.  
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5.4 Fortsatt utveckling av rådets uppgifter 

Sekreteraren i Maria – Gamla Stan menade att rådet de senaste året fungerar olika 
beroende på vilka medlemmar som sitter där. Anledningen till medlemmarnas 
stora inflytande på utformningen trodde hon berodde på att rådet egentligen har 
ganska vagt utformade linjer att arbeta efter (Intervju GH), något som också 
bekräftas av statskontorets utvärdering av pensionärsråden (Stadskontoret 2002). 

Förvaltningen dock har försökt att strukturera rådets arbetsuppgifter bättre 
inför framtiden. Rådet är nu delaktiga i upphandlingen av tjänster rörande 
äldrevård samt kommer inom kort också att kunna medverka i utredningar av 
specifika fall av oegentligheter eller biståndsutredningar. Gunilla Hjalmarssons 
förhoppning är att rådets arbete på detta sätt kan fokuseras mer på ett par områden 
där inflytandet kan bli reellt och beröra mer konkreta frågor (Intervju GH). På det 
besökta mötet diskuterades också som hastigast om rådet skulle få status som 
riktigt remissorgan i äldrefrågor. Det verkade dock på politikerna som att detta 
inte var önskvärt då det fanns risk för att rådet skulle få en för tung arbetsbörda.  

Ingen av de två intervjuade rådsmedlemmarna önskade att rådet i framtiden 
skulle få någon form av beslutanderätt. Dem menade att möjligheten till att vara 
kritisk och den arbetsbörda som en beslutande församling åläggs skulle göra det 
svårt för rådet att finna medlemmar och komma med konstruktiva förslag. 
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6 Slutsatser 

6.1 Reflektioner kring den empiriska undersökningen 

Trots att den empiriska undersökningen knappast kan ses som omfattande finns 
det anledning att dra vissa slutsatser gällande de undersökta objekten. 
Förhoppningsvis är de problem som de undersökta råden brottas med isolerade 
fenomen men Möllers (1996) genomgång av brukarens vanmakt och irritation 
visar på att liknande problem har uppkommit och undersökts tidigare.  

I förhållande till de substanskrav som satts upp finns det en förhållandevis stor 
diskrepans mellan den empiriska verklighet som undersökts och den önskade 
utformningen av rådens möten. Utvärderingen inriktar sig endast på de två 
undersökta råden och bör inte tas som allmängiltiga resultat för den sammantagna 
brukarverksamheten. 

6.1.1 Rådets relation till och plats i förvaltningen 

De lokala pensionärsråden i Stockholms stad har utifrån de riktlinjer som 
utarbetats från Stadshuset (Kfs 2000:20) mycket stora områden att bevaka och 
yttra sig om. Ett sådant stort område gör det uppenbart svårt att agera som 
beslutande organ då ansvarsbördan på deltagarna kan förväntas bli orimligt hög. 
De stora områden som gruppen skall bevaka har också fått till följd att, det i de 
undersökta råden, blivit en uppdelning av ansvarsområden mellan medlemmarna. 
En sådan uppdelning kan tänkas hämma gruppens förmåga att se över hela 
verksamhetsområdet samtidigt som att flera gruppmedlemmar innehar information 
som inte delges de andra vilket kan tänkas förhindra uppkomsten av ett 
konstruktivt samtal. 

Relationen till politikerna och övriga förvaltningen tycks på det besökta mötet 
i Maria – Gamla stan i stor utsträckning präglas av en förhoppning om att kunna 
påverka politikernas framtida beslut. Sådana försök till påverkan av den politiska 
inputen är oroande för den representativa demokratin. Om det inom gruppen är 
vanligt med ett sådant agerande finns det stor risk för att Montins oro kring 
brukarrådens ökade inflytande besannas (Montin1998:81ff). 

När det gäller den alltid närvarande tjänstemannens roll finns det en stor 
skillnad i hur dennes roll beskrevs i intervjuerna och hur den framträdde under det 
besökta mötet. Intervjuer med rådsmedlemmarna före mötet gav en bild av 
tjänstemannen som effektiv och kunskapsbidragande medan hon under det besökta 
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mötet mestadels satt tyst. Det är dock mycket möjligt att hon vid de tillfällen 
politiker eller högre tjänstemän inte deltar i mötet har en större roll som 
kunskapskälla för gruppen. Vad som annars kan konstateras är att utskicket av 
kallelse och mötesunderlag fungerar tillfredställande i de båda undersökta råden.  

6.1.2 Mötesutformning 

De flesta av de deliberativa substanskrav som tidigare satts upp uppfylls i ytterst 
liten omfattning i de undersökta råden. Vad som är mest oroande är det faktum att 
pensionärsrådet i Maria-Gamla stan utformar önskningar och åsikter, på förmötet, 
innan de möter förvaltningen och politiker. Detta gör att utrymmet för samtal 
kring problem kraftigt begränsas och istället ersätts av hot, krav och 
ansvarsutkrävande. Förmötet skapar som Montgomery (2003:255f) uttrycker det 
ett socialt tryck hos pensionärsrådet där man genom överläggningar och skapandet 
av en gemensam åsikt formar en gemenskapskänsla mot de yttre krafterna, i detta 
fall förvaltning och politiker. Möjligheten till ett konstruktivt och uttömmande 
samtal mellan de olika parterna är i ett sådant läge ytterst liten. En sådan 
aggressivitet från rådet sida ökar snarare än minskar klyftorna mellan de två 
enheter, rådet och förvaltningen, som i så stor utsträckning som möjligt skall 
samarbeta. 

Man bör också ställa sig frågande till om rådsmedlemmarna på det besökta 
mötet agerade i egenintresse eller med mandat från samtliga brukare i stadsdelen. 
Svaret på den frågan är naturligtvis svårt att finna men man kan utgå från att ju 
abstraktare frågan är desto svårare är det att se effekten för alla de man företräder. 
Effekterna av avsaknaden av snöröjning för äldre är enkel att se medan 
omvandlingen av äldreboende till seniorsbostäder kan bli så komplicerat att 
gruppens medlemmar snarare utgår från sin politiska uppfattning i frågan än vad 
samtliga pensionärer anser vara önskvärt. 

Rådets kommunikation med andra pensionärer är svårt att undersöka. Åke 
Hanssons oro över att endast äldre pensionärer engagerar sig i de föreningar som 
väljer representanter till rådet är naturligtvis ett exempel på att 
brukarrepresentationen i rådet inte är väl fördelad i ålder.   

6.1.3 Diskrepans mellan norm och verklighet 

De undersökta brukarråden uppvisar en mycket stor diskrepans när det gäller de 
uppsatta normer för hur brukarråden skall kunna utformas för att fungera som 
platser för deliberativa processer samtidigt utan att äventyra den representativa 
demokratin. Inget av de uppställda substanskraven kan sägas vara uppfyllda till 
fullo och endast ett fåtal av kraven kan sägas uppfyllas delvis.  

Vad som kan uppfattas som bäst fungerande är förvaltningens relation till 
gruppen på så sätt att handlingar och förberedande information skickas ut i tid. 
Informationen före mötet är således tilläcklig för att samtliga deltagare skulle 
kunna sätta sig in i de frågor som skulle avhandlas på mötet. 
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De substanskrav som inte på något sätt finns representerade i den empiriska 
undersökningen är gruppens fokus på politikens output samt ett välfungerande 
samtal mellan brukarråd och förvaltning. Avsaknaden av dessa två krav utgör ett 
hot mot den lokala representativa demokratin i att en enskild intressegrupp 
försöker, och möjligen också får, visst inflytande över den i stadsdelen förda 
normgivande politiken. En för mig trolig förklaring till att denna situation uppstått 
är de bristande riktlinjer för rådets verksamhet som finns från stadens förvaltning.  

6.1.4 Förslag till förändringar 

För att förbättra rådens verksamhet i riktning mot en organisation som vilar mer 
på samtalsdemokratiska grunder samtidigt som den representativa demokratin inte 
utsätt för samma påfrestningar som tidigare kan kommunen med hjälp av KL 6 
kap 34§ ge rådet utökat inflytande över ett område som är mindre än idag. Om 
rådet ges möjlighet till att agera som remissinstans istället för rådgivande organ 
kan kommundelsnämnden och förvaltningen styra vilka frågor som rådet skall 
engageras i. Samtidigt kommer råden, som remissinstans, på ett tidigare stadium 
få insyn i implementeringsprocessen än vad som nu emellanåt tycks förekomma. 

Att ge rådet en tydlig roll som remissinstans försvårar också för medlemmarna 
att agera i frågor som berör den kommunala politikens input då dagordningen styrs 
från politiker och förvaltning. Samtidigt kan ett större inflytande i enskilda frågor 
ge bättre genomslag för rådets åsikter än vad som nu är fallet. Att agera som 
remissinstans gör också att rådet på ett annat sätt än idag måste framföra förslag 
som är mer samstämmiga och genomarbetade. Därmed skapas möjligheterna för 
en god deliberativ process. 

För att ytterligare öka möjligheterna för ett utvecklande samtal mellan rådet 
och förvaltningen bör också gruppens förmöten avvecklas då dessa tycks skapa en 
gemensam åsikt hos gruppen som sedan ställs mot förvaltningen. Om centrala 
personer i förvaltningen ständigt deltog i gruppens möten är möjligheten till ett 
fruktbart samtal och stor enighet kring framtida remissutlåtanden större än dagens 
frostiga förhållande mellan de båda instanserna. 

6.2 Möjligheterna till deliberativa processer inom 
ramen för dagens brukarverksamhet 

Den konstruktiva delen av uppsatsen har visat på förtjänsterna som införandet av 
samtalsdemokratiska normer kan ha för den svenska brukarverksamheten. 
Skapandet av en deliberativ arena där förvaltning, politiker och brukare kan mötas 
för att samtala och besluta kring frågor som berör den kommunala servicen tycks 
förhållandevis enkelt att genomföra. De redan existerande ramarna som idag finns 
för brukarverksamheten kan utan större svårighet varsamt förändras för att skapa 
ökade möjligheter för samtal och samförstånd. De skisserade förändringarna 
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syftar i första hand till att öka skyddet för den representativa demokratin samtidigt 
som brukarinflytandet ges en möjlighet att utvecklas. Den empiriska 
undersökningen visar också på att ett behov av tydligare former för verksamheten. 
Utformandet av dessa deliberativa arenor visar på att samtalsdemokratiska normer 
mycket väl går att förena med den representativa demokratin. Samtidigt bör 
påpekas att de deliberativa arenorna inte på något sätt är tillräckliga för att den 
önskvärda deliberativa processen skall uppstå. 

Den andra delen av processen, själva deliberationen, visar sig vara mycket 
svårare att skapa genom en kommunal förändring av brukarrådens utformning. 
Viljan att rådslå istället för att kräva måste komma från de personer som utgör 
gruppen. Viljan att låta alla komma till tals och ge sig tid att lyssna på de individer 
man representerar kräver stora personliga insatser. Den mänskliga faktorn är 
svårare och tar längre tid att påverka än den kommunala utformningen. Att finna 
en god representativitet av brukarkollektivet och nå ut med information om 
möjligheten till delaktighet är ytterligare problem som måste överbryggas för att 
en deliberation på den deliberativa arenan skall komma till stånd.  

Hindren för att skapa en fullständig deliberativ process inom ramen för dagens 
brukarverksamhet tycks således vara om inte omöjlig så mycket avlägsen. 
Samtidigt kan man vända på problemet och hävda att det är bättre att det finns en 
viss möjlighet än ingen alls. Det är möjligt att det även i den skisserade 
utformningen av framtida brukarråd finns brister och risker för den representativa 
demokratin. Dock ställer jag mig frågande till om bristerna är av den omfattning 
som den ringa undersökningen visar på att dagens system i vissa fall kan uppvisa. 
Därför tror jag att en framtida utformning av brukarråden i enlighet med de 
skapade förslaget både kan fungera som ett skydd för den representativa 
demokratin och som en avlägsen möjlighet till brukarråd där deliberativa 
processer fungerar och utvecklas.  

6.3 Fortsatt forskning 

Möjligheterna att utforma redan existerande institutioner till forum som kan 
härbärgera deliberativa processer är att ses som näst intill oändlig. En större 
kartläggning av det svenska brukarväsendet, med utgångspunkten att se 
möjligheter och problem, torde vara givande för samtalsdemokratins fortsatta 
utveckling. Samtidigt har den genomförda undersökningen visat på att de enda 
faktiska slutsatserna av demokratiutredningen: önskan till större medborgerligt 
deltagande i den dagliga verksamheten, har sina risker. Jag ställer mig frågande 
till SOU 2000:1s slutsatser om att riskerna är små för att brukarverksamhet 
påverkar den representativa demokratin i fel riktning. Den genomförda 
undersökningen visar snarare på att den representativa demokratin i mycket stor 
utsträckning kan påverkas om brukarverksamheten utformas på fel sätt. Fortsatt 
forskning på hur man bör utforma brukarverksamheten istället för att man bara 
bör införa det vore tacksamt och eftersträvansvärt. 
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6.4 Avslutande kommentarer 

Arbetet med det svenska brukarväsendet har givit mig en insikt i hur den svenska 
förvaltningen kan fungera och hur den borde fungera. Genom de kontakter jag 
haft med brukare och förvaltning har jag fått den uppfattningen att de som deltar 
som medborgarrepresentanter i råd och andra påverkanskanaler sällan gör det för 
att de vill vinna något konkret. Snarare är det med för att de vill påverka och 
känna sig delaktiga i något som berör den på ett känslomässigt plan. Problemet är 
bara att de inte riktigt vet hur de skall bli delaktiga utan att trampa politier och 
tjänstemän på tårna.  

Det finns en kunskapsbrister både i förvaltning och hos brukare i hur man 
genomför goda samtal och skapar förståelse mellan brukare och förvaltning. 
Ytterligare forskning och förslag är av yttersta vikt för att det svenska 
brukarväsendet inte skall bli en klagomur utan en plats där man kan påverka och 
samtala kring den offentliga verksamheten. Denna uppsats är mitt inlägg i 
debatten och jag hoppas på fler idéer och åsikter innan ett beslut fattas i frågan.  
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Bilaga 1 
 
Frågeformulär för medlemmar i pensionärsråd 
 
Allmänna frågor 
 
Hur länge har du varit med i pensionärsrådet? 
Hur kom det sig att du gick med? 
 
Brukarrådet relation till förvaltningen 
 
Vilka frågor diskuteras främst i pensionärsrådet? 
Vem lyfter upp frågor för beslut/diskussion? 
Hur förbereder ni er inför ett möte? Utskick, förmöten och liknande. 
 
Vilka beslutsbefogenheter har ni? 
Hur uppfattar du förvaltningens inställning till pensionärsrådet? Besvärlig/Bra 
Lyssnar förvaltning och politiker på era åsikter? 
 
Vad anser du är rådet primära uppgift? 
Ökade anslag eller det bästa av situationen utifrån givna anslag? 
 
Tycker du att rådet har ett för stort eller för litet ansvarsområde? 
Mindre ansvarsområde och ökad makt eller större ansvarsområde och endast rådfrågande? 
Tror du att rådet skulle vara kompetenta att utifrån givna ramar sätta budget och styra viss 
förvaltning? 
 
Mötesutformning 
 
 
Hur många frågor avhandlas på varje möte? För få eller för många? 
Hur brukar ni komma överens i rådet? Samtal, konsensus, votering, förhandling? 
Vad är den kommunala tjänstemannens uppgift? Beredande?/ Kunskapskälla? 
Får samtliga medlemmar i rådet "plats" i diskussionen?  
 
Hur länge brukar en person sitta i rådet? 
Hur ofta kommer det besökare och vilka är välkomna? 
 
Tror du att stämningen skulle vara annorlunda om ni hade mer beslutande makt? 
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Bilaga 2 
 
Frågeformulär för tjänstemän i kontakt med pensionärsråd 
 
Allmänna frågor 
 
Hur länge har du varit ansvarig för pensionärsråd/brukarråd? 
 
Relationen mellan råd och förvaltning 
 
Hur uppfattar du brukarrådet funktion? 
Vilket bör vara dess primära uppgifter? 
Lyssnar förvaltningen på rådet åsikter? 
Vilken är den gängse uppfattningen om brukarråd inom förvaltningen? Besvärligt/ En 
tillgång? 
 
Tycker du att rådet uppgifter är för stora/för små? 
Vilken kunskapsnivå tycker du att rådsmedlemmarna har? Insatta/ inte insatta? 
Tror du att rådet skulle klara av visst ekonomiskt ansvar för begränsade delar av 
förvaltningen? 
Anser du att rådet idag eftersträvar ökade anslag eller att de försöker göra det bästa av givna 
resurser? 
 
Mötesutformning 
 
 
Hur många frågor avhandlas på varje möte? För få eller för många? 
Hur brukar de komma överens i rådet? Samtal, konsensus, votering, förhandling? 
Vad är den kommunala tjänstemannens uppgift? Beredande?/ Kunskapskälla? 
Får samtliga medlemmar i rådet "plats" i diskussionen?  
 
Hur länge brukar en person sitta i rådet? 
Hur ofta kommer det besökare och vilka är välkomna? 
 
Tror du att stämningen skulle vara annorlunda om de hade mer beslutande makt? 
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