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Abstract 

As a result of the official report on democracy (Demokratiutredningen), the 
Swedish government decided in 2002 to prescribe by law the right of initiation for 
common citizens in city councils (medborgerlig förslagsrätt). All citizens are 
therefore now entitled to submit a proposal which then will be dealt with by the 
city council as a motion.  

In this paper the handling of the citizen proposal is seen as a dialogue between 
the citizen and the city council. Based on theory of deliberative democracy, a 
number of ”dimensions” are set up: Rationality, Agreement and Disagreement, 
Common Description of Reality, Reciprocity and Responsiveness, Publicity, and 
Equality and Inclusion. and utltimately are thought to describe what deliberation 
should consist of ideally.  A normative evaluation is then carried out by applying 
these dimensions to a material of six citizen proposals from the municipality of 
Lund. The leading question is: to what extent does the deliberation that arise due 
to citizen proposals live up to certain ideals of deliberative democracy? 

With the help of existing models, coding schemes and elements of textual 
analysis, the paper makes the final summarized conclusion that deliberation in the 
handling of citizen proposals still has a long way to go.  
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1 Bakgrund 

År 1997 beslutar dåvarande regering att man ska undersöka den moderna 
demokratins förutsättningar i Sverige. Ett sjunkande valdeltagande oroar och man 
efterfrågar särskilda åtgärder för öka medborgarnas delaktighet i det demokratiska 
samhället.  Resultatet blir att man tillsätter en utredning, Demokratiutredningen, 
med syfte att beskriva och analysera de samhälleliga förutsättningarna för den 
svenska demokratin samt lämna förslag på hur man kan förnya den (Regeringen).  

Vid millenniumskiftet lämnade Demokratiutredningen över sitt 
slutbetänkande. Där konstaterades att de mer etablerade demokratiska formerna 
inte längre lockade medborgarna (SOU 2000:1, s. 195) Det berodde emellertid 
inte på att det medborgerliga engagemanget eller politiska intresset minskade 
(SOU 2000:1, s. 198, 224). Vad som ansågs alarmerande var främst ett allt lägre 
förtroende för det politiska systemet och den enskilde medborgarens upplevelse 
att det var svårt att påverka politikens utformning (SOU 2000:1, s. 224).  

Mot bakgrunden av detta lade regeringen fram propositionen ”Demokrati för 
det nya seklet” år 2001. Denna medförde bland annat en rad förändringar i 
kommunallagen, därtill hör förslaget om medborgerlig förslagsrätt (prop. 
2001/02:80, s. 1). Medborgarförslag, liksom medborgarpaneler eller 
medborgardialoger, ansågs vara ett sätt att göra demokratin mer pluralistisk, med 
fler vägar för medborgaren till påverkan (prop. 2001/02:80, s. 53). Dessutom 
menade man att lagändringen skulle minska avståndet mellan medborgare och 
förtroendevalda och öka engagemanget för lokalpolitik genom att lyfta fler 
diskussioner under mandatperioder (prop. 2001/02:80, s. 53). Lagändringen 
genomfördes och sedan den 1 juli 2002 kan kommuner införa medborgerlig 
förslagsrätt (Montin 2004, s.2).   

 

1.1 Medborgerlig förslagsrätt 

Medborgerlig förslagsrätt innebär att kommunmedborgare får väcka ärenden i 
kommunfullmäktige (prop. 2001/02:80, s. 51). Medborgarförslaget förbereds 
därefter så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år (prop. 2001/02:80, s. 10). 
Fullmäktige får dock besluta att överlåta ärendet till berörd nämnd för beslut om 
frågans karaktär tillåter det (det vill säga faller under en viss nämnds 
ansvarsområde). I schemat nedan beskrivs ett medborgarförslags ärendegång. I 
resten av uppsatsen hänvisar jag till medborgarförslagets ärendegång som 
”förslagsgången”.  
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Enligt en rapport beställd av Justitiedepartementet är medborgarförslag ofta 
konkreta och av en mer vardagspolitisk karaktär. De uppges sällan vara särskilt 
politiskt laddade utan handlar ofta om tekniska frågor: öka parkeringstiden, inrätta 
cykelvägar, placera återvinningsstationer på en specifik plats med mera (Montin 
2004, s. 6-7 samt bilaga 4 s. 28) 

 

1.2 Medborgarförslag i Lund 

Enligt uppgifter från kommunen inkom under tidsperioden 2010-2014 228 
medborgarförslag i Lund. Två lokalpolitiska frågor får stort utrymme bland 
medborgarförslagen i Lund: Folkparken och spårvägen. Folkparkens framtid har 
varit föremål för diskussion en tid. Idéerna kring parken har varit många men de 
flesta kan sorteras in i två huvudläger: inrätta ett nytt kulturcenter i Folkparken 
eller ge plats åt nybyggnation (Sydsvenskan 2011a, Sydnytt 2014).  
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Tankar på spårväg har funnits länge i Lund. Men på senare år har 
kommunpolitikerna bestämt sig för att realisera projektet. Även om samtliga 
partier ställer sig bakom spårvägen är inte stödet lika brett hos allmänheten. Ivriga 
spårvägsmotståndare tröttnade på fullmäktiges konsensus och bildade till och med 
ett nytt parti för att bestrida frågan.  Båda Folkparken och spårvägen har fått stor 
medial uppmärksamhet och dominerat den lokala offentliga diskussionen från tid 
till tid.  

1.3 Frågeställning 

I den här uppsatsen väljer jag att se förslagsgången som ett samtal mellan 
förslagsställaren och kommunsidan. Utifrån teori om samtalsdemokrati eller 
deliberativ demokratiteori ställer jag upp ett antal dimensioner och utvärderar hur 
väl samtalssituationen (deliberationen) lever upp till deliberativa ideal. Jag arbetar 
och söker svar utifrån frågeställningen: Hur väl lever samtalet som uppstår mellan 
förslagsställaren och kommunsidan upp till vissa krav på deliberation enligt 
deliberativ demokratiteori?  
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2 Metodologiska överväganden 

 

2.1 Metod 

 
Utifrån deliberativ demokratiteori bygger jag ett antal dimensioner som visar vad 
ideal deliberation bör innehålla. Jag undersöker sedan hur deliberationen hos 
förslagsgången ser ut i förhållande till dimensionerna. Undersökningen kan därför 
beskrivas som en normativ studie med inriktning på utvärdering. Studien är 
normativ eftersom jag utför ett slags normbygge när jag ställer upp dimensionerna 
men samtidigt utvärderande då jag undersöker hur väl deliberationen lever upp till 
deliberativa ideal i samtalssituationen som uppstår mellan förslagsställaren och 
kommunsidan.  

Men för att kunna utvärdera hur väl deliberationen möter dimensionerna krävs 
att dimensionerna görs mätbara och får en operationell definition. 
Operationaliseringen förutsätter dock att man först klargör relevanta begrepp och 
preciserar teoretiska definitioner. Teorin blir i undersökningen en viktig del av 
metoden och bidrar till att uppsatsen är relativt teoritung.  

I operationaliseringen av dimensionerna hämtar jag särskild inspiration från en 
artikel av Jennifer Stromer-Galley men också från David Dutwin. Båda artiklarna 
innehåller gedigna kodningsscheman för deliberation. På ett håll försöker jag även 
använda mig av en modell från Mikael Sundström & Anders Sigrell. Jag lägger 
dessutom till vissa textanalytiska inslag för att utvidga analysen. Jag undrar om 
inte en vidare användning av textanalys hade kunnat berika Stromer-Galley och 
Dutwins analyser och min förhoppning är att ytterligare fånga vissa aspekter av 
jämlikhet. Men de textanalytiska inslagen behöver egentligen utvecklas mer. 
Därför blir här syftet främst att leka med tanken om vad detta kan tillföra i en 
analys.  
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2.2 Urval  

  

2.2.1 Urval av fall 

Flera medborgarförslag i Lund kretsar som tidigare nämnt kring två större 
lokalpolitiska frågor: Folkparken och Spårvägen. Från dessa frågor väljer jag 
medborgarförslag att studera inom tidsperioden 2010-2014. Genom lottning får 
jag 3 stycken medborgarförslag om vardera ämne (se referenser för mer 
information om valda medborgarförslag).   

Jag gör därmed ett strategiskt urval från moderpopulationen av det totala 
antalet medborgarförslag inom tidsperioden. De undersökta fallen är inte typiska 
för medborgarförslag i allmänhet. De är mer välskrivna och visar fler tecken på att 
man inser det politiska allvaret i situationen. Dessutom rör medborgarförslagen 
två lokalpolitiska frågor som berör samtliga kommunmedborgare och har varit 
föremål för offentlig diskussion.  Det politiska problemet är alltså av en mindre 
vardagspolitisk karaktär än vanligt. Medborgarförslagen lämpar sig särskilt väl 
som exempel eftersom deliberationen har goda förutsättningar i nämnda fall.  Om 
inte den undersökta deliberationen lever upp väl till dimensionerna har jag skäl att 
anta, trots att antalet undersökta fall är få, att förslagsgången i allmänhet inte 
heller gör det (se t.ex. Esaisasson m.fl. 2012, s.161-162).  

2.2.2 Urval av material 

Jag väljer att enbart fokusera på textmaterial för att analysera deliberationen. 
Genom texten får förslagsställaren en faktisk röst i kommunfullmäktiges 
sammanträden och blir där en aktör bland ledamöter. I mötet finns en chans att 
minska gapet mellan medborgare och förtroendevalda, som lagändringen ämnade.  

Underlaget består av protokoll och bifogade handlingar från 
kommunfullmäktiges sammanträden. Jag analyserar text från medborgarförslag, 
reservationer, tjänsteskrivelser och yttranden. Jag avstår från att analysera 
protokoll, till exempel från sammanträden från kommunstyrelsen. Jag inriktar mig 
på längre, sammanhängande textstycken som består av grafiska meningar 
eftersom det utgör grunden för samtalet och är enklare att analysera.  

I samtalet tolkar jag deltagarna som förslagsställaren och kommunsidan.  Det 
är en förenkling av verkligheten. Kommunen består naturligtvis av olika instanser 
där olika individer driver arbetet framåt. Men för medborgaren i förslagsgången 
framstår de inblandade från kommunen mer eller mindre som en enad front och 
därför tycker jag att indelningen är motiverad.   
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2.3 Om några konsekvenser av metodologiska val 

Dimensionsbygget kräver att jag reducerar ett mångfasetterat begrepp och 
bedömer vad som kännetecknar det. Jag gör ett försök men är medveten om att jag 
inte fångar alla aspekter. Därtill bör tilläggas att det är svårt att mäta teoretiska 
begrepp, även efter att de fått en operationell definition. I min uppsats finner jag 
till exempel inget sätt att operationalisera dimensionen Offentlighet inom 
deliberationens avgränsning och därför undersöks inte förslagsgången utifrån 
denna viktiga punkt. Ytterligare ett exempel är dimensionen Reciprocitet och 
lyhördhet som bland annat mäts genom att undersöka andel metasamtal. Men 
frågan är om inte metasamtalet hos kommunsidan kommer till för att möta 
formalia snarare än att visa tecken på att man har lyssnat. Därför kan man 
ifrågasätta om operationaliseringen mäter det den utger sig för att mäta. Men 
operationalisering är en ständig avvägning mellan vad ett lyckat försök kan ge och 
skadan en felmätning kan åstadkomma. Ibland bedömer jag att risken är värd att ta 
för lärandets skull. 

Att inhämta resultat utifrån operationaliseringen är också en utmaning. De 
textanalytiska inslagen kräver i synnerhet mycket tid. Om mer tid hade funnits 
alternativt operationaliseringen varit mindre i omfattning hade jag med större 
precision och säkerhet kunnat presentera resultaten.   

Eftersom undersökningen är en fallstudie byggd på ett strategiskt urval är det 
svårt att generalisera resultaten: fallen är få och inte representativa för hela 
moderpopulationen. Jag hoppas ändå kunna säga något om hur deliberationen i 
förslagsgången lever upp till dimensionerna eftersom de undersökta fallen har 
speciellt goda förutsättningar bland medborgarförslagen.  Jag vill också tillägga 
att, även om frågeställningen syftar på en utvärdering, är dimensionsbygget en 
lika stor del av uppsatsen. Om resultatens hållbarhet blir lidande, är det delvis till 
förmån för dimensionerna.  

Modellerna jag använder mig av i operationaliseringen är utformade för 
transkriberade muntliga samtal. Det märks delvis i den inledande kategoriseringen 
i förarbetet (se 5.1.1.). Att identifiera text till kategorierna process och socialt 
betyder inte lika mycket i mitt arbete eftersom de utgör en relativt liten del av 
textmaterialet. Ännu ett exempel är hur förekommande frågor är. Stromer-Galleys 
modell undersöker antal frågor (se Stromer-Galley 2007, s. 12) men i mitt 
material är frågor inte alls lika vanligt. Möjligtvis är frågor ett vanligare inslag i 
muntliga samtal. Jag menar ändå att fördelarna med att tillämpa modellerna är 
övervägande. Dessutom finns inte liknande modeller fast anpassade till ett 
ursprungligen skriftligt textmaterial, i alla fall inte till min kännedom.  

Jag kan även konstatera att mediet, genom vilken texten förmedlas, begränsar. 
Förslagsgången kräver antagligen en viss formalitet och har en bestämd 
ordningstur. Det påverkar till exempel turväxlingarna, som blir kontrollerade. En 
följd är att medborgaren inte kan begära replik. Det är en av orsakerna till att jag 
främst fokuserar på kommunsidans svar. Men huvudanledningen är att jag anser 
att ansvaret att minska avståndet mellan förtroendevalda och medborgare i första 
hand ligger hos politikerna.  
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I min undersökning begränsar jag mig till att studera enbart textutdrag från 
handlingarna till kommunfullmäktiges protokoll. Genom texten får 
förslagsställaren en faktisk plats och röst i kommunfullmäktige, utöver 
representativitetens givna inflytande. Jag väljer att bara studera faktiska texter och 
inte ge deliberation en större artificiell begränsning eftersom jag tolkar språket 
som deliberationens främsta verktyg och politikernas yttersta medel att påverka 
distansen till medborgaren i förslagsgången. 

Jag har med reservationer från politiska partier i de flesta fall i analysen, något 
jag inser är problematiskt. Sändarna bakom reservationerna bör i vissa fall ses 
som en egen deltagare eftersom deras syfte ibland blir att visa på konflikt med 
övriga kommunsidan. Om tillfälle gavs att göra om studien, är det här något jag 
skulle korrigera. Dock konstaterar jag att om även om resultaten förvrängs på till 
exempel värdeord, språkhandlingar och understrykningar, ligger ändå 
medborgarförslagen i överkant.  
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3 Teori och metod 

 

3.1 Deliberativ demokratiteori 

3.1.1 Vad är deliberativ demokratiteori?   

Deliberativ demokratiteori växte fram under 1980-talets slut men har vunnit allt 
större gehör de senaste två decennierna (Jodal 2003, s. 269, Karlsson 2003, s. 
214).) Det är främst den tyske teoretikern Jürgen Habermas som förknippas med 
deliberativ demokratiteori (se bl.a. Elster 1992 s.151, Elster 1998, s.1, Jodal 2003 
s. 267, Premfors s.48-50). Men Habermas teori är tung och svårtillgänglig. Ett sätt 
att göra teorin mer förståelig är att se den i ljuset av hur man inom en demokrati 
kan få folkets röst hörd och användas som grund till demokratiska beslut. Kärnan i 
Habermas teori är nämligen transformationen av åsikter istället för den 
representativa demokratins sammanräkning (Elster 1998, s. 1, Elster  1992, s. 
152). Den ledande tanken är att deltagarna i ett samtal, med språk och 
kommunikation som medel, skapar delade normer och meningar och bygger upp 
en gemensam värld (Jodal 2003, s. 267). En förnuftig, offentlig diskussion bland 
deltagarna samlar, formar och till slut omvandlar skilda preferenser till ett 
gemensamt önskemål som får ligga till grund för beslut (Elster 1992, s. 152).  

Men huruvida samtalet verkligen ska vara bindande för beslut och 
konsensusmålet gälla är omdiskuterat och av många dömt som orealistiska mål (se 
bl.a. Premfors 200, s. 55, Gutmann & Thompson 1996, s. 65 Jodal 2003, s. 269). 
Ofta pekar förespråkare på vissa värden de menar deliberativ demokrati genererar 
och som kan hjälpa till att bredda och berika den representativa demokratin 
(Gutman & Thompson 1996, s.128-131, Jodal 2003, s.278). Denna tankegång 
präglade även Demokratiutredningen.  Man ansåg att den deliberativa 
demokratiskolan borde lyftas för att fördjupa den moderna svenska demokratin 
(Jodal 2003, s. 287).  

 

3.1.2 Definitionen av deliberation 

I mitt arbete utgår jag från en definition av deliberation som en kommunikativ 
process där man utifrån rationell argumentation strävar efter att forma skilda 
preferenser till ett gemensamt önskemål som ska ligga till grund för ett kollektivt 
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beslutsfattande. Detta är en definition som är inspirerad främst av Stromer-Galley, 
Gutmann & Thompson, Elster samt Karlsson (Se Stromer- Galley 2007, s. 3, 
Gutmann & Thompson 2004, s. 7, Elster 1992, s.152 och Karlsson 2003, s.220 ). 
Jag avskriver dock konsensusmålet - strävan är nog - och ansluter mig till 
Gutmann & Thompsons mer pragmatiska definition, där man ser representativ 
demokrati som nödvändig och deliberativ demokrati som ett bra komplement 
(Gutmann & Thompson 2003, s. 7, 1996, s. 128-131). Jag tycker att det är en 
passande definition eftersom medborgarförslag syftade till att fördjupa den 
representativa demokratin, inte ersätta den.  
 

3.1.3 Medborgarförslag som deliberation 

I medborgarförslaget uppstår ett slags samtal mellan politiker och medborgare, 
som kan ses som ett exempel på vertikal deliberation (se Karlssons definition: 
Karlsson 2003, s. 220). Samtalet syftar till att lösa eller behandla ett politiskt 
problem och äger rum i offentligheten. Därför menar jag att man kan utgå från att 
förslagsgången är en form av deliberation. Men i vilken utsträckning den utmärker 
sig som en sådan låter jag stå obesvarat tills operationaliseringen av 
dimensionerna. Där prövar jag till vilken grad ideal deliberation är förverkligad i 
den kommunikativa processen.  

 
 
 

 
 

3.2 Dimensionerna 

 
Med utgångspunkt i deliberativ demokratiteori ställer jag här upp ett antal 
dimensioner som visar på vad ideal deliberation bör innehålla: Rationalitet, 
Enighet och oenighet, Gemensam verklighetsbeskrivning, Reciprocitet och 
lyhördhet, Offentlighet och Jämlikhet och inkludering. Mot dessa utvärderar jag 
därefter textmaterialet, men för att det ska vara möjligt krävs operationaliseringar 
av varje dimension. Därför följer en punkt om operationalisering varje avsnitt.  
 

3.2.1 Rationalitet 

Som jag tolkar Habermas, fungerar deliberationen som en tratt, genom vilken en 
ström av åsikter blir till en gemensam allmän opinion. (Habermas 1995, s. 90). I 



 

 11 

Habermas ideala samtalssituation förutsätter en gemensam viljebildning en 
rationell diskussion. För endast med hjälp av rationella argument kommer 
aktörerna i det kommunikativa samtalet överens om en gemensam verklighetsbild. 
Deltagarna uppmanas utmana samt forma sina preferenser och därigenom uppstår 
möjligheten att nå konsensus (Habermas 1984, s.10, Jodal 2003, s. 267). Rationell 
argumentation är därför ett centralt koncept inom deliberativ demokratiteori. 
Stromer-Galley menar att det är en av de viktigaste byggstenarna och Dutwin 
hävdar, i linje med Habermas, att rationell eller saklig argumentation är en 
förutsättning för deliberationen (Stromer-Galley 2007, s. 4, Dutwin 2002, s.241). 
För Stromer-Galley består rationell argumentation av påståenden som grundas i 
verifierbar empiri eller den gemensamma moralen och normativa förståelsen 
(Stromer-Galley 2007, s. 4). Argumenten behöver alltså inte enbart göra anspråk 
på en sanning eller vetenskap för att klassas som rationella. Rationell är även den 
som kan argumentera för sin ståndpunkt genom att hänvisa till rådande normer 
och rättfärdiga utifrån en delad kultur förståelse (Habermas 1984, s. 15-17). 
Dutwin menar också att argumenten måste röra offentlig politik för att höra 
hemma i deliberationen (se till ex Dutwin 2002, s.240).   
 
Operationalisering 

 
Deliberationens grad av rationalitet kan undersökas genom att granska 
argumentationen. Jag avstår från att räkna antal åsiktsyttranden i texterna, likt 
Stromer-Galley och Dutwin gör (se t.ex. Stromer-Galley 2007, s.23, Dutwin 2003, 
s.250). De aktuella texterna är huvudsakligen argumenterande till sin karaktär och 
består nästan enbart av åsiktsyttranden. Istället önskar jag kunna säga något om 
huruvida argumentationen är rationell och motiverad.  

Genom att kartlägga argumentationen kan jag undersöka om det framförs teser 
och argument för att underbygga dem. Men argumentationen ska inte enbart 
finnas, den ska också vara rationell. Enligt Stromer-Galley innebär rationell 
argumentation att giltigheten styrks med påståenden som grundas i verifierbar 
empiri eller den gemensamma moralen och normativa förståelsen (Stromer-Galley 
2007, s. 4). Ett ytterligare sätt att undersöka rationaliteten blir därför att undersöka 
vad påståendena grundar sig i. Därför försöker jag identifiera hänvisningar, 
återigen inspirerad av Stromer-Galley (2007, s. 10). Men till skillnad från denne 
väljer jag att göra en huvudsaklig indelning mellan interna respektive externa 
hänvisningar. En hänvisning till internt material kan till exempel vara tidigare 
deltagare (förslagsställaren), personliga anekdoter, tjänsteskrivelser eller yttranden 
från förvaltningar eller nämnder. Hänvisningar till externt material kan vara allt 
från referenser till massmedia till statistiska undersökningar och 
myndighetsutlåtanden.  

Eftersom jag väljer medborgarförslag som har med två stora lokalpolitiska 
frågor att göra konstaterar jag att de hör hemma inom offentlig politik, och därför, 
enligt Dutwin, hör hemma inom deliberationen. Jag utvecklar inte 
operationaliseringen på denna punkt.  
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Sammanfattning av operationalisering:  

• Framförs teser? 
• Framförs argument till ställningstaganden?  
• Görs hänvisningar för att underbygga argument?  Interna eller externa?  

3.2.2 Enighet och oenighet  

Där dimensionen Rationalitet syftar till att undersöka argumentationens 
uppbyggnad fokuserar Enighet och oenighet snarare till att observera graden av 
argumentation. Målet med deliberationen, så som Habermas ser den, är att nå 
enhälliga överenskommelser (Elster 1992, s. 151-152). Detta sker optimalt genom 
en kommunikativ process grundad i rationell argumentation, där aktörerna 
omvandlar och formar preferenser (Karlsson 2003, s. 220, Elster 1992, s. 152, 
Jodal 2003, s.267). Förändring av preferenser är därför centralt eftersom chansen 
att nå konsensus beror på deltagarnas benägenhet att ändra sina åsikter. Men 
frågan är om konsensusmålet är rimligt och här går meningarna isär hos 
deliberativa teoretiker (Jodal 2003, s. 268). I ett scenario där alla som berörs av ett 
beslut ska delta i beslutsprocessen är det enkelt att se hur kravet på konsensus 
förvandlar det hela till en administrativ mardröm.  

Gutmann & Thompson, själva varma förespråkare av deliberativ 
demokratiteori, avfärdar konsensusmålet (se t.ex. Gutmann & Thompson 1996, s. 
93). Representativ demokrati är här för att stanna, och deliberationen blir snarare 
ett komplement där politiker och medborgare uppmuntras rättfärdiga sina åsikter i 
offentligheten för att nå en högre grad av förståelse i samhället. (Gutmann & 
Thompson 1996, s. 131, s. 52, s. 93).  Medborgarförslag infördes för att fördjupa 
demokratin och göra den mer pluralistisk. Konsensusmålet blir överflödigt i 
analysen eftersom lagändringen var menad endast som ett tillägg till den 
representativa demokratin. 

 Jag utgår också från en bredare definition av deliberation där konsensus inte 
är ett krav utan något att sträva efter. Därför får dimensionen enighet och oenighet 
handla om hur den strävan yttrar sig. Meningsskiljaktighet kan tyda på att det 
finns fler än ett perspektiv hos deltagarna och följaktligen att gruppen inte är 
homogen. Detta leder i sin tur till att argumenten granskas i vidare utsträckning 
(Stromer-Galley 2007,s. 5) och påverkar rationaliteten positivt.  

 
 

Operationalisering  
 

Enighet och oenighet syftar till att observera graden av argumentation genom att 
fokusera på meningsskiljaktighet och överensstämmelse. Även 
operationaliseringen av denna dimension hämtas från Stromer-Galleys modell 
(2007, s. 10).  

Oenighet betyder meningsskiljaktighet och är för Stromer-Galley ett yttrande 
som signalerar motsättning till andra deltagares utlåtanden (2007, s.24). Enighet 
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är motsatsen, och innebär ett yttrande som ger stöd till något en annan deltagare 
har framfört (Stromer-Galley 2007, s.24). Jag fokuserar enbart på kommunsidan 
av praktiska skäl. Förslagsställaren får inte tillfälle i förslagsgången att svara 
kommunsidan och kan därmed inte heller uttrycka enighet eller oenighet. Jag 
avstår också från att ta partiernas reservationer i beaktning.  

 
Sammanfattning av operationalisering: 

• Undersök antal oenigheter 
• Undersök antal enigheter 
 

3.2.3 Gemensam verklighetsbeskrivning 

 
I den kommunikativa gemenskapen bygger vi vår värld med hjälp av språk och 
kommunikation. Deltagarna skapar tillsammans en delad och intersubjektiv 
världsbild, utifrån sina egenupplevda, subjektiva världar (Habermas 1984, s. 12-
13). Den som argumenterar rationellt måste utgå från en gemensam 
verklighetsbeskrivning när denne underbygger påståenden med bevis eller 
hänvisar till en etablerad norm (Habermas 1984, s. 15). På så vis knyter 
Gemensam verklighetsbeskrivning an till kravet på rationell argumentation och 
ytterst handlar dimensionen om att de samtalande ska kunna förstå varandra. Men 
förståelse i ett samtal kräver att enskilda deltagare tillskriver allmänna begrepp 
liknande innebörd. Sundström & Sigrell skriver i artikeln ”The Doughnut Fallacy” 
om hur allmänna värdebegrepp blir värdelösa i sitt sammanhang när två personer 
underbygger orden med olika normativa meningar (Sundström & Sigrell 2011, s. 
148-149). Deliberationen blir, enligt Habermas principer, lidande om inte 
innebörden klargörs utöver dess tillsynes självklara mening (Sundström & Sigrell 
2011, s.157). Enkelt uttryck: orden måste betyda samma sak för olika deltagare, 
bära samma betydelse och värde för alla i den kommunikativa gemenskapen (se 
till ex. Habermas 1984, s. 17). Annars blir det meningslöst att gå vidare i 
argumentationen.  

 
 

Operationalisering 
 

För att en grupp genom kommunikation ska kunna skapa en gemensam 
verklighetsbeskrivning måste det finnas en viss genomskinlighet i 
argumentationen. Jag försöker identifiera Sundström & Sigrells kategorier, 
utformade i en modell som undersöker hur argument knyter an till dess filosofiska 
grund (Sundström & Sigrell 2011, s. 167). Om den filosofiska eller moraliska 
värdegrunden för ett argument oss är känd och länken mellan de två tydlig, tänker 
jag mig att detta bidrar till en mer transparant diskussion med bättre 
förutsättningar för deltagarna att skapa en gemensam verklighetsbeskrivning. 
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Sundström & Sigrell kategoriserar påståenden i fyra grupper: strong 
substantiated claim, weak substantiated claim, no claim samt unsubstantiated 
claim (se Sundström & Sigrell 2011, s.167-168).  Indelningen behandlar hur väl 
huvudargumenten underbyggs med hjälp av argument som grundar sig i 
delaspekter av allmänna värdebegrepp. Strong substantiated claim är ett starkt 
underbyggt påstående där huvudargumentet stöttas genom en hänvisning och 
tydlig koppling till vissa delaspekter man tillskriver värdebegreppet. Weak 
substantiated claim innebär ett svagt underbyggt påstående i meningen att 
huvudargumentet underbyggs med en hänvisning till vissa delaspekter men med 
en svag och diffus koppling. Om inga hänvisningar görs till allmänna 
värdebegrepp faller påståendet in under kategorin No claim. Den sista kategorin är 
Unsubstantiated claim och betecknar obestyrkta påståenden, det vill säga 
påståenden vars huvudargument inte underbyggs med en hänvisning till 
delaspekter hos det allmänna värdebegreppet (Sundström & Sigrell 2011, s.166-
167).   

Sundström & Sigrells modell är teoretiskt tung och därför vill jag reservera 
mig: i min undersökning försöker jag använda dessa kategorier på mitt material 
men med viss rädsla för att jag inte fullt behärskar dem. Resultaten bör därför 
endast ses som en fråga: går det möjligtvis att se om påståenden är uppbyggda på 
ett visst sätt?  

 
Sammanfattning av operationalisering:  
• Försök applicera Sundström & Sigrells kategorier på argumentationen 

 
  

3.2.4 Reciprocitet och lyhördhet 

Reciprocitet låter jag bygga till stor del på den innebörd som Gutmann & 
Thompson ger begreppet. Reciprocitet betyder ömsesidighet och är enligt 
Gutmann & Thompson den ledande principen inom deliberativ demokrati (1996, 
s. 52). Ömsesidig respekt utgör kärnan i begreppet. Finns respekt kan man bygga 
den kommunikativa gemenskapen på en moralisk grund och lösa konflikter med 
mindre ansträngning (Gutmann & Thompson 1996, s. 79-80) Ömsesidig respekt 
bygger i sin tur på vad de kallar medborgerlig integritet och storsinthet. 
Medborgerlig integritet handlar om att deltagarna inser det politiska allvaret i 
situationen och agerar därefter i den kommunikativa gemenskapen. Härtill hör att 
deltagarna till exempel håller sig konsekventa i tal och undviker att presentera 
logiskt motstridiga argument (Gutmann & Thompson 1996, s. 79-82). 
Medborgerlig storsinthet handlar om medborgarens skyldighet att vara öppen 
inför andra deltagares åsikter, erkänna dem som moraliska ståndpunkter och ta 
dem på allvar (Gutmann & Thompson 1996, s. 82).  Det handlar inte bara om att 
förstå utan om att faktiskt också lyssna, vilket leder oss in på den andra delen av 
denna dimension: lyhördhet.  
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Lyhördhet är en förutsättning för att utbytet ska anses vara reciprokt. Lyhörd 
är nämligen den som uppfattar och tar hänsyn till något eller någon annan (SAOL) 
och om vi utgår från att deltagare i en ideal samtalssituation måste vara beredda 
att lyssna på de framförda argumenten och visa öppenhet med mera, säger vi 
samtidigt att den som förväntas agera sant reciprokt också måste vara lyhörd. Att 
lyssna är en av de viktigaste aspekterna i deliberation (Dutwin 2003, s. 246), en 
förutsättning för det goda samtalet (Montogomery 2003, s. 256).  Genom att vara 
lyhörd gör man sig tillgänglig för den talandes perspektiv (Montogomery 2003, s. 
258) och därför måste deliberationen visa tecken på lyhördhet.  Endast då kan vi 
garantera att deltagarna faktiskt är öppna för andras åsikter och beredda att ändra 
uppfattning. Detta mål knyter alltså an till kravet på förändrade preferenser.  

 
Operationalisering 
 
I varken Dutwin eller Stromer-Galleys modeller är reciprocitet och lyhördhet 
något man uttryckligen undersöker. Dock fångar deras kodningar upp delar av 
denna dimension, menar jag, och fortsätter därför även här att hämta från dessa 
modeller.  

Dutwin menar att det inte är möjligt att mäta huruvida deltagarna lyssnar 
(Dutwin 2003, s. 246).  Jag anser att det åtminstone går att undersöka effekten av 
om någon har lyssnat och gör i min studie två sätt gällande. I förarbetet delar jag 
in texten i fyra kategorier, med inspiration från Stromer-Galley (se Stromer-
Galley 2007, s.22). Kategorin metasamtal studeras närmare i dimensionen 
Reciprocitet och lyhördhet. Metasamtal är text som handlar om samtalet och jag 
mäter hur stor del av deliberationen som utgörs av metasamtal och vilken funktion 
den får i de olika texterna. Det andra sättet att granska lyhördheten bland 
deltagarna är att undersöka om hänvisningar till tidigare deltagare sker. I mitt fall 
får tidigare deltagare innebära förslagsställaren.  Detta hämtar jag även från 
Stromer-Galley (se Stromer-Galley 2007, s. 10), även om denne inte uttryckligen 
använder det för att undersöka reciprocitet.   

I ett försök att granska reciprocitet i deliberationen tittar jag på om 
argumenten som framförs blir besvarade och om frågor ställs och besvaras. 
Operationaliseringen täcker kanske främst aspekten medborgerlig storsinthet: att 
ta argumenten på allvar och hedra dem med svar samt visa öppenhet genom att 
ställa frågor. Frågor är även något som Stromer-Galley undersöker (se Stromer-
Galley 2007, s.12). Ytterligare en aspekt av reciprocitet som jag undersöker är 
respektfullt bemötande. Här fokuserar jag på hur de inblandade parterna använder 
tilltal och omtal.  

I operationaliseringen av reciprocitet och lyhördhet fokuserar jag på 
kommunsidan med undantag för metasamtal, ställda frågor samt tilltal och omtal. 
Anledningen är densamma som vid operationaliseringen av enighet och oenighet.  

 
Sammanfattning av operationalisering: 

• Till vilken utsträckning använder sig deltagarna av metasamtal? 
• Finns hänvisningar till andra deltagare, det vill säga förslagsställaren? 
• Blir förslagsställarens argument besvarade? 
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• Ställs frågor? Besvaras frågor? 
• Hur använder deltagarna tilltal och omtal? 

 
 

3.2.5 Offentlighet 

Om man strävar efter att uppnå verklig deliberation är offentlighet ett grundkrav 
(Jodal 2003, s.269). Men det kan vara värt att problematisera kring offentlighetens 
påstådda renande effekt. Som Elster konstaterar vilar teorin på ett huvudantagande 
om att vissa argument helt enkelt inte kan framföras offentligt. Egennyttiga 
argument flyr debatten eftersom det i offentligheten endast går att argumentera 
osjälviskt och med hänsyn till det gemensamma bästa (Elster 1992, s. 152-153).  
För individen kostar det att bryta de sociala normerna om förnuftig och altruistisk 
argumentation som man anser styr deliberationen (Karlsson 2003, s.233). 

 Men inte alla deliberationsförespråkare har samma förhoppningar, likt de vi 
kan spåra till Habermas med flera, på vad offentligheten som dimension kan 
tillföra deliberationen. Gutmann & Thompson tror inte att offentligheten kan 
omvandla frågor drivna av egenintresse till altruistiska. För dem handlar 
offentlighet delvis om att legitimera kollektiva beslut: att öppet motivera och 
rättfärdiga inför allmänheten.  Detta har att göra med demokratiska krav på 
öppenhet och ömsesidig respekt. Men offentligheten får också betydelse då den 
blir arenan där medborgare möter och breddar sin förståelse för motståndarnas 
argument (Gutmann & Thomspon 1996, s. 100-101, 127).   

 
Operationalisering 

  
Processen kring medborgarförslag äger rum i offentligheten. Handlingarna som 
dokumenterar processen finns också i offentligheten. Men offentligheten finns 
inte i texten även om den präglar dess form och varande. Jag kan enbart gissa mig 
till effekterna offentligheten har på texten, inte mäta den.  Med hänvisning till hur 
jag avgränsar deliberationen, avstår jag därför från att operationalisera 
dimensionen Offentlighet.  
 

 

3.2.6 Jämlikhet och inkludering 

En av de saker som de flesta deliberativa teoretiker är överens om att deliberativ 
demokrati ska garantera är att alla som berörs av ett beslut ska få delta i 
deliberationsprocessen (Elster 1998, s.8). Denna aspekt har med demokratikravet 
att göra: deliberationen ska inte bara vara öppen i bemärkelsen offentlig.  
Deliberationen bör också vara öppen i bemärkelsen att den ska vara tillgänglig för 
alla att delta i på jämlika villkor.  
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Dimensionen Jämlikhet och inkludering handlar om detta krav. Jämlikhet 
betyder jämlikhet inom deliberationen. Inspirerad av Dahlberg har jag valt att  
utveckla och precisera dimensionen om övergripande jämlikhet med ordet 
inkludering (se Dahlberg 2001, s. 623). Inkludering berör jämlikhet utanför 
deliberationen: hur man arbetar för att hindra att ojämlikheter utanför den 
kommunikativa gemenskapen speglar sig i deliberationen.  

Jämlikhet i samtalssituationen handlar om att alla deltagare deltar på jämlika 
villkor och grunder. Det handlar bland annat om jämlika och jämna taltillfällen, 
att ingen deltagare ska dominera samtalet samt att skapa en situation där individer 
är lika benägna att höja sina röster (Stromer-Galley 2007, s. 4-6, Dutwin 2003, s. 
242).  

Jämlikhet handlar också om inkludering. För att på riktigt kunna hävda att en 
allmän opinion sprungen ur deliberationen verkligen är allmän måste processen 
vara öppen och tillgänglig för alla medborgare (Dutwin 2003, s. 240). Inkludering 
betyder att deltagarskaran ska vara representativ för folket som berörs av ett 
beslut.  Därför krävs det att formella och informella begränsningar för deltagande 
motarbetas så att den kommunikativa gemenskapen är representativ och alla röster 
kan bli hörda (Dahlberg 2001, s. 623).  

 
Operationalisering 
 
Huruvida deltagare deltar på jämlika grunder kan man bland annat undersöka 
genom att studera hur den totala skriftens volym fördelar sig bland deltagarna (se 
Dutwin 2003, s. 250, Stromer-Galley 2007, s.11). Jag undersöker det totala antalet 
ord per deltagare samt andel av den totala deliberationen. Men jag ser problem 
med att studera benägenheten hos olika deltagare att höja sin röst. Eftersom 
deliberationen är skriftlig och följer en viss gång blir taltillfällena kontrollerade. 
Deltagarnas benägenhet att yttra sig är inget jag utifrån textmaterialet kan 
undersöka.  

Jämlikhet är i min mening ett begrepp nära kopplat till makt. I nämnda 
modeller är makt uppe på tal, men får desto mindre plats i operationaliseringarna. 
Antal ord och taltillfällen blir främsta sätten för författarna att utvärdera jämlikhet.  
”Lika väl som makten påverkar språket, påverkar språket makten” skriver 
Hellspong & Ledin (1997, s. 163) och jag håller i allra högsta grad med. Att 
undersöka hur maktrelationer tar sig till uttryck i texten kan därför vara ytterligare 
ett sätt att uppskatta hur omfattande jämlikheten är. Därför tillför jag inslag av 
textanalys. Till grund använder jag Hellspong & Ledins Vägar genom texten 
(1997). Föremål för min analys är vissa språkhandlingar, värdeord, garderingar 
och understrykningar, tilltal och omtal samt läsbarhet. 

Språkhandlingar är ord som också är handlingar, till exempel lova eller 
konstatera (TED-Ed). Om jag säger ”jag lovar att förklara så bra jag kan” blir det 
faktiska ordet i meningen även en handling eftersom jag i samma stund som jag 
uttalar ordet också uttrycker ett löfte. Genom olika språkhandlingar kan textens 
deltagare försöka påverka varandra. Språkhandlingar berättar om maktfördelning i 
texten och säger därför också något om jämlikhet i deliberationen.   
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 Det finns många typer av språkhandlingar. Jag väljer att undersöka endast 
vissa allmänna och speciella språkhandlingars frekvens i jämförelse med 
varandra. Allmänna språkhandlingar är påstående, frågor, uppmaningar, 
interjektioner och utrop (Hellspong & Ledin 1997, s. 160). Påståenden är i de 
flesta texterna den vanligaste typen och förslagsgången bör inte vara något 
undantag. Men den typ av påståenden som kanske är mest intressanta i det här 
sammanhanget är sådana som backas upp med argument. Dessa behandlas redan i 
dimensionen rationalitet. Därför undersöker jag inte påståenden här. Även frågor 
behandlas i en annan dimension och undersöks därför inte heller under denna 
rubrik. Vad beträffar speciella språkhandlingar försöker jag urskilja om negativa 
eller positiva är vanligare. Exempel på en negativ respektive en positiv 
språkhandling kan vara befallning eller beröm (Hellspong & Ledin 1997, s. 164).  

Värdeord är ord som uttrycker en värdering. Att studera värdeord är intressant 
eftersom de ofta används för att påverka deltagare i en viss riktning (se Hellspong 
& Ledin 1997, s. 170).  Många gånger går det att dela in värdeord i grupper om 
positiva eller negativa ord och ett självklart exempel på ett sådant par är bra-dålig.  
Jag identifierar värdeord, försöker kategorisera dem som positiva och negativa 
samt jämför hur förekommande värdeord är hos förslagsställaren respektive 
kommunsidan.  

Garderingar och understrykningar kan vara tecken på försiktighets- och 
dominansstrategier i en text (Hellspong & Ledin 1997, s. 171) och påverkar alltså 
maktrelationen mellan deltagarna. Garderingar och understrykningar uttrycker 
båda grad av visshet och kan därför vittna om vilka maktpositioner deltagarna har 
till varandra. En gardering, i form av ett ”möjligen” eller ”kanske”, tyder ofta på 
försiktighet och maktunderläge (Hellspong & Ledin 1997, s. 171). En 
understrykning betonar istället säkerheten i ett påstående och kan ofta ses som ett 
försök att dominera (Hellspong & Ledin 1997, s. 171). Ett exempel på en 
understrykning kan vara: ”det är helt tydligt att…”. Jag undersöker frekvensen av 
garderingar och understrykningar i deliberationen och jämför de olika deltagarnas 
användande av dem.  

Tilltal och omtal handlar om vilka ord man väljer att använda när man talar till 
eller om någon (Hellspong & Ledin 1997, s. 173-174). Jag undersöker vilka tilltal 
och omtal som är vanliga i deliberationen i hopp om att kunna säga något om 
närhet och distans mellan deltagarna. Närhet och distans berättar i sin tur något 
om den sociala relationen mellan deltagarna (Hellspong & Ledin 1997, s. 180). 

Läsbarhet handlar om tillgänglighet och kan därför kopplas till både jämlikhet 
och inkludering.  Beroende på vilket språk som används blir texter olika 
tillgängliga och inkluderande för olika läsare.  Hur svåra texterna är att läsa 
undersöks med hjälp av Carl-Hugo Björnssons Läsbarhetsindex, LIX. 
Instruktioner hämtar jag från Övningsmaterial i textkunskap och textanalys (se 
Wallberg Gustafsson 2013, s. 3-5).  

Inkludering i deliberationen kan man förslagsvis undersöka genom att studera 
vem den genomsnittlige förslagsställaren är. Men eftersom jag begränsar mig till 
textmaterialet från handlingarna är det inte möjligt att göra här.  
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Sammanfattning av operationalisering: 
• Undersök antal och andel ord per deltagare  
• Vilka språkhandlingar förekommer?  
• Förekommer värdeord? Vilka typer?  
• Förekommer garderingar och understrykningar?  
• Hur använder deltagarna tilltal och omtal?  
• Vilket värde får deltagarnas texter enligt läsbarhetsindex, LIX?  
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4 Resultat och analys 

4.1.1 Förarbete 

I ett första steg att närma mig materialet delar jag in texten i kategorier, delvis 
inspirerad av Stromer-Galley (2007, s. 22): metasamtal, problem, socialt och 
process. Metasamtal är text som handlar om samtalet.  I den undersökta 
deliberationen finner jag två typer av metasamtal: text som beskriver vad som 
kommer att framföras samt text som sammanfattar delar av andra deltagares 
yttranden. Kategorin problem innefattar text som rör den diskuterade frågan. 
Under problem faller till exempel ställningstagande text eller argumentation. Text 
som fyller en social funktion räknas till kategorin socialt. En hälsning eller en 
underskrift är exempel på yttranden som syftar att upprätthålla sociala normer och 
därmed tillhör denna grupp. Den fjärde och sista kategorin, process, innehåller 
texter som processen kräver. I förslagsgången handlar det ofta om formalia, till 
exempel punktlistor över beslutsunderlag. Det bör tilläggas att jag säger delvis 
inspirerad för att jag har tagit Stromer-Galleys kategorier, gjort en egen tolkning 
och anpassat dem till mitt material.  

Det är nödvändigt att göra en indelning eftersom alla textkategorier är inte är 
intressanta att undersöka i alla dimensioner. Det kan till och med vara 
missvisande att alltid undersöka hela texten. Säg till exempel att man letar efter 
värdeord eller argument från kommunsidan. Då bör man naturligtvis inte titta i ett 
avsnitt av texten som enbart sammanfattar förslagsställarens åsikter med dess ord 
till låns.  

I samband med att dela in kategorier genomförde jag en total räkning av ord 
för att kunna räkna i procent. Nedan följer diagram över resultaten hos 
förslagsställaren och kommunsidan.  
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Förslagsställarens resultat: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kommunsidans resultat: 
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Medborgarförslagen rör uteslutande kategorin problem. Inom varje undersökt 
medborgarförslag går endast ett par ord inte in i denna kategori, utan då till 
socialt. Därför visar schemat endast kategorin problem. I kommunsidans svar var 
metasamtal mycket vanligare men likväl utgjorde kategorierna socialt och process 
en närmast obetydlig del och visas därför inte heller i detta diagram. Resultaten 
från förarbeten används främst i dimensionerna Jämlikhet och inkludering samt 
Reciprocitet och lyhördhet. Därför avstår jag från att diskutera tabellerna vidare 
här.  

 

4.1.2 Rationalitet 

I ett försök att undersöka graden av rationalitet kartlägger jag argumentationen 
hos förslagsställaren och kommunsidan. Här nedan följer ett exempel från 
handlingarna till medborgarförslaget KF 2013/0048. Ärendet gäller spårvägen och 
kommunmedborgaren vill uppmana kommunfullmäktige att tänka om i frågan.  

 
 
 
 
Förslagsställaren:  
 
Tes/er:   
 

1. Spårvägen behövs inte. 
2. All kollektivtrafik bör inte utgå från Lund C. 

 
 
Argument:  
 
Tes 1: 
 
 P1: Stadstrafiken avbelastas ej.  
  P1P1: Bussar fortsätter att gå.  
 P2: Transportbehovet är överskattat. 
  P1P2: Bostadsbeståndet ökar inte i förväntad takt.  
  P2P2: Antalet arbetspendlare är ännu överdrivet. 
   P1P2P2: ESS har få anställda. 
  P3P2: I framtiden finns bättre alternativ om behovet skulle    
            uppstå.  
 
 



 

 23 

 
Tes 2: 
 P1: Buss från Stångby vore bättre.  
  P1P1: Kortare restid.  
  P2P1: Kortaste ressträckan.  
  P3P1: Billigare alternativ än spårvägen.  
  P4P1: Lättar trafiken genom att ”fylla på uppifrån”.  
  P5P1: Liknande modell blev framgång i Malmö.  

 
 
Kommunsidan:  
 
Teser:  
  

1. Trängseln i stadstrafiken kommer att minska. 
2. Transportbehovet finns/ kommer finnas.  
3. Kollektivtrafiken bör utgå från Lund C.  

 
 
Argument:  
 
Tes 1:  
  
 P1: Busslinjenätet läggs om vid bygget och färre bussar krävs. 
 P2: Spårvägen är mindre ytkrävande.  
 
Tes 2:  
 
 P1: Spårvägen blir nödvändig stimulans. 
  P1P1: Utbyggnaden tar fart om spårväg byggs.  
 C1: ESS-beslut påverkar dock också exploateringstakten.  

P2: ESS- anställda utgör en liten del av arbetspendlarna.  
P3: Tillgodose behovet i tidigt skede ger hållbarhet och miljövänlighet.  

 
Tes 3: 
 
 P1: Lund C ger tillgänglighet och når alla målpunkter 
 P2: Att samla resandet i ett stråk höjer kvalitén 
 P3: Bättre standard för resenärerna. 
  P1P3: Tillgängligt. 
  P2P3: Komfortabelt. 
  P3P3: Turtäthet hög. 
   
    (KF 2013/0048) 
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Framställningen är en klar förenkling av argumentationen men kan ändå berätta 
något om dess uppbyggnad. I exemplet ser man hur teser framförs och backas upp 
av argument. Två punkter från operationaliseringen av rationalitet uppfylls alltså 
och dessutom med en precision som är ovanlig bland det undersökta materialet. 
Till exempel hävdar förslagsställaren att all trafik inte behöver utgå från Lund C, 
att buss från Stångby vore ett bättre alternativ för pendlarna med arbetsplats på 
Brunnshög och menar bland annat att bussrutten innebär kortare ressträcka och 
restid samt är ett billigare alternativ. En hänvisning till tidigare projekt i Malmö 
görs också för att underbygga påståendet.  

Även kommunsidans svar är utförligt. Man svarar med teser som motsätter sig 
förslagsställarens påståenden och utvecklar en argumentation för att motbevisa 
förslagsställaren. Detta är utmärkande för just denna förslagsgång: kommunsidan 
fokuserar väl på att svara på förslagsställarens teser snarare än att driva egna 
oberoende teser. Resultatet blir att vi blir invigda i vad man tycker om 
förslagsställarens argument men egentligen får man veta lite om hur man 
motiverar förslaget till beslut, det vill säga att låta invänta den pågående 
prövningen. Kommunsidans förslag till beslut i Kommunfullmäktige är inte en 
ledande tes i texten och står därför inte med i schemat ovan. Men jag tycker ändå 
att man borde kunna betrakta förslaget till beslut som det ultimata svaret till 
förslagsställaren. Förslaget till beslut lämnas dock okommenterat i texten.  

Hos förslagsställarna liksom kommunsidan varierar argumentationen överlag i 
kvalité. Någon form av teser framförs alltid, men hos kommunsidan är de oftare 
svårare att urskilja i texten. Förslagsställaren presenterar alltid någon form av 
argument för att underbygga tesen, om än stundvis vaga och svaga. Men i två av 
sex fall lägger inte kommunsidan fram argument överhuvudtaget utan bemöter 
förslagsställaren endast med ett ställningstagande. Jag vill dock tillägga att då 
förslagsställares argumentation skiftar i styrka, resonerar kommunsidan 
genomgående sofistikerat om än inte alltid för att utveckla sitt eget 
ställningstagande och det genomsnittliga antalet argument som framförs är fler. 
Förslagsställaren presenterar i genomsnitt färre argument. De är generellt mindre 
utvecklade och innehåller färre underargument. Argumentationen ovan är ett 
undantag. Här följer ett exempel på ett medborgarförslag vars argumentation har 
potential men inte utvecklas fullt: 

 
Tes: Kommunen bör genomföra en folkomröstning om spårväg i Lund 
 
  P1: Spårvägen har gett upphov till en intensiv debatt.   
  P2: Projektet kommer ha stor påverkan. 
 P3: Förslaget har kritiserats på många punkter: miljö, ekonomi, teknik. 
 
    (KF 2013/0100) 

 
Hade förslagsställaren till exempel utvecklat en diskussion om påverkan och 
beslutanderätt är det möjligt att argumentationen varit slagkraftigare och nått en 
annan nivå. Jag återkommer till just det här exemplet i resultaten för dimensionen 
Gemensam verklighetsbeskrivning.  
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Både förslagsställaren och kommunsidan använder sig av hänvisningar för att 
underbygga argument. I medborgarförslagen förekommer fler hänvisningar till 
externt material än internt material. Förslagsställare refererar främst till 
massmediala debatter, planeringsunderlag och studier från kommunen. Hos 
kommunsidan hänvisas det mest till internt material. Tidigare utredningar och 
uppdrag är två exempel.  

Ytterligare en sak som fångar min uppmärksamhet i deliberationen är 
motargument. Motargument hör inte till det vanligaste i förslagsgången. Ändå 
presenterar kommunsidan motargument till de egna teserna två gånger och hos ett 
av medborgarförslagen sker det upprepade gånger. Motargument berördes inte i 
dimensionerna men effekten är iögonfallande och därför värd att nämna. Att 
presentera motargument och sedan bemöta dem styrker trovärdigheten och 
hållbarheten i texten.  

 
 
 
 

4.1.3 Enighet och oenighet 

När jag undersöker denna dimension märker jag att vissa påståenden från 
förslagsställaren aldrig blir besvarade och jag har valt att varken tolka det som 
oenighet eller enighet. Jag fokuserar med andra ord endast på tydliga 
meningsskiljaktigheter och överenstämmelser. Men att utläsa 
meningsskiljaktighet eller överensstämmelse i texten är svårt. Sällan signalerar 
kommunsidan uttryckligen motsättning eller stöd för förslagsställarens åsikter. 
Oftast går det endast att utläsa i den underliggande meningen. Om man begränsar 
sig till att studera tydligt signalerad enighet och oenighet finner man endast tre 
exempel: två tecken på enighet och ett på oenighet. Det bör tilläggas att två av tre 
exempel förekommer i samma svar.  

I följande svar markerar kommunsidan tydligt enighet och oenighet: 
 

Förslagsställaren skriver att spårväg inte kommer att ersätta 
några bussar vilket medför att trängseln kommer att öka. Det är 
sant att spårvagnen framförallt behövs för att ta hand om ett 
ökat kollektivtrafikresande men det stämmer inte att den 
ersätter några bussar.  

   (KF 2013/0048) 

 
Kommunsidan betonar enighet genom att signalera medhåll – ”Det är sant att…” 
- men också oenighet genom att uttryckligen bestrida förslagsställarens argument 
med inledning ”det stämmer inte att…”.  Den vanligaste varianten är som tidigare 
nämnt att enighet och oenighet endast kan utläsas i svävande underliggande 
meningar, likt exemplet från kommunsidan härnedan visar:  
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Framtiden för Folkparken på Väster har under en längre tid 
varit föremål för diskussioner och flera alternativ har prövats. 
Man har undersökt möjligheterna att få in olika verksamheter i 
den befintliga byggnaden, men intresset har visat sig vara 
lågt… 

    (KF 2011/0147) 
 
Förslagsställaren föreslår att folkparksbyggnaden ska bli centrum för natur-och 
kulturverksamheter. Jag kan här anta att kommunsidan menar att det är en god idé 
att låta byggnaden inrymma någon typ av verksamhet och därmed tolka det som 
ett tecken på enighet. Men det står aldrig skrivet uttryckligen.  

 
 
 
 
 
 

4.1.4  Gemensam verklighetsbeskrivning 

I deliberationen upptäcker jag få referenser till tillsynes allmänna 
värdebegrepp. Detta leder mig att tro att majoriteten av de berörda argumenten 
bäst placeras i Sundström & Sigrells kategori No claim, det vill säga kategorin för 
påståenden där inga hänvisningar till allmänna värdebegrepp görs. Jag illustrerar 
med exempel: en förslagsställare vill att Lunds politiker genomför en 
folkomröstning om spårvägen. I denna fråga hade förslagsställaren likväl 
kommunsidan kunnat utveckla argumenten och göra anknytningar till exempelvis 
tankar om demokrati för att stödja sina ställningstaganden. Men det görs inte. Se 
exemplet nedan där förslagsställaren motiverar förslaget:  

 
 

Förslaget om anläggandet av en spårväg mellan Clemenstorget 
och Brunnshög har som bekant lett till en intensiv och 
engagerad debatt i Lund. Förslaget har kritiserats hårt av 
många av såväl miljömässiga (vad gäller den känsliga miljön 
vid Clemenstorget), tekniska (transportsystemets sårbarhet ur 
driftsperspektiv och oflexibilitet jämfört med bussar) som 
ekonomiska skäl. Mot bakgrund av projektets stora påverkan 
rörande de nämnda parametrarna, föreslår jag nu: 

 
   (KF 2013/0100) 
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Argumentationen kan brytas ner till följande: 
 

 
 
Tes: Kommunen bör genomföra en folkomröstning angående spårvägen.  
  
Argument:  
 P1: Spårvägen gav upphov till en engagerad och intensiv debatt 
 P2: Förslaget har kritiserats på många punkter: miljö, ekonomi, teknik 
 P3: Projektet kommer ha stor påverkan.  
 
 
 

Argumentationen kunde kommit med hänvisning till exempelvis ett allmänt 
värdebegrepp så som demokrati eller utvecklats till att rymma en diskussion om 
påverkan och beslutanderätt. Men argumentationen utvecklas inte. Jag ser den här 
tendensen hos samtliga förslagsställare. Argumenten är ofta rättframma och 
diskuterar praktikaliteter och vad beträffar kommunsidan kontrar de heller aldrig 
med värdeargument i det undersökta materialet.  
 

 

4.1.5 Reciprocitet och lyhördhet 

 
När jag undersöker Reciprocitet och lyhördhet börjar jag med att titta på 
metasamtal. Metasamtal är den näst största kategorin, efter problem. I de 
undersökta svaren från kommunsidan utgör metasamtal en relativt stor del, i 
genomsnitt 26 %, av den totala deliberationen. Hos förslagsställare är metasamtal 
nästintill icke-existerande. Metasamtalet hos kommunsidan består främst av 
sammanfattningar av medborgarförslag. Sammanfattningarna kommer vanligtvis i 
början av texten, i inledande stycken eller delar. Endast en gång sker metasamtalet 
löpande i texten. Den mindre vanliga varianten av metasamtal är en redogörelse 
av vad texten kommer att handla om, metatext i dess klassiska bemärkelse. 
Kommunsidan hänvisar till tidigare deltagare, förslagsställaren, i alla handlingar. I 
fem av sex fall sker hänvisningarna under metasamtal och i inledande 
sammanfattande stycken.  

Jag finner det svårt att kartlägga argumentationen. Därför blir det också 
besvärligt att bedöma om argumenten besvaras. Det är inte heller lätt att avgöra 
vad som bestämmer om ett argument är besvarat. Gränserna visar sig inte alltid 
vara så tydliga. Följande är därför en uppskattning. Två gånger kan jag tydligt 
säga att delar av argumenten besvaras i förslagsgången. I två undersökta 
förslagsgångar svarar kommunsidan på förslagsställarens tes genom att bemöta 
den med ett relaterat ställningstagande och som sedan väl underbyggs med 
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argument. Men förslagsställarens egna argument lämnas i princip obesvarade.  
Resterande förslag får varken sina argument eller teser bemötta. Kommunsidan 
kontrar med ett eget ställningstagande men utvecklar inte argument för att stödja 
sin egen tes. Sammanfattningsvis verkar kommunsidan i de undersökta fallen vara 
relativt dåliga på att besvara förslagsställarens argument. Istället presenteras egna 
relaterade ställningstagande som man underbygger, oberoende av 
förslagsställarens framförda argument. 

Antalet frågor som ställs av förslagsställare är få. Totalt tre frågor ställs i 
sammanlagt två medborgarförslag. Kommunsidan svarar på två av frågorna.  

Vid tilltal och omtal fokuserar jag på de inblandade deltagarna. Därför tar jag 
inte i beaktning olika formuleringar kring medborgare, kommunen, invånare et 
cetera såvida de inte syftar på en av de berörda aktörerna. Direkt tilltal, som till 
exempel vi och ni, förekommer oftare hos förslagsställaren än i kommunsidans 
svar men tillhör ändå det ovanliga. Vi får i fallen betydelsen ”vi, 
kommunmedborgarna” och ni syftar på kommunpolitikerna.  Jag används oftare 
och är alltid en beteckning på förslagsställaren som första person. 

Hos kommunsidan antar jag att den primära tänkta läsaren är instansen 
skrivelsen eller yttrandet skickas till, det vill säga nämnder eller 
kommunstyrelsen. Därför kan man eventuellt räkna ord som syftar på dessa organ 
som tilltalsord. Den sekundära läsaren blir i det fallet förslagsställaren 
tillsammans med övriga kommunmedborgare. En viktig skillnad att betona är att 
direkta tilltal i form av du/ni aldrig används hos kommunsidan.  

Omtal är vanligare i deliberationen än tilltal. Varianterna är många: 
kommunen, Lunds kommun, politikerna. Detta är vanliga omtal som syftar på de 
som har beslutsrätt och används oftast av förslagsställaren. Man tenderar att välja 
formella och korrekta benämningar. Även kommunsidan håller på formalia när 
man omtalar olika instanser och organ i olika former. Kommunstyrelsen blir 
ibland styrelsen, Stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen kontoren och 
socialnämnden till exempel nämnden, för variations skull. När man benämner 
medborgarförslagets författare är det absolut vanligast att man använder hela 
personnamn, för-och efternamn. Därefter benämningen förslagsställaren och i ett 
enskilt fall han/hon.  

 
 
 

4.1.6 Jämlikhet och inkludering 

Deliberationen domineras av kommunsidan om man ser till totala antalet ord per 
deltagare. I fyra av sex fall utgör kommunsidan med tjänsteskrivelser, yttranden 
och reservationer en klar majoritet av deliberationen. Två handlingar avviker men 
det bör noteras att i dessa fall är skillnaden mellan sidorna inte fullt så stor (se 
tabeller ovan under Förarbete).   

Som argumenterande texter är handlingarna fulla av påståenden. Andra 
språkhandlingar som förekommer är frågor och uppmaningar och ett enstaka 
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utrop. Här nedan visas exempel på språkhandlingar från två utdrag från 
medborgarförslaget KF 2013/0126: 

 
 
Varför inte gräva ned järnvägsspåren mellan Högevallsbadet och Kung 
Oscarsbro? 
 
Alla Ni, som beslutar spårväg, TÄNK OM!  

 
    (KF 2013/0126) 

 
Vid första anblick ser meningarna ut som en fråga och en uppmaning. Men frågan 
är om inte det första exemplet snarare är en uppmaning förklädd som en fråga i en 
slags försiktighetsstrategi? Möjligen ett sätt att förmildra den negativa 
språkhandlingen (befallning) som inkräktar på en annan deltagares 
handlingsfrihet. Negativa språkhandlingar är mer vanliga hos förslagsställaren än 
kommunsidan och exemplet visar på, förutom hur en deltagare försöker påverka 
en annan, hur situationsbundna många språkhandlingar är. Utöver frågor och 
uppmaningar är också språkhandlingar som kretsar kring att framföra något 
vanliga – konstatera, föreslå, anser – och hos kommunsidan är det den sortens 
språkhandling man stöter på.  

  I texterna letar jag efter uppenbara värdeord, det vill säga ord som visar 
värderingar. Ofta rör det sig om adjektiv eller adverb. Jag finner överlag fler 
värdeord hos förslagsställaren i relation till texternas längd: i 5 av 6 fall innehåller 
medborgarförslagen fler typer av ord som visar värderingar än hos kommunsidan. 
Förstärkande ord, så som betydligt, väsentligt eller riktigt (KF 2013/0048), är 
också vanligare här. Man kan även undra om inte värdeorden hos 
medborgarförslagen generellt är mer laddade. Typiska värdeord hos 
kommunsidan är bättre, sämre, intressant och relevant. Ett utplock av värdeord 
från förslagsställare kan däremot se ut så här: tråkigt, inbjudande, 
behjärtansvärda, obehövlig, akut.  

I deliberationen förekommer vissa formuleringar som uttrycker omväxlade 
visshetsgrad. Garderingar är vanligare än understrykningar och generellt verkar 
båda grupperna mer förekommande hos förslagsställaren än hos kommunsidan.  

Vilka typer av tilltal och omtal som förekommer framförs i resultaten för 
Reciprocitet och lyhördhet. Här tittar jag istället mer på hur deltagarna använder 
tilltal och omtal. Tilltal och omtal är ofta korrekt och distanserat, kanske 
framförallt hos kommunsidan. Kommunsidan använder nästan alltid för-och 
efternamn eller förslagsställaren när man benämner författaren till 
medborgarförslaget. Detta förmedlar en känsla av distans och formalitet. Vidare 
märker jag att tilltal och omtal ofta kringgås av kommunsidan genom att 
formulera sig med verb i passiv form, till exempel: ”Framtiden för Folkparken på 
väster har under en längre tid varit föremål för diskussioner och flera olika 
alternativ har prövats.” Här kunde författaren istället använt vi eller kommunen. 
Effekten är att subjektet tillika aktören blir osynlig och distans mellan aktör och 
handling större. Kanhända påverkar detta också distansen mellan sidorna. Hade 
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författaren använt ett mer personligt vi kan det troligen också påverkat i motsatt 
riktning. Hos förslagsställare framgår det personliga jaget däremot mer. Man 
förstår tydligare vem som är författare och avsändare i texten.  

Det genomsnittliga läsbarhetsindexet för medborgarförslagen är ungefär 50. 
Detta innebär att medborgarförslagen har en läsbarhet som går att jämföra med 
sakprosa (Wallberg Gustafssn 2013, s. 5). Kommunsidans texter får ett 
genomsnittstal på 60 enligt Läsbarhetsindexet. Det är en siffra som är högre en 
medeltalet hos facklitteratur (Wallberg Gustafsson 2013, s. 5) Man kan alltså 
konstatera att det är generellt svåra att läsa kommunsidans svar än 
förslagsställarnas texter bland de undersökta fallen.  
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5 Sammanfattande diskussion 

 
Med medborgerlig förslagsrätt ämnade man fördjupa demokratin främst genom 
två sätt: fler vägar för medborgaren till påverkan samt mindre avstånd mellan 
medborgare och förtroendevalda (prop. 2001/02:80, s. 53). Men frågan är om 
medborgarförslag verkligen kan ses som en reell väg till påverkan för den 
enskilde medborgaren. Montins rapport tycks inte stödja ett påstående som hävdar 
detta. Ytterst få av medborgarförslagen får bifall i kommunfullmäktige (Montin 
2004, s.15). Lunds kommun verkar inte heller avvika i sina beslut (Sydsvenskan 
2011b). Om medborgarförslagen sällan leder till politiskt inflytande återstår 
endast det andra målet att uppfylla. Kanske bör medborgarförslagens främsta syfte 
då tolkas som att minska avståndet mellan medborgare och förtroendevalda. 
Deliberationen mellan förslagsställare och kommunsidan bör i så fall också sträva 
efter detta och min undersökning utvärderar huruvida deltagarna lyckas.  

Jag har här byggt, med hjälp av deliberativ demokratiteori, ett antal 
dimensioner som pekar på vad ideal deliberation bör innehålla och utifrån dessa 
utvärderar jag samtalssituationen som uppstår mellan förslagsställare och 
kommunsidan.  

Rationalitet undersöks genom att granska argumentationen i deliberationen. 
Argumentationens hållbarhet är skiftande. På sina håll hade argumenten kunnat 
utvecklas mera, främst hos förslagsställaren. Kommunsidan håller en jämnare 
kvalité men avstår i vissa fall helt från att underbygga ställningstagande med 
argument, vilket bör ses som ett grovt brott mot rationaliteten. Hänvisningar 
förekommer men hos kommunsidan hämtas de främst från eget internt material. 
Trovärdigheten hade möjligtvis blivit högre om fler referenser gjorts till 
utomstående, oberoende material.  
 Enighet och oenighet signaleras sällan uttryckligen i deliberationen utan 
framkommer i de underliggande meningarna. Man kan resonera kring orsakerna. 
Det är möjligt att den formella situationen påverkar kommunsidan till att hålla en 
distanserad och diplomatisk ton som inte lyfter meningsskiljaktighet eller 
överensstämmelse. Likväl uttrycks enighet och oenighet om än inte tydligt. 
Operationaliseringen säger därför lite om graden av argumentation och mäter 
snarare hur benägna deltagarna är att betona konflikt. 
 Hänvisningar till allmänna värdebegrepp är mycket ovanliga hos 
påståenden i förslagsgången. Hur man väljer att förklara detta blir en 
tolkningsfråga. Betyder bristen på allmänna värdebegrepp och värdeargument att 
medborgarförslagen ofta är av en vardagspolitisk eller till och med apolitisk 
karaktär? Om så är fallet, får Montins påstående (se Montin 2004, s. 6-7) stöd av 
resultaten här. Om man istället menar att värderingar präglar ställningstagande 
även om de inte syns tydligt i texten, kan man kanske anta att avsaknaden av 
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hänvisningar till allmänna värdebegrepp ger en dålig grund för att skapa en 
genomskinlig argumentation.  
 Vid första anblick tycks resultaten för Reciprocitet och lyhördhet tala för 
att kommunsidan lyssnar samt agerar reciprokt och respektfullt. Man använder sig 
i stor utsträckning av metasamtal och hänvisar frekvent till förslagsställaren. Men 
när det kommer till att besvara förslagsställarens argument, presterar 
kommunsidan i jämförelse inte lika bra. Fokus ligger istället på att underbygga 
den egna tesen, oberoende av förslagsställarens framförda argument. Tilltal och 
omtal är genomgående formellt och korrekt i hela deliberationen, oavsett 
deltagare. Båda sidorna visar därmed prov på respektfullt bemötande. Dock kan 
man konstatera att kommunsidan och förslagsställaren är olika personliga i tilltal 
och omtal. Effekten blir att man yrkar på olika distans i förhållandet.     
 Sett till antal ord dominerar kommunsidan deliberationen och utifrån den 
punkten kan samtalssituationen dömas ojämlik. Både negativa språkhandlingar 
samt värdeord är vanligare hos förslagsställaren. Förslagsställaren räds alltså inte 
för att mer öppet försöka påverka den andra deltagaren i en viss riktning (se 
Hellspong & Ledin 1997, s. 170).  Samtidigt uttrycker medborgarförslagen en 
större skiftande visshetsgrad eftersom garderingar och understrykningar 
förekommer oftare än hos kommunsidan. Garderingar är dock vanligast.  I 
jämförelse med förslagsställaren använder sig kommunsidan av ett mindre 
personligt och känsloladdat, mer formellt språk som utåt försöker påverka mindre. 
Vilka slutsatser om makt och jämlikhet går då att dra utifrån detta? Går det att 
hävda någonting om maktrelationen? Även om förslagsställaren mer öppet 
försöker påverka och därmed tillskansa sig en viss makt i samtalssituationen 
menar jag att det finns goda skäl att påstå att förslagsställaren befinner sig i 
underläge. Förslagsgången är trots allt ett exempel på vertikal deliberation. Att 
förslagsställaren då använder sig mer av negativa språkhandlingar och värdeord 
kan möjligen tolkas som ett sätt att kompensera för maktunderläget och 
användningen av garderingar kan ses som en försiktighetsstrategi från deltagaren i 
den lägre maktpositionen (se Hellspong & Ledin 1997, s. 171).  Tilltal och omtal 
är som tidigare nämnt korrekt och formellt och det gör också att det känns 
distanserat. Tilltal och omtal påverkar närhet och distans mellan deltagarna men 
också mellan handling och aktör.    
  Frågorna som kommer på tal när jag läser resultaten är många, men flera 
faller utanför uppsatsen avgränsning. Jag undrar till exempel hur kommunsidan 
skulle kunna gå tillväga för att utveckla deliberationen och hur Lund, i jämförelse 
med andra svenska kommuner, lever upp till dimensionerna. Det hade också varit 
intressant att jämföra med deliberation inom kommunens medborgardialoger. 
Men min uppsats är främst ett försök att utveckla en utvärderingsmodell utifrån 
deliberativ demokratiteori och rymmer inte dessa uppslag. De får stå som några få 
förslag till vidare forskning. 

I min undersökning lägger jag stort fokus på språk. Jag väljer en artificiell 
avgränsning av deliberation som begränsar mig till textmaterial och vidare 
utvidgar jag utvärderingsmodellen med inslag av textanalys. Det blir alltså språket 
jag utvärderar när studerar hur väl den kommunikativa processen i förslagsgången 
lever upp till dimensionerna.  
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Anledningen är enkel. Textmaterialet har funnits tillgängligt för mig och är, 
eftersom det är begripligt och konkret, enkelt att jobba med och utvärdera. Men 
det är också den delen av deliberationen från förslagsgången som består, skyddad 
av statusen som offentlig handling ger. Och det är textmaterialet som är 
tillgängligt för oss övriga medborgare. Vi som inte var en del av deliberationen 
men ändå berörs av besluten. Dessutom är språket det främsta medel som de 
förtroendevalda tillfogar när de strävar efter att uppfylla vad lagändringen ämnade 
göra, nämligen minska avståndet mellan medborgare och förtroendevalda. 

Demokratiutredningen skulle ge svar på hur man kunde utveckla den moderna 
svenska demokratin. Man förespråkade bland annat fler inslag av deliberativ 
demokrati (se Jodal 2003, s. 287).   Som en följd genomfördes initiativ som 
medborgarförslag och medborgardialog runt om i landet. Idag utvärderar flertalet 
undersökningar medborgardialog utifrån deliberativ demokratiteori, men 
medborgarförslag kommer i skymundan.  Därför ser jag poängen med att 
utvärdera efter liknande ideal och konstaterar att, 15 år in på det nya seklet, har 
deliberationen mellan förslagsställare och kommunsidan fortfarande mycket kvar 
att leva upp till.   
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