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Två idétraditioner bakom inbjudet deliberativt 
deltagande 

• Deltagardemokratin: folkets 
deltagande ett skydd mot 
eliternas maktfullkomlighet 

 

• Deliberativ demokrati: jämlikt 
resonerande, berättande eller 
förhandlande för bättre 
kunskapsgrund, rationalitet och 
upplysning.  



Kan inbjudet deliberativt 
deltagande fördjupa demokratin?  

Nej: funkar inte i praktiken. Endast 
valdemokrati kan garantera politisk 
jämlikhet 

Nej: stärker maktelitens dominans över 
medborgare 

Nej: förvränger deltagarnas världsbilder  

Nej: neutraliserar politiskt motstånd  

Nej: medborgaren tvingas bli ”sin egen 
lyckas smed” 



Tre vanliga  
teser mot 

demokratisering 
 

1. Tvärtom-tesen 
2. Meningslöshets-

tesen 
3. Äventyrlighets-

tesen 



Empowered participatory 

governance 
 

”…deepen the ways in which ordinariy 

people can effectively participate in 

and influence policies which directly 

affect their lives.” 

 

 

Institutionell design 

1) Ta upp konkreta frågor,  

2) Gräsrotsdeltagande,  

3) Deliberativ problemlösning.  

4) Beslutsmakt kopplat till samtal,  

5) Tydlig koppling till etablerade 

styrsystem 

 

Avgörande bakgrundsvillkor:  

Politiskt ledarskap och 

jämlikhetsvärden 



Institutionella arrangemang 

• Vad är egentligen en ”medborgardialog”? 
Reguljära dialoger: råd, forum, öppna förmöten mm.  
Spontana dialoger (viss systematik över tid) 
- Preferens- och attitydundersökningar: enkäter, fokusgrupper,  intervjuer 
- Pedagogiska dialoger: målet är att lära ut saker 
- Eventdialoger: stora och ”optimistiska” och marknadsförda 
- Brandsläckande dialoger: goda relationer, riskhantering, ”plåster på såren”, 

Djupa, explorativa, deliberativa 

• Vilka deltar? Representativa?  
• Sällan deliberativa, oftast ensidig kommunikation 
• Oklar plats i styrsystemen: hur påverkas beslut? 
• Oklara roller: förvaltning – politik – externa 

aktörer 
 



Motiv: Varför dialog? 

• Demokrati: delaktighet, inflytande, deltagande, 
folkhälsa 
 

• Effektivitet: »kundernas« eller »brukarnas« perspektiv 
 

• Legitimitet: Att öka förtroendet 
 

• Ansvarstagande för nerskärningar: 
“prioriteringsdiskussion” 

 

 





Varför ingen medborgardialog om 
konflikten i Alby? 

• Beslutet anses vara det bästa alternativet för Albys 
befolkning och Botkyrka 

• Medborgardialogens arrangemang utmanövreras 

• Kommunen vill ändå ha ”dialog”:  

information med syfte att övertyga Alby är inte till salu att 
acceptera att det inte finns något alternativ till utförsäljningen.  

 

 



Vad som lovas: en nyckel till dörren Vad som levereras: ett fönster 


