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Sammanfattning 
 

Att involvera medborgare i det lokala beslutsfattandet mellan valen är en växande trend i Sverige i ett 

försök att vitalisera den representativa demokratin och möta de utmaningar demokratin står inför. 

Medborgardialogens nyttor, som ökad demokratisk legitimitet och ökat förtroende för politiska 

institutioner, framhävs av dess förespråkare. Samtidigt finns många kritiska röster. En av den främsta 

kritiken mot medborgardialoger handlar om att deltagandet sällan varken stärker eller ökar 

medborgarnas faktiska inflytande över det politiska beslutsfattandet, vilket riskerar leda till besvikna 

medborgare med ökat misstroende för demokratin. Ofta diskuteras medborgarnas inflytande, eller 

brist på inflytande, över det faktiska slutgiltiga beslutet eller resultatet. Men även vem som har 

inflytande över och sätter agendan för medborgardialogen har stor betydelse då mycket makt utövas 

i det politiska systemet genom möjligheten att bestämma vilka frågor som ska, eller inte ska, 

diskuteras. Medborgarnas potentiella inflytande kan således även begränsas genom vilka frågor som 

hamnar på medborgardialogens agenda och hur dessa frågor diskuteras. Syftet med denna uppsats är 

att genom en fallstudie av dialogforum i Botkyrka kommun mellan åren 2010-2014, och med hjälp av 

kvantitativa metoder för datainsamling och analys, undersöka och  beskriva vilka frågor som står på 

medborgardialogens agenda och hur dessa frågor diskuteras. Detta för att få en ökad förståelse av 

medborgardialog i praktiken i en svensk kontext. Analysen visar att det som står på dialogforums 

agenda framförallt är politiskt icke-heta frågor inom området stadsbyggnad, men också icke-heta 

frågor kopplade till exempelvis skola och omsorg, ungdomar, äldre och trygghet. Medborgarna tillåts i 

majoriteten av dialogforumen fritt uttrycka sina synpunkter eller, genom diskussion, utveckla sina 

synpunkter tillsammans. Vid några enstaka tillfällen hittas politiskt heta frågor på dialogforums 

agenda, ofta kopplade till demokratiaspekter, men vid dessa tillfällen begränsas ofta medborgarnas 

diskussioner till att lyssna som åhörare och ställa frågor. Resultatet indikerar att medborgarnas 

inflytande begränsas genom medborgardialogens agenda, vilket riskerar att skapa besvikna 

medborgare med ökat misstroende mot demokratin. Fler studier kring ämnet behövs dock för att 

kunna ge en bättre och tydligare bild.  

Nyckelord: demokrati, medborgardialog, kvantitativ innehållsanalys, Botkyrka kommun, dialogforum  
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1. Inledning 

1.1. Problemformulering 
Runt om i Sverige finns en växande trend att involvera medborgare i det lokala beslutsfattandet mellan 

valen. Enligt organisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har de flesta kommuner i landet 

idag genomfört någon form av medborgardialog och antalet exempel fortsätter att öka (SKL 2011a; 

SKL 2015a; SKL 2015b). Ett stort antal av Sveriges kommuner har också antagit strategier för 

medborgardialog och ökad medborgardeltagande (SKL 2015a; SCB 2012) och många av de större 

städerna i Sverige har formulerat ambitiösa program och modeller för ökat deltagande (se ex. Malmö 

Stad 2013; Göteborgs stad 2014; Botkyrka kommun 2007).   

Ökad deltagande från medborgare uppmuntras också såväl från statligt håll som av flera nyckelaktörer 

i samhället. Exempelvis leder SKL sedan 2006 projektet ’Medborgardialog’ i syfte att stödja och 

uppmuntra kommuner och landsting att integrera medborgardialogen i sina verksamheter och 

styrprocesser (SKL 2012a). Från statligt håll har frågan om medborgarnas deltagande i beslutsfattande 

mellan valen diskuterats flitigt sedan början 2000-talet i och med ett antal propositioner och 

utredningar (Montin & Granberg 2013:137; Proposition 2001/2002:80; SOU 2001:1; Kommittédirektiv 

2014:111). I den senaste demokratiutredningen som tillsattes i juli 2014 är ett av huvudsyftena att 

analysera och föreslå åtgärder för att ”stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande 

över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen” (Kommittédirektiv 2014:111).   

Denna växande trend av medborgardeltagande i politiskt beslutsfattande mellan de allmänna valen 

har sin orsak i flera nutida samhällsförändringar och utmaningar för den representativa demokratin. 

Bland annat lyfts det fram att partiidentifikationen har minskat bland väljarna och antalet medlemmar 

i de politiska partierna är färre idag är förr. Skillnaderna i valdeltagandet mellan valkretsar har också 

ökat. Många människor väljer även att engagera sig politiskt på nya sätt, inte minst genom nya typer 

av informations- och kommunikationskanaler. Samtidigt syns ett minskat förtroende bland 

medborgarna för politiker och politiska institutioner. Att vitalisera den representativa demokratin, där 

representanter från politiska partier väljs i val vart fjärde år, genom att komplettera den med andra 

former av deltagande mellan valen, som medborgardialog, lyfts fram som ett sätt att möta dessa 

utmaningar och anpassa demokratin efter de nya förutsättningarna (se ex. Kommittédirektiv 

2014:111; SKL 2011b:7, Bengtsson 2008; Montin & Granberg 2013:132). Argumenten för ett ökat 

medborgardeltagande mellan valen är således många: ökad demokratisk legitimitet, förbättrad politisk 

jämlikhet, ett ökad förtroende bland medborgarna för politiker och politiska institutioner och ett ökat 

politiskt engagemang bland medborgarna, för att nämna några (se även Montin & Granberg 

2013:141f). 

Samtidigt som medborgardeltagandet ökar i samhället och vinsterna framhävs av dess förespråkare 

finns många kritiska röster mot medborgardialoger. Kritikerna menar bland annat att ökat 

medborgardeltagande mellan valen inte i realiteten resulterar i en mer vital demokrati (Gilljam & Jodal 

2006:225), att det innebär en försämring, inte förbättring, av den politiska jämlikheten (Gilljam 

2003:204; Amnå 2003:116; Montin & Granlund 2013:123: Karlsson 2011:120) och att det försvårar det 

politiska ansvarsutkrävandet (Montin & Granlund 2013:138). En av den främsta kritiken mot 

medborgardialoger handlar om att deltagandet sällan varken stärker eller ökar medborgarnas faktiska 

inflytande över det politiska beslutsfattande. Det argumenteras istället handla om symboliska dialoger 

för att legitimera beslut som redan är tagna eller dialoger i processer som i praktiken bestäms av 
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faktorer som deltagarna inte har möjlighet att påverka. Man menar att medborgarna i praktiken inte 

ges något utökat inflytande över det politiska beslutsfattandet utan att dialogerna används för att 

stärka maktelitens dominans över och manipulation av medborgarna utan att etablerade institutioner 

utmanas (Tahvilzadeh, 2015:9; Montin & Granlund 2013:142; Smith 2009:17f). Medborgardeltagandet 

utgör därför, menar kritikerna, snarare ett hot på den representativa demokratins legitimitet än 

stärker den. Resultatet av dialogen riskerar istället att bli besvikna medborgare med ett ökad 

misstroende mot förtroendevalda och politiska institutioner (Tahvilzadeh 2015:12f; Montin & 

Granberg 2013:138, Fung 2015:9).   

Medborgarens möjliga inflytande över det politiskt beslutsfattande genom medborgardialoger kan ske 

i flera steg i beslutsprocessen. Ofta diskuteras medborgarnas inflytande, eller brist på inflytande, över 

det faktiska slutgiltiga beslutet eller resultatet (Smith 2005:17). Men även vem som har inflytande över 

och sätter agendan för medborgardialogen, det vill säga i vilka frågor medborgarna bjuds in att delta 

och hur dessa frågor diskuteras, har stor betydelse. Mycket makt utövas i det politiska systemet genom 

möjligheten att bestämma vilka frågor som ska, eller inte ska, diskuteras (ibid; Bua 2009:23). 

Demokratteorietiker idag kan sägas vara väl förtrogna med de olika sätt som starka intressen är 

kapabla att exempelvis sätta agendan, att definiera problem på ett fördelaktigt sätt och undvika att 

omtvistade frågor kommer upp till diskussion (Smith 2009:23). För de flesta medborgardialoger är det 

tjänstemän och förtroendevalda som på förhand tar beslut kring medborgardialogens agenda (Smith 

2005:110). Medborgarnas potentiella inflytande kan således även begränsas genom vilka frågor som 

hamnar, eller inte hamnar, på medborgardialogens agenda och hur dessa frågor diskuteras. En 

medborgardialog kan på pappret vara öppen för ett betydande medborgerligt deltagande, men där 

deltagandet begränsas till en fråga av liten politisk betydelse (Smith 2009:23; Fung 2015:9). Den 

tidigare forskningen indikerar att politiskt laddade eller heta frågor sällan tenderar att stå på 

medborgardialogens agenda. Det konstateras istället att det snarare handlar om ”tama” eller ”säkra” 

frågor fria från politiska konflikter (Smith 2009:23; Fung 2015:9; Edström 2014:41ff; Kugelberg & 

Trovalla 2015: 88). Det indikeras även att dialogens upplägg och hur medborgarna får diskutera 

frågorna på agendan sätter gränser för medborgarna inflytande (Kugelberg & Trovalla 2015:80ff; Fung 

2006:70). Vilka frågor som når agendan för medborgardialog, och hur dessa diskuteras, är såldes en 

viktig aspekt i diskussionen kring medborgardialoger och medborgarnas inflytande.   

Det finns begränsat med tidigare forskning och undersökningar som empiriskt tagit sig an frågan 

medborgardialogens agenda i Sverige. Detta kan ses som en del av en generell brist på empiriska 

studier kring medborgardialogens omfattning och medborgardialoger i praktiken (Karlsson 2011:114; 

Bengtsson 2008:173; Tavilzadeh, 2015:38; Fung 2015:2). Bristen på kunskap om såväl 

medborgardialogens omfattning som effekter är även något som lyfts fram i den nyligen tillsatta 

demokratiutredningen, varför en av utredningens huvuduppgifter är att ”undersöka hur och i vilken 

omfattning medborgardialog och andra metoder för medborgerligt inflytande tillämpas i politiska 

beslutsprocesser (…)” (Kommittédirektiv 2014:111: 11). 

Betydelsen av medborgardialogens agenda och det faktum att det finns begränsat med empiriska 

studier kring medborgardialogens agenda i en svensk kontext gör det till ett intressant ämne att 

undersöka närmare. Vilka frågor står egentligen på agenda i svenska medborgardialoger och hur 

diskuteras dessa frågor?  

Denna uppsats tar sig an frågan om medborgardialogens agenda utifrån en fallstudie av Botkyrka 

kommuns dialogforum mellan åren 2010-2014. Botkyrka kommun, en kommun söder om Stockholm 
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med omkring 90 000 invånare (Botkyrka kommun 2015a), räknas till en av Sveriges mest ambitiösa 

kommuner när det kommer till medborgardialog och är också en av de kommuner som har arbetat 

längst med att utveckla sitt medborgardeltagande mellan valen (Tahvilzadeh 2014; Kugelberg & 

Trovalla 2015:18), varför det är ett intressant fall att titta närmare på. Dialogforum är en av 

kommunens mest formaliserade och regelbundet återkommande dialogformer, ett rådgivande forum 

där medborgarna bjuds in att tillsammans med de förtroendevalda diskutera frågor i ett tidigt skede i  

beslutsprocessen (Botkyrka kommun 2009). Det genomförs ett tjugotal dialogforum i kommunen per 

år, vilket möjliggör en undersökning av ett stort antal jämförelsebara dialoger.  

Uppsatsens ämne kan argumenteras för vara relevant både inomvetenskapligt och utomvetenskapligt. 

Uppsatsen hoppas utgöra ett bidrag till forskningen kring medborgardialoger i praktiken i Sverige 

genom att hjälpa till att fylla de kunskapsluckor som finns kring medborgardialogens agenda. Vidare 

finns en förhoppning att uppsatsen genom att bidra till att öka förståelsen för vilka frågor som 

medborgarna bjuds in att delta kan vara till hjälp för att praktiskt vidareutveckla kommuners arbete 

med medborgardialog. 

1.2. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att utifrån en fallstudie av dialogforum i Botkyrka kommun undersöka och  

beskriva vilka frågor som står på medborgardialogens agenda och hur dessa frågor diskuteras. Detta 

för att få en ökad förståelse av medborgardialog i praktiken i en svensk kontext.  

Frågeställning:  

1) Vilka frågor står på Botkyrka dialogforums agenda och hur diskuteras dessa frågor? 

a) Till vilka sakområden hör de frågor som medborgarna bjuds in till? 

b) Hur politiskt laddade är de frågor som medborgarna bjuds in till? 

c) Hur diskuteras de frågor som medborgarna bjuds in till? 

1.3. Definitioner 
Dialogforum i Botkyrka kommun ses i den här uppsatsen som ett fall av medborgardialog, och 

begreppet medborgardialog används frekvent genom uppsatsen. Det är därför relevant att säga några 

ord om hur medborgardialog definieras inom ramen för denna uppsats.    

Det finns ingen allmänt vedertagen definition av begreppet medborgardialog. Medborgardialog brukar 

användas som ett, mer eller mindre inkluderande, samlingsnamn för en mängd olika aktiviteter där 

offentliga aktörer på olika sätt involverar medborgarna i planerings- och beslutsprocesser mellan de 

allmänna valen1. Begrepp rymmer ofta flera olika former av deltagande där medborgarna ges olika 

grader av inflytande (Lindholm m.fl., 2015).  

                                                           
1 Medborgardialog är det begrepp som under de senaste åren använts i allt högre utsträckning när man diskuterar 
medborgarnas deltagande i politiska beslutsfattande mellan val, men andra begrepp som brukar användas i 
sammanhanget är exempelvis demokratiutvecklingsprojekt, demokratiinnovationer och demokratiexperiment. 
Även om dessa alla dessa begrepp skiljer sig åt när det kommer till tyngdpunkt och fokus så har de övervägande 
gemensamma drag (Karlsson, 2011:113). 
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Definitionen av medborgardialog i denna uppsats tar sin utgångspunkt i ovan inkluderande syn och 

definierar medborgardialoger som olika former av deltagande där offentliga aktörer bjuder in 

medborgarna2 i planerings- och beslutsprocesser mellan de allmänna valen. Fokus för definitionen 

ligger på ”offentliga aktörer bjuder in medborgare” och ”mellan de allmänna valen”. Det handlar 

således om ett inbjudet deltagande där offentliga aktörer bjuder in medborgare till dialog kring 

specifika frågor. Formerna för dialogen kan variera men innebär en kommunikation mellan 

medborgare och politiker eller tjänstemän som är initierade ”uppifrån” (se ex. Tahvilzadeh 2015:6). 

Viktigt för definitionen är också om att det handlar om ett medborgardeltagande mellan de allmänna 

valen, ett komplement till den representativa demokratin och etablerade demokratiska praktiker som 

allmänna val och partipolitiskt engagemang, med sitt ursprung i deltagardemokratiska och 

samtalsdemokratiska (deliberativa) ideal (se ex. Karlsson 2011:113; Karlsson & Gilljam, 2015:34). 

Med denna definition av medborgardialog faller mellanvalsdeltagande såsom folkomröstningar och 

medborgarförslag bort. En folkomröstning bygger på direktdemokratiska ideal där medborgarna direkt 

får ta ställning till politiska förslag, utan folkvalda politiker som mellanhänder (Karlsson & Gilljam, 

2015: 32). Medborgarförslag, som kommunfullmäktige enligt lag sedan 1:a juli har möjlighet att införa, 

innebär att den som är folkbokförd i en kommun har rätt att väcka ett ärende i kommunfullmäktige 

(Montin & Granlund 2013). Liksom andra liknande medborgardeltagande, som medborgarsynpunkter, 

initieras medborgarförslag av medborgarna själva och går därmed utanför uppsatsen definition av vad 

en medborgardialog är.  

Här bör också nämnas att det finns medborgardialoger som måste genomföra enligt lag. Hit räknas så 

kallade samråd vid översiktsplanering och detaljplanering som varit en del av Plan- och bygglagen (PBL) 

sedan 1987. Enligt PBL ska kommuner, när de upprättar ett förslag till ny översiktsplan, ge 

kommunmedborgare med väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i ett samråd om 

översiktsplanen (Plan- och bygglagen 2010:900). På samma sätt ska kommunen enligt PBL samråda 

med olika intressenter när ett förslag på detaljplan upprättas. De intressenter som ska bjudas in till 

samråd kring detaljplaner inkluderar bostadsrättsägare, hyresgäster och berörda boende (ibid).  

1.4. Disposition 
Studien fortsätter i kapitel 2 med en diskussion kring metod och tillvägagångssätt. Därefter, i kapitel 3, 

introduceras studiens teoretiska utgångspunkt som har sin grund i tidigare forskning kring 

medborgardialogens agenda, vilken utmynnar i presentationen av ett analysschema i kapitel 4. I kapitel 

5 ges en överblick över det valda fallet, dialogforum i Botkyrka kommun, som sedan leder in på kapitel 

6, där uppsatsens resultat presenteras och analyseras. I det sista kapitlet, kapitel 7, summeras studiens 

slutsatser tillsammans med en övergripande diskussion. 

2. Metod och material 
Nedan redogörs för uppsatsen huvudsakliga metodologiska överväganden vad gäller val av fall, 

uppsatsens material och metoder för datainsamling och analys.  

                                                           
2 Medborgare används här inte i dess formella juridiska bemärkelse utan är definieras bredare som synonymt 
med invånare eller samhällsmedlem. I Botkyrka kommun bor exempelvis många människor som inte är svenska 
medborgare men som ingår i målgruppen för dialogforum. 
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2.1. Varför Botkyrka kommun och dialogforum? 
Botkyrka kommun beskrivs ofta som Sveriges mest ambitiösa kommun när det kommer till 

medborgardialog, och är en av de kommuner i Sverige som har arbetat längst med att utveckla sitt 

medborgardeltagande (Tahvilzadeh 2014; Kugelberg & Trovalla 2015:18). Kommunen började redan 

på 1980-talet att utveckla och pröva olika deltagardemokratiska former, och arbetet har sedan mitten 

av 90-talet växt och utvecklats kontinuerligt. Förutom en mängd konkreta exempel på 

medborgardialoger finns också strategier, riktlinjer, handböcker och särskilt tillsatta tjänster i den 

kommunala organisationen med syftet att utveckla den lokala demokratin (Kugelberg & Trovalla 

2015:19f; Botkyrka kommun 2013). Demokratiarbetet i kommunen bygger sedan 2009 på en strategi 

för demokrati och delaktighet (Botkyrka kommun 2008). I strategin poängteras att ett långsiktigt och 

ständigt utvecklande demokratiarbete är ett viktigt led i att bygga ett hållbart Botkyrka och det 

understryks att demokratiutvecklingsarbetet inte enbart handlar om enstaka processer utan ska 

genomsyra hela den kommunala organisationen (Botkyrka kommun 2008). I denna uppsats ligger 

fokus vidare på Botkyrka kommuns dialogforum, vilket är en av flera dialogformer kommunen 

använder sig av för att föra dialog med sina medborgare3. Anledningen till att dialogforum ligger i fokus 

för uppsatsen är att det är kommunens mest formaliserade och regelbundet återkommande 

medborgardialog där medborgarna ges möjlighet att i dialog med kommunens förtroendevalda 

diskutera lokala frågor i ett tidigt skede av beslutsprocessen. Dialogforum har funnits sedan 2007 och 

genomförs i snitt mellan 4-6 gånger per år i var och en av kommunens sex kommundelar, vilket innebär 

att ett tjugotal dialogforum anordnas per år (Botkyrka kommun 2008). Att titta närmare på 

dialogforum innebär därför en möjlighet att analysera ett stort antal dialoger där kommunen öppet 

bjuder in medborgarna i olika frågor. På grund av dess formaliserade och återkommande karaktär i 

den kommunala organisationen finns också rutiner för hur minnesanteckningar tas och sparas vilket 

är en förutsättning för datainsamling och analys.   

Att titta närmare på Botkyrka kommun och dess dialogforum är intressant i sig. I vilka frågor bjuds 

medborgarna in, och hur diskuteras dessa frågor, i den kommunen i Sverige som anses ha kommit 

längst i sitt arbete med medborgardialoger och där medborgardeltagande är ett ledord för 

organisationen? Valet av Botkyrka kommun och dialogforum som fall påverkar och begränsar dock 

möjligheten att generalisera resultatet bortom fallet (Esaiasson m.fl. 2007:176ff). Baserat på mitt 

resultat kommer jag i första hand kunna uttala mig om vilka frågor som står på agendan, och hur dessa 

diskuteras, inom ramen för Botkyrka kommuns dialogforum. Mitt resultat kan också argumenteras för 

ger en bild av hur det torde se ut även för andra medborgardialoger i Botkyrka kommun. Generalisering 

bortom Botkyrka kommun till det större fenomen medborgardialog i svenska kommuner är dock 

svårare. Botkyrka kommun, som en föregångskommun, kan för denna uppsats till viss del ses som ett 

kritiskt fall vilket ökar chanserna till generalisering (Esaiasson m.fl., 2007; 183). När det kommer till 

vilka frågor som står på medborgardialogens agenda, och hur dessa frågor diskuteras, torde andra 

kommuner inte ha kommit längre än föregångaren Botkyrka kommun. Andra kommuner med mindre 

erfarenhet av medborgardialog torde exempelvis inte i högre grad än Botkyrka bjuda in sin 

medborgare i politiskt laddade frågor, eller vara mer progressiva i vilken utsträckning medborgarna får 

diskutera frågorna på agendan. Uppsatsen kommer inte kunna göra anspråk på att uttala sig om 

                                                           
3 Förutom dialogforum finns ett antal andra medborgardialoger i kommunen som är mer eller mindre reguljära i 
den kommunala organisationen. Till de mer reguljära dialogerna, förutom dialogforum, hör ungdomsfullmäktige 
och medborgarpanelen. Därtill tillkommer ett större antal tillfälliga medborgardialoger, ofta i anslutning till 
konkreta projekt och verksamheter eller pågående processer (Botkyrka kommun 2015e).  
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medborgardialogens agenda i svenska kommuner i stort, även om en indikation kan ges på hur det 

skulle kunna se ut även i andra svenska kommuner. Slutsatserna av denna studie blir dock möjlig att 

pröva i andra fall.  

Resultatens generaliserbarhet skulle öka ytterligare om exempelvis alla fall av medborgardialog i 

kommunen, inte bara dialogforum, hade inkluderats i studien. Att identifiera alla medborgardialoger 

som genomförts i Botkyrka kommun under de senaste åren är dock en forskningsuppgift i sig då det 

inte finns någon uppföljning av kommunens samlade medborgardialoger, eller något systematiskt för 

hur medborgardialogerna dokumenteras och dokumentationen sparas. En sådan ansats har därför inte 

varit möjlig inom tidsramen och omfattningen för denna uppsats.  

2.2. Materialet 
Uppsatsens empiri består av kommunala dokument i form av ett hundratal minnesanteckningar från 

Botkyrka dialogforum under åren 2010-2014 (se bilaga). Materialet har inhämtats via Botkyrka 

kommuns hemsida (Botkyrka kommun 2015d) och genom kontakt med kommunrepresentanter. Valet 

att fokusera på åren 2010-2014 har flera anledningar. Dels så anses dialogforum under de senaste fem 

åren ge en tillräckligt tydlig och aktuell bild av i vilka frågor medborgarna bjuds in att delta och hur 

frågorna diskuteras. Dels har valet av år haft praktiska skäl. Det är först från år 2010 som 

dokumentationen från dialogforum rutinmässigt gjorts tillgänglig på kommunens hemsida, och således 

finns systematiskt sparade. För de tidigare åren (2007-2009) har dokumentationen inte skett på 

samma strukturerade sätt vid alla dialogforum, men framförallt har rutiner för att spara 

dokumentation inte varit lika tydliga. Således har majoriteten av minnesanteckningar för dessa år inte 

kunnat spåras.   

Även fast målet med urvalet av dialogforum har varit att undersöka samtliga dialogforum (totalurval) 

under de valda åren kan det dock inte garanteras att alla dialogforum inkluderats. Eventuella bortfall 

torde dock enbart vara ett fåtal och inte i någon betydande grad påverka giltigheten i uppsatsens 

resultat och slutsatser (Esaiasson m.fl. 2007: 64ff).    

2.3. Metoder för datainsamling och analys 
Uppsatsens tillvägagångssätt har, på grund av antalet undersökta dialogforum, främst baserats på 

kvantitativa metoder för datainsamling och analys. Det överkomliga antalet dialogforum har dock 

samtidigt möjliggjort att i analysen gå in på djupet av materialet och mer kvalitativt beskriva och 

diskutera det som den kvantitativa analysen visar. Resultatet av analysen diskuteras sedan i ljuset av 

tidigare forskning, vilket utgör uppsatsen främst jämförelsepunkt.  

Ett första steg för att undersöka vilka frågor som medborgarna bjuds in att delta i, och hur dessa frågor 

diskuteras, har varit att konstruera ett analysschema att kategorisera uppsatsens material utifrån. 

Tillvägagångssättet för att konstruera analysschemat har utgått från metoden för kvantitativ 

innehållsanalys. I en kvantitativ innehållsanalys ligger fokus på innehållet i ett skriftligt, muntligt eller 

bildligt material samtidigt som jämförbart innehåll i ett större antal analysenheter gör det möjligt att 

uttrycka och analysera innehållet i siffror. Metoden är därför lämplig för beskrivande uppsatser som 

denna som söker svar på frågor om förekomsten av olika typer av innehållsliga kategorier i en större 

mängd material, eller ”vid beskrivande frågeställningar där det innehållet i sig som är i fokus” 

(Esaiasson m.fl., 2007:223ff). 
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Analysschemat, som presenteras i sin helhet i kapitel 4, består av tre variabler som är relaterade till 

uppsatsens frågeställning: sakområde, politisk laddning och form av kommunikation. För varje variabel 

har ett antal kategorier skapats. Kategorierna har sin utgångspunkt i den tidigare forskningen men har 

sedan vidareutvecklas för att tydliggöra skillnaderna mellan de olika kategorierna (ömsesidigt 

uteslutande) och för att bli heltäckande (uttömmande) i relation till materialet. Det är essentiellt i ett 

analysschema att kategorierna för varje variabel är klart och entydigt definierade och därmed enkla 

att skilja från varandra, och att det endast kan finnas en kategori per variabel för varje analysenhet 

(Esaiasson m.fl. 2007:153ff, 224ff). Baserat på metoden för kvantitativ innehållsanalys har arbetet med 

att skapa kategorierna varit en iterativ process där materialet varit ledande. Med utgångpunkt i den 

tidigare forskningen har ett antal första kategorier skapats. För att täcka in oförutsedda aspekter i 

materialet, och därmed leva upp till kraven om uttömmande och ömsesidigt uteslutande kategorier, 

har kategorierna vid en första genomgång av materialet sedan kompletterats och förfinats. När 

kategorier tillkommit eller förfinats har det funnits behov att gå tillbaka och koda om vissa redan 

genomgångna minnesanteckningar som berörts av förändringen (Esaiasson m.fl. 2007:230ff). För att 

minimera risken för slumpmässiga och osystematiska fel vid kodandet av materialet, och därmed öka 

uppsatsens reliabilitet, har allt materialet dubbelkollats (Esaiasson m.fl. 2007:235).   

Det kodade materialet har sedan analyserats med hjälp av statistiska analysmetoder för att kunna ge 

sammanfattande beskrivningar av materialet. Fokus för analysen ligger på grund av uppsatsens 

beskrivande ambition på de enklare formerna av statistisk analys av en variabel  eller max två variabler. 

Det handlar om att med hjälp av envariabelanalyser identifiera i vilken frekvens (absoluta tal) de olika 

kategorierna för varje variabel förekommer samt undersöka och beskriva hur relationen ser ut mellan 

två variabler, exempelvis politisk laddning och form av kommunikation. Den senare analysen har gjorts 

med hjälp av korstabeller och visar både absoluta och relativa tal (Esaiasson m.fl. 2007:393ff).  

3. Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter 
Här diskuteras den tidigare forskning som är relevanta för uppsatsens syfte och frågeställning. Den 

tidigare forskningen utgör uppsatsen huvudsakliga teoretiska utgångspunkter och är således grunden 

för uppsatsens analysschema. 

Innan den tidigare forskningen kring uppsatsen ämne diskuteras ger kapitlet en kort redogörelse för 

tidigare forskning kring medborgardialoger i Botkyrka kommun. Kommunen är, på grund av sin långa 

erfarenhet av medborgardialog och kommunens status som en av de mest ambitiösa kommunerna när 

det kommer till demokratipolitik, ett väl använt fall i tidigare studier. Det är därför relevant att redovisa 

vilka tidigare studier som genomförts med Botkyrka kommun som fall, och hur dessa relaterar till 

denna uppsats.  

3.1. Tidigare forskning kring medborgardialog i Botkyrka kommun 
Ett flertal fallstudier har sedan 90-talet genomförts i Botkyrka med fokus på medborgardialog och 

demokratiutveckling. Utgångspunkten och studieobjektet för dessa studier skiljer sig åt. De flesta av 

de tidigare fallstudierna är utvärderingar av olika kommunala demokrati- och medborgardialoginitiativ 

såsom rådslagen (Aziz, 2010), dialogforum (Azizi 2009; Edström 2014), Albyprocessen (Ramberg 2010) 

och Storstadssatsningen (se e.x. Plish & Edström 2005; Hosseini-Kaladjahi 2002; Velasques 2005). 

Bland den tidigare forskningen finns också studier om etniska föreningars roll i demokratiförnyelsen 

(Herrting 2009), om medborgardialogens effekter på utlandsfödda kvinnors politiska delaktighet (Saleh 
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2013) och om vad som händer med motiven bakom och utformningen av medborgardialogen när den 

präglas av konflikt och press (Tahvilzadeh 2015). Ingen studie har däremot tittat närmare på eller mer 

systematiskt beskrivit vilka frågor som medborgardialogerna omfattar. De tidigare fallstudier som 

kommer närmast ämnet för denna uppsats är Nina Edströms (2014) utvärderingar av Botkyrka 

kommuns dialogforum samt Clarissa Kugelbergs och Erik Trovallas bok ”Samverka och/eller styra” 

(2015) om dialogprocesser i Botkyrka. Ingen av dessa studier sätter dock fokus på vilka frågor som 

behandlas i de respektive medborgardialoginitiativen, och studierna omfattar dessutom enbart en 

liten del av de dialogforum eller medborgardialoger som genomförs i Botkyrka kommun. Dock 

behandlar de till viss del frågan om dialogforums agenda, vilket tas upp vidare i kapitlets nästa del.  

3.2. Tidigare forskning kring medborgardialogens agenda  
Det finns idag omfattande forskning som berör medborgardialog och medborgerligt deltagande mellan 

valen. Bland tidigare forskning hittar vi exempelvis demokratiteoretiska och filosofiska studier kring de 

olika demokratiidealens – valdemokrati, deltagardemokrati och deliberativ demokrati – möjligheter 

och risker (se ex. Gilljam & Hermansson 2003) och empiriska studier där olika aspekter av 

medborgardialog utvärderas och diskuteras (se ex. Karlsson 2011; Smith 2009; Gilljam & Jodal 2006). 

Forskningsfältet beskrivs dock fortfarande som svagt, särskilt när det kommer till hur 

medborgardialogen fungerar i praktiken (Karlsson 2011:114; Kommittédirektiv 2014:111; Bengtsson 

2008:173). Denna genomgång ämnar inte beskriva tidigare forskning kring medborgardialog i praktiken 

i sin helhet, utan tar sin teoretiska och empiriska utgångspunkt i den tidigare forskningen kring 

medborgardialogens agenda: i vilka frågor medborgarna bjuds in att delta och hur dessa frågor 

diskuteras.  

Vikten av medborgardialogens agenda diskuterades i inledningen till denna uppsats med 

konstaterandet att vem som har inflytande över och sätter agendan för medborgardialogen, det vill 

säga i vilka frågor medborgarna bjuds in att delta och hur dessa frågor diskuteras, har stor betydelse.  

Graham Smith (2005 och 2009) och Archon Fung (2006 och 2015), båda  välkända inom forskningsfältet 

kring medborgardialoger, är två forskare som har diskuterat vikten av vem som sätter och vad som 

sätts på agendan när medborgarna bjuds in i beslutsprocesser bortom det traditionella deltagandet.  

Smith konstaterar efter en genomgång av ett stort antal, vad han kallar, demokratinnovationer4 att 

det i de flesta exempel redan på förhand har tagits beslut kring vilka frågor medborgarna bjuds in till 

att diskutera. Smith lyfter fram att enbart fåtal demokratiska innovationer tillåter medborgarna att ha 

inflytande över agendan, på samma sätt som medborgarna sällan får delta i det slutgiltiga 

beslutsfattandet. Det är istället politiker och tjänstemän som bestämmer vad som ska diskuteras och 

hur resultatet från diskussioner ska användas (Smith 2005:110). 

Både Smith och Fung understryker att ett sätt att begränsa medborgarnas möjlighet att påverka, eller 

deras inflytande, är att begränsa agendan och i vilka frågor som medborgarna bjuds. En 

medborgardialog kan således på pappret vara inkluderande och öppen för stort medborgerligt 

deltagande, men där deltagandet begränsas till en fråga med liten politisk betydelse (Fung 2015:9; 

Smith 2005:110; Smith 2009:23). Det kan handla om att begränsa deltagandet till ”säkra” frågor för att 

undvika konflikter (Smith 2009:23) eller till att låta deltagandet enbart handla om triviala 

                                                           
4 Smith definierar demokratiinnovationer som ”institutions that have been specifically designed to increase and 
deepen citizen participation in the political decision-making process” (Smith 2009:1) 
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”parkbänksfrågor” (Fung 2015:9). Smith ser även att agendan inte bara kan begränsas av den som 

bjuder in till deltagande, utan att vilka frågor som kommer upp på agendan också begränsas av vilka 

frågor den inbjudande aktören, ex kommunen, har makt över att påverka. Det kan till exempel handla 

om frågor som kontrolleras av andra aktörer eller institutioner och som således inte hamnar på 

agendan (Smith 2009:23).  

Likt när medborgarnas påverkan över det slutgiltiga beslutet begränsas finns det också risker i att 

begränsa de frågor som medborgarna bjuds in att diskutera. Fung menar att när exempelvis en 

kommun bjuder in sina medborgare till att bestämma vilken färg deras parkbänkar ska målas i, ett 

tydligt exempel på en trivial ”parkbänksfråga”, så ökar visserligen medborgardeltagandet men inte på 

ett meningsfullt sätt. Detta triviala deltagande kan resultera i besvikelse bland deltagarna, menar Fung, 

vilket riskerar att motverka deltagandets potentiella nyttor5. I längden är risken att tjänstemän, 

förtroendevalda och medborgare misstar det triviala deltagandets brister med brister i deltagande i 

stort (Fung 2015:9). Smith konstaterar vidare att ett deltagande som utformas på ett sådant sätt att 

politiker och tjänstemän har stor makt – exempelvis genom att såväl sätta agendan som ta de 

slutgiltiga besluten – innebär en stor risk för att medborgarna manipuleras eller enbart används för att 

legitimera redan tagna beslut (Smith 2009:18).   

Ovan genomgång har framförallt fokuserat på vikten av vilka frågor som sätts på agendan när 

medborgarna bjuds in till dialog. Betydelsen av hur medborgarna får diskutera de frågor som står på 

agendan är något som också diskuterats i den tidigare litteraturen, bland annat av Fung.  

Fung (2006) menar att det finns tre grundläggande dimensioner som påverkar medborgarnas 

inflytande i en deltagarprocess och som behöver tas i beaktande för att förstå det breda spannet av 

medborgerligt deltagande. De tre dimensionerna innefattar vilka som deltar, hur medborgarna 

kommunicerar och tar beslut samt kopplingen mellan deltagarnas beslut/åsikter och offentlig 

policy/verksamhet. Den andra ”crucial dimension of institutional design” handlar således om hur 

medborgarna i dialogen kommunicerar och tar beslut. Fung menar att det finns sex former av 

kommunikation och beslutsfattande som ligger på en ökande skala från ”minst intensiv” till ”mest 

intensiv” utifrån vilken kunskap och engagemang som krävs av deltagarna. De tre första formerna 

handlar om hur de frågor som tas upp diskuteras och kommuniceras när ingen beslutsmakt överförs 

till medborgarna. I den första formen är medborgarna enbart åhörare där de inte tillåts uttrycka sina 

synpunkter eller preferenser (”Listen as Spectator”). I den andra formen tillåts medborgarna lägga 

fram sina synpunkter och åsikter till beslutsfattarna vad gäller frågan som diskuteras (”Express 

Preferences”). I den tredje formen av kommunikation tillåts medborgarna utforska och utveckla sina 

synpunkter och åsikter genom att diskutera med varandra exempelvis genom grupparbeten. Inte sällan 

får deltagarna informationsmaterial att ta ställning till och ombeds ta i beaktande konflikter, eller 

”trade-offs”, mellan olika alternativ (”Develop Preferences”). I dessa tre former görs inga direkta försök 

att sammanfatta medborgarnas  preferenser till ett kollektivt beslut, det vill säga att ingen fördelning 

av makt sker till medborgarna över beslutsfattandet, utan de ansvariga tjänstemän och 

förtroendevalda tar enbart emot medborgarnas synpunkter och förslag. De tre sista formerna av 

kommunikation och beslutsfattande på skalan handlar om hur medborgarna medverkar i 

beslutsfattandet och omfördelar i viss mån mer makt till medborgarna, från att förhandla och köpslå 

                                                           
5 Deltagandets potentiella nyttor är enligt Fung ökad legitimitet, ökad effektivitet och ökad social rättvisa (Fung, 
2015). 
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(”Aggregate and Bargain”) till att diskutera sig fram ett gemensamt beslut (”Deliberate and 

Negotiate”). Den tredje formen av beslutfattande innebär att experter (t.ex. tjänstemän) tar beslut 

utan att alls involvera eller diskutera med medborgarna (”Deploy Technique and Expertise”) (Fung 

2006:68f). Fung menar att vart på kommunikations- och beslutsfattandedimensionen 

medborgardialogen befinner sig spelar roll för deltagandets potentiella nyttor. För att exempelvis öka 

legitimiteten för senare beslut krävs att deltagandet utformas på ett sådant sätt så att medborgarna 

tillåts en mer intensiv form av kommunikation, det vill säga exempelvis tillåts utforska och utveckla 

sina synpunkter och preferenser gentemot beslutsfattarna (Fung 2006:70).   

Vad säger då den tidigare empiriska forskningen i Sverige? Som redan konstaterats finns det begränsat 

med tidigare forskning och undersökningar som empiriskt tagit sig an frågan medborgardialogens 

agenda, särskilt i svenska kommuner. Dock går att hitta några tidigare studier och undersökningar som 

tar upp vilka frågor som medborgarna bjuds in att diskutera i medborgardialoger och hur dessa frågor 

diskuteras. 

SKL har vid två tillfällen (2010 och 2015) genomfört enkätundersökningar bland alla Sverige 

kommuner, landsting och regioner för att samla in information om hur dessa aktörer arbetar med 

medborgardialog. Vid den första enkätundersökningen år 2010 ställdes bland annat frågan kring inom 

vilka frågor/områden medborgardialog används. Resultatet från undersökningen visar att vanligast är 

medborgardialoger kring stadsplanering och planfrågor samt inom de större sakområdena skola, 

barnomsorg, äldreomsorg och ungdomsfrågor. Även områden som trygghet, näringsliv och demokrati 

ligger högt upp. Att just frågor som rör fysisk miljö är vanligast menar SKL är för att dessa 

frågeställningar ofta är påtagliga och konkreta och engagerar medborgarna. Ett område som är långt 

ner på listan är budgeten, vilket SKL identifierar är ett område andra länder i högre grad konsulterar 

sina medborgare. Andra områden där medborgardialog sällan används är jämställdhet, investeringar 

och sjukvård (SKL 2011a). I den andra enkätundersökningen, som genomfördes under våren 2015, var 

syftet att uppdatera kunskapen från den tidigare undersökningen. I den undersökning ställdes dock 

ingen fråga kring vilka frågor/område som medborgardialog förs inom (SKL 2015a).  

SKL har även under 2015 sammanställt 250 goda exempel på medborgardialog från runt om i Sverige, 

inskickade av svenska kommuner, landsting och regioner på uppmuntran av SKL. I rapporten delas 

exemplen in i 11 områden. Dessa 11 områden inkluderar (antal inom parantes): dialog om 

stadsutveckling (54); dialog om orts- och landsbygdsutveckling (37); dialog om kultur och fritid (26); 

dialog om visioner, strategier och utveckling (25); dialog om hälsa, vård och omsorg (25); dialog och 

lärande och utbildning (17); dialog om trafik, miljö och trygghet (14); medborgarnas idéer (10) samt E-

dialoger (8) (SKL 2015b). 

Annan litteratur och tidigare forskning tar upp på vilken typ av frågor som står på medborgardialogens 

agenda, snarare än vilka sakområden medborgardialogen berör.  

Nazem Tahvilzadeh (2015) har i sin forskning tittat närmare på medborgardialog i Göteborg.  Ett 

konstaterande han gör utifrån sin fallstudie är att när medborgarna ges större inflytande i dialogen rör 

det sig huvudsakligen om små och avgränsade frågor, exempelvis placeringen av en parkbänk eller 

utformningen av en lekplats. Tahvilzadeh konstaterar även att det kan röra sig om abstrakta frågor 

som formulerandet av ett visionsdokument eller långsiktiga planer (Tahvilzadeh 2015:39).  



14 
 

Edström (2014) och Kugelberg & Trovalla (2015) berör båda vilka frågor som står på 

medborgardialogens agenda kopplat till Botkyrka kommuns dialogforum. Som en del av Nina Edströms 

(2014) utvärdering av dialogforum under åren 2011-2013, med särskilt fokus på dialogforum i 

kommundelarna Grödinge och Fittja, har hon även utvärderat val av tema (frågor) för dialogforumen. 

En slutsats som Edström gör är att valet av fråga för de dialogforum hon undersökt inte enbart styrs 

av hur potentiellt attraktiva dialogerna kan bli för medborgarna, utan att det även görs en avvägning 

utifrån om Botkyrkapolitiken kan hantera vad som kan komma fram. Hon konstaterar att alltför heta 

och komplicerade frågor väljs bort medan andra tamare ämnen prioriteras. Som tamare ämnen ger 

Edström exempel som folkhälsa, trygghet och tidiga planeringsfrågor. Ett särskilt hett ämne i 

kommunen under perioden är enligt Edström det kommunala bostadsbolaget Botkyrkabyggens 

utförsäljning av delar av sitt bostadsbestånd i kommunen för att finansiera kommande renoveringar 

av sina fastigheter. Det handlar särskilt om utförsäljningen av Albyberget i kommundelen Alby under 

2013 som skapade stor politisk debatt och medborgerliga protester. Det ses alltså vara en svår 

avvägning att välja ett tillräckligt intressant tema samtidigt som det inte får generera politisk debatt i 

dialogerna (Edström 2014:41ff).  

Clarissa Kugelberg och Erik Trovalla står bakom den studie som gått mest in på djupet vad gäller 

Botkyrka medborgardialoger, vilket finns beskrivet i boken ”Samverka och/eller styra” (2015). I studien 

har Kugelberg under några år följt dialogforum i två av Botkyrka kommuns stadsdelar, Tullinge och 

Alby, och även genomfört ett stort antal intervjuer med medborgare, förtroendevalda och tjänstemän. 

Likt i Edströms utvärdering visar resultatet från Kugelbergs forskning på bristen av heta politiska frågor 

på dialogforumens agenda. Till dessa räknas frågor kring den eventuella delningen av kommunen samt 

det kommunala bostadsbolagets utförsäljning av delar av bostadsbeståndet i Alby. Dialogforumen 

anses snarare vara tillfällen för de förtroendevalda att lyssna på medborgarnas synpunkter i ofarliga 

lokala frågor formulerade i termer av allas bästa (Kugelberg & Trovalla 2015:88, 107, 119, 258). Det 

handlar, enligt Kugelberg, exempelvis om frågor kring långsiktiga planer eller avgränsade konkreta 

planeringsfrågor, inte sällan kopplade till den fysiska miljön (ibid 253). I boken konstateras också att 

när medborgarna ges mer inflytande över beslutsfattandet handlar det om väl avgränsade frågor (ibid 

254). Detta är i linje med Tahvilzadehs iakttagelser från Göteborg.  

Genom studien identifieras vidare att det är den politiska majoriteten som har det avgörande 

inflytandet över vilka frågor som anses lämpligt för medborgarna att diskutera och vad som tillhör det 

politiska fältet (ibid 106). Kugelberg poängrar dock, baserat på sina observationer under dialogforum i 

Botkyrka, att enskilda och grupper av deltagare kunde påverka dialogens agenda genom att aktivt driva 

sina frågor under dialogen. Detta ifrågasättande av dialogforum agenda märktes dock enbart vid några 

få tillfällen (ibid 107, 133).  

Även betydelsen av hur medborgarna tilläts diskutera frågorna på agendan och de begränsningar som 

finns i dialogens upplägg uppmärksammas i boken. Något som blev tydligt för författarna under 

studiens gång var att hur dialogerna var upplagda styrde kommunikationen med och mellan deltagarna 

och begränsade medborgarnas samtal och hur frågorna på agendan diskuterades (ibid 80ff).  

Erfarenheterna från Göteborg och Botkyrka kommun kring hur politiskt laddade frågorna är som står 

på medborgardialogen agenda är i linje med Fungs och Smiths bild att medborgarnas inflytande 

riskerar att begränsas när förtroendevalda och tjänstemän sätter agendan genom att medborgarna 

bjuds in till att diskutera  ”parkbänksfrågor” eller säkra frågor för att undvika politisk konflikt. 

Kugelbergs forskning visar också att hur medborgarna tillåts diskutera frågorna och hur möten läggs 

upp utgör en begränsning. Edströms och Kugelbergs forskning ger en indikation på hur det ser ut i 
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Botkyrka kommuns dialogforum, men hur ser det ut när alla dialogforum undersöks? Till vilka 

sakområden hör de frågor som står på agendan under dialogforumen i Botkyrka kommun? Handlar det 

om politiskt heta eller icke-heta frågor? Och hur får medborgarna diskutera de frågor som står på 

agendan? 

4. Analysschema 
För att kunna identifiera vilka frågor som står på medborgardialogens agenda, och på vilket sätt 

frågorna diskuteras, har materialet studerats med hjälp av ett analysschema. Analysschemat består av 

tre variabler utifrån uppsatsens frågeställning – sakområde, politisk laddning och form av 

kommunikation – där det för varje variabel skapats ett antal kategorier (se även Kapitel 2).  För de två 

första variablerna ligger fokus på de frågor som medborgarna bjudits in till. Här är rubriken på 

dialogforumen och den inledande beskrivningen av dialogforums frågeställning i 

minnesanteckningarna central. För den tredje variabeln, form av kommunikation, ligger fokus på hur 

frågorna diskuteras under mötet vilket gör beskrivningen av diskussionen i minnesanteckningarna till 

främsta fokus. Nedan redogörs för analysschemat i sin helhet och de slutgiltiga kategorierna för varje 

variabel.  

4.1. Sakområde 
Variabeln sakområden handlar om till vilka sakområden frågorna hör när medborgarna bjuds in till 

dialog. Kategorierna för variabeln är inspirerade av en av de tidigare undersökningarna genomförda av 

SKL (2011) men har vidareutvecklats för att vara uttömmande och ömsesidigt uteslutande i relation till 

materialet. Bland annat har vissa av SKLs kategorier slagits samman (ex stadsbyggnadsfrågor) och 

andra, som inte identifierats inom ramen för dialogforum, har fallit bort. Variabeln består av följande 

sakområden:  

Stadsbyggnadsfrågor  ex. översiktsplan, detaljplan, utveckling av område, utveckling av 
stadsdel, upprustning område, utvärdering av område, kollektivtrafik- 
och trafikfrågor 

Trygghet & trivselfrågor ex. trygghet, nedskräpning och renhållning, Snöröjning 

Ungdomsfrågor ex. ungdomars fritid, fritidsgård, ungdomars framtid 

Äldrefrågor ex. äldres boende, äldres vardag 

Skolfrågor ex. grundskola, förskola 

Demokratifrågor ex. utveckling av demokrati och delaktighet 

Annat frågor som inte passa in i ovan kategorier 

 

På några få dialogforum har flera frågor stått på agendan för samma möte. I dessa fall har tolkningen 

utgått från huvudandelsprincipen, baserat på vilken fråga som har mest utrymme enligt 

minnesanteckningarna under dialogforum (se Gilljam m.fl. 2007:234).  

4.2. Politisk laddning 
Den tidigare forskningen visar på att det inte enbart är vilket sakområde som en fråga tillhör som är 

intressant utan även hur politiskt laddade frågorna är. Det handlar alltså om hur politiskt heta frågorna 
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är när de sätts på medborgardialogens agenda. Det den tidigare forskning ser som heta politiska frågor 

är kontroversiella frågor som präglas av politisk konflikt och som skapar politisk debatt. Det den 

tidigare forskningen ser som icke-heta frågor är säkra eller tama frågor fria från politisk konflikt. 

Exempel i den tidigare litteraturen är små, konkreta och väl avgränsade ”parkbänks” frågor, långsiktiga 

planer/tidiga planeringsfrågor, samt frågor formulerade utifrån allas bästa. Vad som är en politiskt het 

fråga är kontextuellt och skiljer sig åt mellan kommuner. Det är därför viktigt att utgå från, i det här 

fallet, Botkyrka kommun. Variabelns kategorier baseras på ovan tidigare forskning och har två 

kategorier: Heta politisk frågor och Icke-heta politiska frågor.  

Heta politiska  
frågor 

Kontroversiella frågor som, när medborgarna bjuds in, 
präglas av politisk konflikt och/eller skapat stor politisk 
debatt. Utgår från kontexten Botkyrka kommun. 
  

Icke-heta  
politiska frågor 

Okontroversiella frågor som, när medborgarna bjuds in, inte 
präglas av politisk konflikt och/eller inte skapat stor politisk 
debatt. Det handlar exempelvis om frågor i termer av allas 
bästa. Utgår från kontexten Botkyrka kommun. 

 

4.3. Form av kommunikation 
Ovan variabler och kategorier har fokuserat på vilka frågor står på agendan när medborgarna bjuds in 

till dialog. Variabeln ”form av kommunikation” handlar om hur dialogen organiseras och frågorna  

diskuteras under möten. Variabeln utgår från Fungs (2006) former för kommunikation och 

beslutsfattande. Eftersom Botkyrka dialogforum är ett rådgivande organ, och inget mandat över 

beslutsfattandet delegeras till medborgarna, ligger fokus här på Fungs tre former av kommunikation 

inom ramen för medborgardialoger: 1) Lyssna som åhörare (Listen as Spectator), 2) Uttrycka 

preferenser (Express Preferences) och 3) Utveckla preferenser (Develop Preferences). Dessutom har 

en fjärde kategori lagts till för att täcka in variationer i materialet: 4) Prioritera förslag.  Förutom den 

egna fjärde kategorin, och ett tillägg i kategorin ”Lyssna som åhörare” att medborgarna även har 

möjlighet att ställa frågor, följer kategorierna Fungs former för kommunikation. Kategorierna kan ses 

som en ökande skala vad gäller engagemang som krävs från medborgarna och det utrymme 

medborgarna ges att komma med synpunkter. 

Lyssna som åhörare Medborgarna ses enbart som åhörare och tillåts inte uttrycka sina 
synpunkter eller preferenser, men har möjligheten att ställa 
frågor baserat på informationen som ges.  

Uttrycka preferenser Medborgarna får lägga fram sina synpunkter och åsikter till 
beslutsfattarna vad gäller frågan som står på agendan, men 
synpunkterna diskuteras inte medborgarna emellan.   

Utveckla preferenser Medborgarna tillåts tillsammans utforska och utveckla sina 
synpunkter och åsikter och komma fram till gemensamma 
ståndpunkter genom att diskutera med varandra, exempelvis i 
grupper. Inte sällan får deltagarna informationsmaterial att ta 
ställning till eller ombeds ta i beaktande konflikter, eller ”trade-
offs” mellan olika alternativ.  

Prioritera förslag Samma som ovan (utveckla preferenser) med där medborgarna 
individuellt efter diskussionerna får prioritera bland de synpunkter 
och förslag som varit resultatet av diskussionen.  
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Dessa tre variabler med tillhörande kategorier utgör uppsatsens analysschema, mot vilken 

minnesanteckningarna utvärderats.  

5. Bakgrund: Botkyrka kommuns dialogforum 
Botkyrka kommunen har som tidigare nämnt länge arbetat med att involvera sina invånare i 

kommunala planerings- och beslutsprocesser, där demokrati varit en strategisk fråga för kommunen 

sedan mitten 90-talet. Sedan dess har demokratiarbetet i kommunen fortsatt intensifierats och många 

nya metoder, arbetssätt och initiativ växt fram i syfte att öka och fördjupa medborgarnas deltagande i 

kommunen. På kommunens hemsida uppmuntras medborgaren idag att delta genom flera olika 

arenor, däribland dialogforum (Botkyrka kommun 2013; Botkyrka kommun 2007; Botkyrka kommun 

2015b).  

Diskussionen kring att inrätta dialogforum i kommunens olika kommundelar startade under 2006 som 

en del av kommunens demokratiarbete. Anledningen var att kommunen såg ett behov att öka 

möjligheten för medborgare att möta sina förtroendevalda på lokal nivå. Detta för att motverka den 

allt mer försvagad relationen mellan medborgare och förtroendevalda som blivit tydligare under de 

senaste decennierna. I januari 2007 inrättades sex dialogforum, ett i respektive kommundel6, med 

syfte att vara ett forum där de förtroendevalda kan möta invånare för att föra en dialog i frågor som 

berör och intresserar kommuninvånarna i respektive område (Botkyrka kommun 2008:3ff). 

Syftet med dialogforum och hur forumet ska fungera är förtydligade i dokumentet ”Riktlinjer för 

dialogforum” (Botkyrka kommun 2009). I riktlinjerna fastställs att 4-6 dialogforum ska genomföras per 

kommundel och år samt att kommunfullmäktige efter varje val utser 11 ledamöter till varje 

kommundels dialogforum. Ledamöterna väljs bland annat utifrån hur väl förankrade de är i respektive 

kommundel och deras lokalkännedom om kommundelen. För varje kommundels dialogforum väljs 

också en ordförande och en vice ordförande vilka är ansvariga att samordna dialogforum tillsammans 

med områdesgruppen7 för respektive kommundel. I riktlinjerna tydliggörs vidare att dialogforum är ett 

rådgivande organ där inget beslutsmandat delegeras från de förtroendevalda till medborgarna. Det 

understryks i riktlinjerna att närvarande medborgare ska ges god möjlighet att framföra sina 

synpunkter kring de frågor som står på agendan och att närvarande ledamöter lyssnar och reflekterar, 

och vid behov uttrycker sina ståndpunkter, men att inga beslut tas under mötet. Däremot ska de frågor 

som tas upp på dialogforumen vara i ett tidigt skede i beslutsprocessen så att medborgarna ges en 

reell möjlighet att påverka innan alla beslut redan är tagna. Det är de förtroendevaldas uppgift att 

tillsammans med tjänstemän lyfta aktuella frågor till dialog i tillräckligt god tid för att de ska vara 

påverkningsbara. Det är även ledamöternas uppgift att efter dialogforum driva partipolitisk opinion 

och/eller ta frågan till politiskt beslut i kommunen efter vanlig beredning. Minnesanteckningarna från 

varje dialogforum skickas efter mötet även till berörda nämnder och förvaltningar (Botkyrka kommun 

2009). Frågorna som diskuteras och medborgarnas synpunkter ska således användas som underlag vid 

politiskt beslutsfattandet, och möjliggöra att politiska beslut förankras lokalt redan tidigt i processen 

(Botkyrka kommun 2013).   

                                                           
6 De sex kommundelarna för dialogforum är: Alby, Fittja, Norsborg - Hallunda, Tullinge, Tumba och Grödinge.     
7 Varje kommundel har en områdesgrupp som ansvarar för strategisk planering av utvecklingsarbetet i 
kommundelen och samordnar områdets aktörer.  Områdesgruppens viktigaste uppdrag är att skapa samarbete 
mellan alla som bor och arbetar i området och att göra det i dialog med invånarna (Botkyrka kommun 2015c). 
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Riktlinjerna för dialogforums verksamhet är för närvarande under revidering. I förslaget till nya 

riktlinjer så förtydligas och utvecklas dialogforums syfte och funktion ytterligare med grund i de 

utvärderingar som genomförts. Bland annat ställer de reviderade riktlinjerna högre krav på att det 

måste bli tydligare varför och hur frågor för dialogforum väljs ut, för att motivera medborgarna och 

tydliggöra vikten av deras deltagande. Man öppnar också upp för att medborgarna och civilsamhället 

ska ges större möjlighet att påverka vilka frågor som ska behandlas under dialogforum. Det poängteras 

att ett välfungerande dialogforum kan bidra till politisk legitimitet, men att dialogforum även innebär 

en risk för att medborgarnas förtroende minskar om de inte upplever att de kan påverka eller att deras 

medverkan inte är meningsfull (Botkyrka 2014).  

6. Resultatredovisning och analys 
Vilka frågor står då på dialogforums agenda och hur diskuteras dessa frågor? Resultatredovisningen 

och analysen börjar med en kort översikt av dialogforum under 2010-2014. Därefter ligger fokus på att 

beskriva och analysera i vilka frågor medborgarna bjuds in att delta, sakområde och politisk laddning, 

och hur dessa frågor diskuteras, form av kommunikation. Fokus ligger även på att närmare undersöka 

hur sakområde, politisk laddning och form av kommunikation relaterar till varandra.  

För åren 2010-2014 har 106 dialogforum8 identifierats i Botkyrka kommun totalt och därmed 

inkluderats i denna studie. Det innebär ett genomsnitt på 21 dialogforum per år i kommunen, vilket 

nästan är i linje med kommunens mål om 24 dialogforum per år9. Antalet dialogforum skiljer sig från 

år till år. Från 26 stycken genomförda dialogforum under 2011 till 18 stycken dialogforum under 2014. 

En möjlig anledning till att antalet dialogforum är färre under 2014 är det faktum att två val, ett till 

Europaparlamentet och ett till Sveriges riksdag, genomfördes under året och de förtroendevalda 

därmed var upptagna med partipolitiskt arbete inför valet. Se figur 1. 

 

Figur 1: Frekvens av dialogforum per år 

                                                           
8 Ytterligare en minnesanteckning har hittats men har exkluderats från studien då mötet ställdes in på grund av 
att inga medborgare kom till mötet (Hallunda-Norsborg 2012-11-15).  
9 Att kommunen inte når målet om 4-6 dialogforum per kommundel och år visas även i Nina Edströms utvärdering 
av Alby, Fittja, Grödinge och Tumbas dialogforum för åren 2011-2013 (Edström, 2014:20).  
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6.1. Sakområden 
I vilka frågor bjuds då medborgarna in att delta? Den första variabeln handlar om inom vilka 

sakområden medborgarna bjuds in till dialog och baseras på vad som har stått huvudfråga på agendan 

för respektive dialogforum. Varje dialogforum har, baserat på minnesanteckningarna, kategoriserats 

in i en av sju kategorier: stadsbyggnadsfrågor, trygghet- och trivselfrågor, ungdomsfrågor, äldrefrågor, 

skolfrågor, demokratifrågor eller under kategorin annat.  

Kategoriseringen av Botkyrka dialogforum visar att nästan hälften  (49) av alla frågor som medborgarna 

bjuds in till kan räknas som stadsbyggnadsfrågor. Demokratifrågor, ungdomsfrågor och trygghet- & 

trivselfrågor har alla stått på dialogforums agenda vid 12 tillfällen var. Därefter kommer kategorierna 

annat (10), äldrefrågor (6) och skolfrågor (5). Se figur 2.  

 

Figur 2: Frekvens av berörda sakområden 

Det som ligger inom kategorin stadsbyggnadsfrågor är framförallt frågor kring långsiktig utveckling av 

olika områden (15) - bostadsområden, centrumområden och park eller naturområden - samt frågor 

kring kommunens översiktsplan (12). När medborgarna bjudits in att diskutera framtagandet av en ny 

översiktsplan i kommunen har detta både varit inom ramen för vad som är lagstadgat i PBL, det vill 

säga samråd, men medborgarna har även bjudits in i ett tidigt skede i planeringen av översiktsplanen, 

vilket går bortom lagkraven i PBL. Vid minst två tillfällen har även dialogforum används för samråd av 

detaljplaner, bland annat detaljplanen kring en ny tunnelbanedepå för tunnelbanevagnar i Norsborg 

(Hallunda-Norsborg 2010-05-03). Andra frågor inom kategorin stadsbyggnadsfrågor är upprustning av 

olika områden (6), utvärderingar av bostadsområden (6), långsiktig utveckling av kommundelar (4) och 

frågor om kollektivtrafik och trafik (4).  Se figur 3.  
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Figur 3: Andel frågor inom området stadsbyggnad  

Exempel på trygghets- och trivselfrågor som tagits upp inom ramen för Botkyrka kommuns 

dialogforum är snöröjning i Tullinge (2013-02-12), renhållning i Hallunda-Norsborg (2012-10-03) och 

ett flertal trygghetsdialoger (se ex. Tumba 2010-03-30; Alby 2013-11-14). Inom kategorin är 

majoriteten trygghetsfrågor. Ungdomsfrågor inkluderar frågor såsom Alby som uppväxtmiljö (2010-

12-09), tjejers fritid (se ex. Fittja 2013-11-27), ungdomars fritid i Tumba (2011-05-16) och unga och 

framtiden (Grödinge 2013-03-19). När skolfrågor står på agendan handlar det exempel om skolfrågor 

övergripande (se ex. Grödinge 2012-06-13) eller mer specifika frågor som förskolan i Alby (2012-02-

20) eller nya Malmsjöskolan (Grödinge 2011-02-22). Likaså när äldrefrågor diskuteras handlar det om 

övergripande äldrefrågor, exempelvis att åldras i Tullinge (2012-11-27), eller mer specifika frågor 

såsom boendeformer för äldre (Tumba 2012-03-08).  

Inom kategorin demokratifrågor har frågor som berör demokrati och delaktighet placerats. Ungefär 

hälften av dessa dialogforum handlar om utredningen av en eventuell kommundelning, ett i varje 

kommundel (Alby 2011-11-07; Fittja 2011-11-03; Grödinge 2011-11-02; Hallunda-Norsborg 2011-11-

21; Tullinge 2011-10-21; Tumba 2011-11-29). Andra dialogforum inom kategorin är två dialogforum 

om samverkan mellan kommun och civilsamhälle (Fittja 2011-11-29; Tullinge 2014-03-18), ett 

dialogforum där medborgarna utvärderat dialogforums funktion (Grödinge 2014-10-23), ett 

dialogforum om den nya strategin för demokrati och delaktighet (Alby 2014-05-21), ett dialogforum 

om hur man kan öka deltagandet i valet till Europaparlamentet (Alby 2014-05-21) och en forumdebatt 

inför kommunalvalet 2014 (Tumba 2014-09-04) .  

En intressant kategori att titta närmare på är kategorin annat. Hit har ströfrågor kategoriserats som 

inte har någon naturlig plats i de andra kategorierna. Det handlar om ett dialogforum om Albys 

bibliotek i framtiden (Alby 2012-04-18), ett dialogforum om kvinnors situation i Fittja med särskilt fokus 

på arbetsmarknadsfrågor (Fittja 2011-03-01), tre dialogforum om folkhälsa (Fittja 2012-11-27; 

Grödinge 2011-11-04; Hallunda-Norsborg 2012-02-16) samt två dialogforum vardera om  företagande 

och näringslivsutveckling (Grödinge 2012-10-02; Tullinge 2013-09-16) samt hållbarhet och klimat 

(Grödinge 2012-11-28; Tullinge 2013-11-28). Ett dialogforum som kategoriserats under annat sticker 

särskilt ut. Det är ett dialogforum som genomfördes i Alby i mars 2010 där agendan för mötet lämnades 
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öppen. Det var istället deltagarna som under mötet själva fick välja vilka frågor som skulle diskuteras 

med hjälp av en så kallas Open Space-metod. De ämnen som valdes av deltagarna var trafikfrågor, 

naturen, trygghet, mötesplatser och snöröjning. Detta dialogforum är intressant då agendan på 

förhand inte satts av tjänstemännen och de förtroendevalda utan medborgarna getts inflytande över 

agendan.   

Den bild som här målas upp kring i vilka sakområden medborgarna bjuds in till att diskutera inom 

ramen för Botkyrka kommuns dialogforum stämmer till mångt och mycket överens med tidigare 

undersökningar. I likhet med SKLs enkätundersökning från 2010 och sammanställning av goda exempel 

från 2015 är det framförallt för att diskutera stadsbyggnadsfrågor som medborgarna bjuds in. Att 

medborgardialog används i hög grad vid stadsbyggnadsfrågor kan ses som en följd av lagkraven på 

samråd kring planfrågor men också för att det i och med kraven i PBL finns lång tradition av att 

involvera medborgarna i dessa frågor. Som SKL poängterar kan en annan anledning vara att 

stadsbyggnadsfrågor är tacksamma att bjuda in medborgarna till då frågeställningarna ofta är konkreta 

och engagerar medborgarna. SKLs enkätundersökning från 2010 lyfter även fram att sakområdena 

skola och barnomsorg, äldreomsorg och ungdomsfrågor är vanliga områden att involvera 

medborgarna i, vilket också syns i sammanställningen av sakområden för dialogforum. Inte heller 

demokrati eller trygghet är nya områden i ljuset av SKLs enkätundersökning från 2010, även om dessa 

områden inte är lika vanliga som exempelvis stadsplaneringsfrågor, skolfrågor och ungdomsfrågor 

enligt SKL. Områden som inte alls berörs inom ramen för Botkyrka kommuns dialogforum och som 

också ligger långt ner på listan av områden i SKLs undersökningar är exempelvis frågor om jämställdhet, 

budget, investeringar och sjukvård.  

Intressant att notera är också att de flesta frågor som tas upp inom ramen för dialogforum är sådana 

frågor som kommunen har rådighet över - skola, vård, omsorg, stadsplanering – men att det också 

sätts frågor på agendan som går utanför kommunens mandat. Hit hör framförallt kollektivtrafikfrågor, 

där Stockholms Lokaltrafik är de som sitter på beslutsmakten, men också utvecklingen av vissa 

bostadsområden eller centrumbyggnader där ägaren av byggnaderna och marken är en annan än 

kommunen. Till de flesta av dessa dialogforum har representanter från andra de berörda aktörerna 

med mandat i frågan bjudits in av kommunen för att delta. Detta visar, till skillnad från Smiths 

resonemang att agendan begränsas av vilka frågor den inbjudande aktören har makt över eller 

möjlighet att påverka, att vad som står på medborgardialogens agenda inte nödvändigtvis behöver 

begränsas av vad som är inom den inbjudande aktörens ansvarsområden. I vissa frågor kan det istället 

vara en fördel eller ofrånkomligt att bjuda in flera beslutsfattande aktörer till medborgardialogen 

eftersom ansvarsområden är nära angränsande till varandra. Dock kan man diskutera hur lämpligt det 

är för kommunen att bjuda in till frågor som de inte har rådighet att senare ta beslut om med 

hänvisning till risk för besvikna medborgare. 

6.2. Politisk laddning 
Hur politiskt heta är då de frågor som förtroendevalda och tjänstemän bjuder in medborgarna till att 

diskutera? Som tidigare sagts visar den tidigare forskningen på att det inte enbart är vilket sakområde 

som en fråga tillhör som är intressant utan även om det handlar om politiska heta frågor eller mer 

tama och säkra frågor fria från politisk konflikt.   

Vad som är en het fråga eller inte beror på kontexten, i det här fallet Botkyrka kommun. Politisk heta 

frågor räknas inom ramen för den här uppsatsen som kontroversiella politiska frågor som när 

medborgarna bjuds in präglas av politisk konflikt och som skapat stor politisk debatt. Utifrån tidigare 
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forskning kring Botkyrka kommun, framförallt Kugelberg och Trovalla (2015) och Edström (2014), kan 

konstateras att två frågor varit särskilt kontroversiella i kommunen under de senaste åren. Den ena 

frågan handlar om den eventuella delningen av kommunen. Den andra frågan handlar om det 

kommunala bostadsbolaget Botkyrkabyggens utförsäljning av delar av sitt bostadsbestånd, framförallt 

Albyberget i kommundelen Alby. Utförsäljningen skapade under 2013 stora protester och politisk 

debatt både inom och utanför kommunen.  

Genomgången av Botkyrka dialogforum visar att det enbart är ett fåtal dialogforum (9) där frågorna 

kan räknas till heta politiska frågor medan den absoluta majoriteten av frågorna (97) kan räknas till 

icke-heta frågor fria från politisk konflikt. Se figur 4.  

 

Figur 4: Frekvens av politiska heta och icke-heta frågor 

En diskussion kring vilka frågor som har kategoriserats som politiskt heta och varför är här nödvändig. 

Den tydligast politiskt heta frågan som tagits upp under dialogforum mellan åren 2010-2014 är den 

som handlar om kommundelningen där kommundelen Tullinge, och särskilt Tullingepartiet, vill bli en 

egen kommun. Under oktober och november 2011 anordnades som tidigare nämnts sex dialogforum, 

ett i varje kommundel, om den pågående utredningen kring konsekvenserna av en eventuell 

kommundelning, vilken hade genomförts av SKL på uppdrag av Botkyrka kommun. En tydligt het fråga 

för kommunens förtroendevalda där medborgarna bjöds in inom ramen för dialogforum.   

Två andra dialogforum som har kategoriserats som politiskt heta är kopplade till Botkyrkabyggens 

utförsäljning av delar av sitt bostadsbestånd i Alby. Det ena dialogforumet handlar om ett dialogforum 

i Alby om aktuella satsningar från framförallt Botkyrkabyggen och från den nya, efter utförsäljningen, 

privata hyresvärden Mitt Alby AB. Detta dialogforum genomförs endast några få månader efter att 

försäljningen av fastigheterna i Alby genomförts och protesterna mot försäljningen, varför frågan 

fortfarande kan argumenteras vara en het politisk fråga (Alby 2014-02-19). Det andra dialogforumet 

kopplat till försäljningen av kommunens bostadsbestånd är något annorlunda. Det handlar om ett 

dialogforum i december 2013 i Alby där medborgarna bjöds in att diskutera medborgarinflytande i 

Botkyrka kommun och den nya strategin för demokrati och delaktighet. Bakgrunden till varför detta 

dialogmöte genomfördes i just Alby och vid den tidpunkten är på grund av kritiken kommunen fick 

kring medborgardeltagandet i och med försäljningen av fastigheter i Alby under hösten samma år och 

det faktum att många medborgare i Alby engagerat sig i kampanjen ”Alby är inte till salu” i samband 

med försäljningen. Dialogforumet har därför här räknats in som en het fråga (Alby 2013-12-12).  
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Det sista dialogforum som kategoriserats som en het politisk fråga har varken med kommundelningen 

eller med försäljningen av Botkyrkabyggens fastigheter att göra. Det handlar om ett dialogforum där 

medborgarna i Tullinge bjudits in till en forumdebatt inför kommunvalet 2014 (Tullinge 2014-09-04). 

En debatt mellan de politiska partierna inför valet argumenteras här vara en het politisk fråga som när 

medborgarna bjuds präglas av politisk konflikt och debatt. Det kan dock ifrågasättas om denna debatt 

kan räknas som en medborgardialog även fast den organiserats inom ramen för dialogforum då fokus 

ligger på diskussionen mellan de politiska partierna.  

Ett ytterligare dialogforum är intressanta att ta upp i detta sammanhang. Det är en fråga som 

kategoriserats som en icke-het politisk fråga eftersom frågan som medborgarna bjuds in till på pappret 

kan argumenteras för vara icke-het. Det handlar om ett dialogforum i Tullinge där medborgarna bjuds 

in till att diskutera och ge sina synpunkter på innehållet i ett framtida kulturhus som ska byggas i 

kommundelen. En till synes icke-het fråga med fokus på medborgarnas behov av aktiviteter i ett nytt 

kulturhus. Bakgrunden är att ett beslut innan dialogforumet tagits av kommunens förtroendevalda att 

bygga ett kulturhus i Tullinge och syftet med dialogforumet var att bjuda in medborgarna i Tullinge för 

att de tillsammans ska kunna vara med och påverka innehållet i kulturhuset i ett tidigt skede. Det visar 

sig dock att medborgarna ifrågasätter dialogens agenda och får dialogforumen att handla om 

kulturhusets vara eller icke-vara, en mer konfliktfylld och het fråga. Under diskussionen på 

dialogforumet framkommer att majoriteten av de närvarande 51 medborgarna ifrågasätter om ett 

kulturhus överhuvudtaget behövs med argumentet att pengarna bör läggas på andra, mer 

prioriterade, åtgärder. Dialogmötet gick således från att handla om en fråga som verkar till synes icke-

het på pappret – innehållet i ett kulturhus – till att bli en debatt om kulturhusets existensberättigande 

och ett ifrågasättande av kommunens beslut. Detta möte är intressant eftersom deltagarna väljer att 

avvika från dialogforums agenda och driva en annan fråga.  

Till de frågor som här kategoriseras som icke-heta hör en mängd olika frågor. Till icke-heta frågor 

räknas frågor som, när medborgarna bjuds in, inte präglas av politisk konflikt och som inte skapat stor 

politisk debatt. Det handlar exempelvis om frågor där medborgarna får komma med synpunkter på 

kommunens kortsiktiga- och långsiktiga planer. Exempel på sådana frågor är när medborgarna bjuds 

in att diskutera planer för hur centrum ska förnyas i framtiden (se ex. Tumba 2013-06-79; Alby 2012-

11-28; Fittja 2014-11-25), hur den nya översiktsplanen för kommunen ska se ut (se ex. Hallunda-

Norsborg 2013-04-11; Fittja 2013-04-09; Tullinge 2011-11-10) eller för att komma med synpunkter på 

planer för hur utomhusbad ska upprustas (se ex. Tullinge 2010-03-10; Fittja 2010-02-02). Det handlar 

också om frågor där medborgarna får diskutera förbättringar utifrån nuläge. Det kan exempelvis röra 

sig om att medborgarna bjuds in till att diskutera hur olika kommundelar kan bli tryggare (se ex. Tumba 

2010-03-30; Alby 2013-11-14), hur folkhälsan i kommunen kan förbättras (se ex. Fittja 2012-11-27), 

hur ungdomars fritid kan bli meningsfullare (se ex. Grödinge 2010-03-15), hur kommunen kan bli 

hållbarare eller mer klimatsmart (se ex. Grödinge 2012-11-28), hur olika bostadsområden kan 

förbättras (se ex. Tumba 2014-04-22) eller hur företagandet i kommundelar kan främjas (se ex. Tullinge 

2013-09-16).  

Vad gäller heta och icke-heta politiska frågor bekräftar genomgången av dialogforum i Botkyrka 

kommun det som bland annat Kugelberg och Trovallas (2015) samt Edströms (2014) tidigare forskning, 

nämligen att de frågor som medborgarna bjuds in att diskutera sällan präglas av politisk konflikt utan 

snarare är formulerade i termer av allas bästa. Det är frågor som Edström skulle kalla för ”tama” frågor 

eller Smith för ”säkra” frågor. Här är det dock lägligt med självkritik. Fokus för indelningen av heta 
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politiska frågor och icke-heta politiska frågor ligger här på kommunnivå och det som kategoriserats 

som heta politiska frågor är ”stora” frågeställningar. Vad som eventuellt kan vara politiskt 

kontroversiella frågor på kommundelsnivå har varit omöjligt att fånga upp inom ramen för denna 

uppsats. En fördjupad studie av endast denna fråga, med en utökad förståelse för den lokala politiska 

kontexten som detta skulle innebära, hade eventuellt visat en mer nyanserad bild. Denna mer 

översiktliga genomgång av kan dock argumenteras för att ge en bra indikation på hur det ser, som 

också bekräftas av tidigare forskning på området.  

Inom vilka sakområden hittar vi då flest heta politiska frågor? Kanske inte särskilt oväntat är det 

framförallt inom kategorin demokratifrågor som de politiskt heta frågorna återfinns. Att frågor som 

handlar om kommunens existens och organisering kan tendera att vara heta frågor känns inte särskilt 

överraskande. 67% av demokratifrågorna kan kategoriseras som heta frågor medans två procent av 

stadsbyggnadsfrågorna kan klassas som heta frågor. Vad gäller alla andra sakområden handlar det om 

sådant som inom ramen för denna uppsats ses som icke-heta frågor. Se tabell 1 .  

Tabell 1: Korstabell sakområde och politisk laddning. Antal inom parantes.  

 Ungdoms- 
frågor 

Äldre- 
frågor 

Skol- 
frågor 

Trygghet- & 
trivselfrågor 

Stadsbyggnads- 
frågor 

Demokrati- 
frågor 

Annat 

Het 0% (0) 0% (0) 0% (0)  0% (0) 2% (1) 67% (8) 0% (0) 

Icke-het 100% (12) 100% (6) 100% (5) 100% (12) 98% (48) 33% (4) 100% (10) 

Total: 100% (12) 100% (6) 100% (5) 100% (12) 100% (49) 100% (12) 100% (10) 

 

6.3. Form av kommunikation 
En annan viktig variabel är hur frågorna diskuteras under dialogmötet, det vill säga upplägget för 

mötet. Dialogforum är, som redan påpekats, ett rådgivande forum. Inget mandat över slutgiltiga beslut 

ges till medborgarna, men däremot kan medborgarna ges olika utrymme att komma med synpunkter 

vilka de förtroendevalda sedan kan använda som underlag för kommande politiska beslut. Samtliga 

dialogforum har här kategoriserats i en av följande kategorier utefter vilket utrymme medborgarna har 

getts att diskutera frågorna under mötet: 1) Lyssna som åhörare, 2) Uttrycka preferenser, 3) Utveckla 

preferenser och 4) Prioritera förslag.  Kategorierna ses som en ökande skala vad gäller engagemang 

från medborgarna och det utrymme medborgarna ges att komma med synpunkter. Fung menar att för 

att legitimera senare besluts är det en fördel, om inte en förutsättning, att medborgarna är högre upp 

på kommunikationsskalan och exempelvis inte bara tillåts uttrycka sina synpunkter utan även utveckla 

sina synpunkter. 

Genomgången av Botkyrka kommuns dialogforum visar att i majoriteten av alla dialogforum tillåts 

deltagarna antingen uttrycka sina synpunkter eller, genom diskussion och grupparbete, utveckla sina 

synpunkter tillsammans. Se Figur 5.  



25 
 

 

Figur 5: Frekvens av olika former av kommunikation 

I många av dialogforumen (45) ges medborgarna utrymme att uttrycka sina synpunkter. Ett 

typexempel på detta är när medborgarna i Alby bjuds in till ett dialogforum om hur tryggheten kan 

förbättras i kommundelen. Dialogforumet startar med några korta presentationer relaterat till ämnen, 

exempelvis en presentation kring kommunens brottsförebyggande arbete. Därefter uppmuntras 

deltagarna att komma sina synpunkter och tankar kring hur trygghetsarbetet i kommundelen kan 

förbättras (Alby 2013-11-14). Medborgarna ges också nästan lika ofta (43) utrymme att utveckla sina 

synpunkter. Ett typexempel på detta är när medborgarna i Grödinge bjuds in till dialogforum kring hur 

det är att leva och bo i det nya bostadsområdet Rikstens friluftsstad. Mötet börjar med presentationer 

kring bostadsområdets historia och en redogörelse för kommunens kommande planer för området. 

Därefter delas deltagarna in i grupper för att diskutera ett antal förberedda frågor, däribland ”Vad är 

det bästa med Rikstens friluftsstad?”, ”Vad är det sämsta med Rikstens friluftsstad?” och ”Vad saknas 

i Rikstens friluftsstad idag?”. Som avslutning presenteras varje gruppdiskussion för samtliga deltagare 

och förtroendevalda (Grödinge 2012-02-16).  

Att medborgarna i majoriteten av dialogforumen ges möjlighet att uttrycka eller utveckla sina 

synpunkter kring frågan på dialogforums agenda är i linje med det som understryks i dialogforums 

riktlinjer om att närvarande medborgare ska ges god möjlighet att framföra sina synpunkter kring de 

frågor som står på agendan. Utifrån Fung (2006) kan här också argumenteras för att det är en bra grund 

för de senare politiska besluten kring frågorna ses som mer legitimt. Att dialogforum ska möjliggöra 

att politiska beslut förankras lokalt redan tidigt i processen är dessutom något som också lyfts fram i 

dialogforums riktlinjer. 

Några dialogforum sticker ut när det kommer till form av kommunikation (se figur 5). I åtta dialogforum 

har medborgarna begränsats till att lyssna som åhörare och ställa frågor baserat på informationen som 

ges. På andra änden av skalan har medborgarna vid 10 tillfällen inte bara getts möjlighet att utveckla 

sina synpunkter genom diskussioner medborgarna emellan utan även efter gemensam diskussion 

individuellt fått prioritera vad som varit viktigast bland de synpunkter och förslag som kommit upp i 

diskussionen. Även fast dessa synpunkter och förslag fortfarande är rådgivande till kommunen ges 

medborgarna här mer utrymme genom möjlighet att även ge råd till kommunen kring prioriteringar av 
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de förslag och synpunkter som lyfts fram under diskussionen. De dialogforum som sticker ut blir än 

mer intressanta det när man tittar närmare på hur form av kommunikation relaterar till variablerna 

politisk laddning och sakområde.  

Vid en närmare titt på hur form av kommunikation förhåller sig till politisk laddning går det att utröna 

att i alla de dialogforum (100%) där medborgarnas medverkan begränsas till att lyssna som åhörare 

och ställa frågor handlar det om politiska heta frågor som står på agendan. Se tabell 2.   

Tabell 2: Korstabell Form av kommunikation och politisk laddning. Antal inom parantes.  

 Lyssna Uttrycka Utveckla Prioritera 

Het 100% (8) 0% (0) 2% (1) 0% (0) 

Icke-het  0% (0) 100% (45) 98% (42) 100% (10) 

Total:  100% (8) 100% (45) 100% (43) 100% (10) 

 

Ett tydligt exempel på en het politisk fråga där medborgarnas diskussion begränsas till att vara åhörare 

är de dialogforum där utredningen av den eventuella kommundelningen står på agendan. Redan i 

inledningen till dessa poängteras att det är ett informationsmöte med möjlighet att ställa frågor till 

utredaren av kommundelningen baserat på dennes presentation. Det poängteras att medborgarna är 

där för att ”lyssna och ställa frågor” (se ex. Tullinge 2011-10-20). Även i dialogforumet om aktuella 

satsningar i Alby (het politisk fråga) och debattforumet i Tullinge inför kommunvalet 2014 (het politisk 

fråga) begränsas medborgarna till att lyssna som åhörare och ställa frågor baserat på den information 

som ges. I en het fråga, den kring medborgarinflytande och delaktighet i Alby, bjuds medborgarna in 

att utveckla sina synpunkter genom gruppdiskussioner med förberedda frågor. En slutsats som går att 

dra av detta är att i heta frågor tenderar diskussionen att begränsas till informationsmöten med 

möjligheten att ställa frågor.  

Vid en närmare titt på hur form av kommunikation relaterar till vilka sakområden dialogforums frågor 

tillhör så går det att se att se att 100% av de dialogforum där medborgarna prioritera bland de förslag 

som lyfts fram under diskussionen handlar det om stadsbyggnadsfrågor. Se Tabell 3.  

Tabell 3: Korstabell Form av kommunikation och sakområden. Antal inom parantes.  

 Lyssna Uttrycka Utveckla  Prioritera 

Ungdomsfrågor 0% (0) 11% (5) 16% (7) 0% (0) 

Äldrefrågor 0% (0) 7% (3) 7% (3) 0% (0) 

Skolfrågor 0% (0) 9% (4) 2% (1) 0% (0) 

Trygghet och trivsel 0% (0) 20% (9) 7% (3) 0% (0) 

Stadsbyggnadsfrågor  13% (1) 33% (15) 53% (23) 100% (10) 

Demokratifrågor 88% (7) 7% (3)  5% (2) 0% (0) 

Annat 0% (0) 13% (6) 9% (4) 0% (0) 

Totalt:  100% (8) 100% (45) 100% (43) 100% (10) 
  

Vid en genomgång av vilka stadsbyggnadsfrågor det handlar om blir det tydligt att 6 av dessa 10 

tillfällen handlar det om sådant som Fung (2015) och Tahvilzadeh (2015) skulle kalla för väl 

avgränsande och små ”parkbänksfrågor”. Det handlar om fem tillfällen då medborgarna bjudits in att 

diskutera och prioritera bland förbättringsåtgärder för upprustning av olika utomhusbad i kommunen 
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(Fittja 2010-02-02; Grödinge 2010-02-04; Hallunda-Norsborg 2010-01-20; Tullinge 2010-03-10; Tumba 

2010-02-04) och ett tillfälle där medborgarna prioriterat bland förslag för innehåll i en aktivitetspark 

(Hallunda-Norsborg 2010-04-02). Under dialogforumen kring upprustningen av utomhusbaden 

poängteras att syftet med dialogen är att ta fram en prioriteringslista med åtgärdsförslag som 

kommunen sedan kan använda för att fatta beslut kring hur upprustningen av baden ska genomföras. 

Under dessa dialogforum ges medborgarna exempel på ett antal möjliga förbättringsåtgärder och får 

även information om budgeten för varje tilltänkt upprustning. Sedan diskuteras gamla och nya förslag 

av åtgärder i grupper. Därefter ombeds deltagarna en och en att, baserat på det faktum att resurserna 

är begränsade, prioritera bland de förslag och åtgärder som lyfts fram under gruppdiskussionen. Det 

handlar exempelvis om att välja mellan en ny brygga eller en grillplats, eller mellan en badflotte och 

en lekplats med gungor. Vid det dialogforumet som handlar om förslag kring innehåll i en aktivitetspark 

i Hallunda är upplägget liknande. Där presenteras de förslag på aktiviteter som kommunen arbetat 

fram som kan ingå i parken. Det förklaras att tre av förslagen (klätternät, rälsbana och rullbana) är 

dyrare än de andra förslagen och att det endast finns resurser till att bygga en av dessa. Efter en kort 

diskussion mellan medborgarna kring de förslag som kommunen presenteras ges varje deltagare fyra 

röster att fördela på de förslag de anser vara mest prioriterade.  

Av de resterande fyra dialogforumen där medborgarna getts utrymme att både utveckla sina 

synpunkter och förslag och prioritera bland dem handlar tre om kommunens översiktsplan (Tumba 

2013-05-16; Tullinge 2013-05-07; Grödinge 2013-04-18), där medborgarna efter en gruppdiskussion 

kring översiktsplanen får prioritera de synpunkter de finner viktigast i kommunens kommande arbete 

med översiktsplanen. Det fjärde dialogforumet handlar om kollektivtrafik och vägar i Grödinge där 

medborgarna i grupper först får diskutera hur de vill ändra vägar och kollektivtrafik i kommunen för 

att sedan en och en prioritera med hjälp av klisterlappar vilka förslag som anses viktigast (Grödinge 

2013-10-14).   

Vad gäller form av kommunikation kan således konstateras att i huvuddelen av alla dialogforum så ges 

medborgarna utrymme att uttrycka eller utveckla sina synpunkter. De åtta dialogforum där 

medborgarnas diskussion begränsas till att lyssna som åhörare och ställa frågor handlar det 

uteslutande om frågor som räknas till heta politiska frågor. I de fall där medborgarna får utökat mandat 

att prioritera bland förslagen och synpunkterna så handlar det främst om små avgränsade 

”parkbänksfrågor” eller om långsiktiga planer (översiktsplan). Att medborgarnas ges mer mandat och 

utrymme (i det här fallet genom möjligheten att prioritera bland förslag och åtgärder) i små och 

avgränsade frågor, men också i långsiktiga planer, ligger i linje med tidigare forskning av exempelvis 

Kugelberg & Trovalla (2015) och Tahvilzadeh (2015).  
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7. Diskussion och slutsatser 
Syftet med denna studie har varit att utifrån dialogforum i Botkyrka kommun undersöka och  beskriva 

vilka frågor som står på medborgardialogens agenda och hur dessa frågor diskuteras, för att få en ökad 

förståelse av medborgardialog i praktiken i en svensk kontext. Vilka frågor står då på Botkyrka 

dialogforums agenda och hur diskuteras dessa frågor?  

En övergripande slutsats som kan dras baserat på uppsatsen resultat är att det framförallt är politiskt 

icke-heta stadsbyggnadsfrågor som står på dialogforums agenda där medborgarna antingen tillåts 

uttrycka sina synpunkter direkt till de förtroendevalda eller gemensamt får utveckla sina synpunkter 

innan de presenteras för de förtroendevalda. På agenda hittar vi också icke-heta frågor kring 

exempelvis skola och omsorg, ungdomar, äldre, trygghet, folkhälsa, företagande och hållbarhet. Vid 

några få tillfällen hittas politiskt heta frågor på agendan, ofta kopplade till aspekter av kommunens 

demokrati. Vid dessa tillfällen begränsas dock medborgarnas diskussioner oftast till att lyssna som 

åhörare och ställa frågor. De gånger medborgarna däremot får mer att säga till om genom att även ges 

möjlighet att prioritera bland olika synpunkter och förslag gentemot de förtroendevalda handlar det 

framförallt om små avgränsade frågor, som prioriterade åtgärder för upprustningen av utomhusbad. 

Som poängterats i kapitel 6 så ligger resultaten från Botkyrka kommuns dialogforum i mångt och 

mycket i linje med den tidigare empiriska forskningen kring medborgardialogens agenda i Sverige. 

Denna studie av dialogforum i Botkyrka visar, likt tidigare studier, att medborgardialogen ofta kopplas 

till stadsbyggnadsfrågor, att de frågor som medborgarna bjuds in att diskutera sällan präglas av politisk 

konflikt utan snarare är formulerade i termer av allas bästa och att de gånger medborgarna ges mer 

utrymme i dialogen handlar det framförallt om små avgränsade ”parkbänksfrågor”.  

Vad säger då uppsatsens resultat om risken för att medborgarnas inflytande begränsas genom vilka 

frågor som sätts på dialogforums agenda och hur de diskuteras? Ett första konstaterande som kan 

göras är att det inom ramen för dialogforum är de förtroendevalda och tjänstemän som i de flesta 

dialogforum tar beslut om vilka frågor som medborgarna bjuds in att diskutera och hur. Detta har även 

lyfts fram av Kugelberg. Baserat på uppsatsens resultat, och i ljuset av Smith och Fung, går det att 

indikera att medborgarnas inflytande över det politiska beslutsfattandet i Botkyrka kommun begränsas 

genom att de förtroendevalda och tjänstemännen begränsar vilka frågor som hamnar på dialogforums 

agenda och hur dessa frågor diskuteras. Det resultat som tydligast pekar på detta är bristen på politiska 

heta frågor på dialogforums agenda till förmån för mer säkra frågor utan politisk konflikt, men också 

hur medborgarnas diskussioner tydligt begränsas de gånger heta politiska frågor sätts på agendan. I 

åtta av de nio dialogforum där heta politiska frågor tas upp begränsas medborgarna till att bli åhörare 

och ställa frågor baserat på informationen som ges. Risken med detta är, som Fung och Smith 

understryker, att deltagandet i dialogforum inte blir meningsfullt och kan resultera i besvikna 

medborgare med minskat förtroende för de politiska institutionerna. Denna risk med att medborgarna 

inte upplever sitt deltagande som meningsfullt tar även Botkyrka kommun upp i sitt förslag på 

reviderade riktlinjer för dialogforum, där ett förslag till förbättring är att förtydliga varför och hur frågor 

för dialogforum väljs ut.  

Denna indikation om att medborgarnas inflytande begränsas genom dialogforums agenda, och Smiths 

och Fungs farhåga om ett meningslöst deltagande med besvikna medborgare som konsekvens, kan 

dock nyanseras i relation till Botkyrka kommuns dialogforum. Även fast de flesta frågor som står på 

dialogforums agenda räknas som icke-heta politiska frågor så betyder det inte att dessa frågor är 

oviktiga eller av liten betydelse för medborgarna eller kommunens representanter. Deltagandet kan 
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fortfarande upplevas som meningsfullt och frågorna som viktiga. Att medborgarna i  åtta dialogforum 

begränsats till att lyssna och ställa frågor kopplat till heta politiska frågor, vilket eventuellt kan skapa 

besvikna medborgare, torde inte heller resultera i att resterande 98 dialogforum ses som 

betydelselösa. Hur medborgarna upplever sitt deltagande i dialogforum går inte att säga baserat på 

denna studie utan kräver mer efterforskning.  

Genomgången av dialogforum i Botkyrka kommun visar också att medborgarna både direkt och 

indirekt kan ha inflytande över agendan. Det tydligaste exemplet är när medborgarna bjuds in av de 

förtroendevalda att själva sätta agendan. Ett annat exempel är när medborgarna under ett 

dialogforum i Tullinge kring innehållet i ett kommande kulturhus väljer att ifrågasätta agendan och 

istället får dialogforumet att handla om kulturhusets vara eller icke-vara och kommunens 

beslutsfattande. Att enskilda och grupper av deltagare kan påverka dialogens agenda genom att aktivt 

driva sina frågor under dialogen, om än bara vid ett fåtal gånger, har också uppmärksammats i tidigare 

forskning av Kugelberg och Trovalla. Medborgarna kan även argumenteras ha indirekt inflytande över 

agendan. Ett exempel på detta är det dialogforum i Alby som handlar om medborgarinflytande i 

Botkyrka kommun och den nya strategin för demokrati och delaktighet. Där satts frågan på agendan 

som en konsekvens av kritiken mot medborgarnas begränsade deltagande under utförsäljningen av 

Albyberget  och medborgarnas engagemang i kampanjen ”Alby är inte till salu”.  

Vad kan då studiens resultat säga om det större fenomenet medborgardialogens agenda i svenska 

kommuner? Resultatet visar i första hand vilka frågor som står på agendan, och hur dessa diskuteras, 

inom ramen för Botkyrka kommuns dialogforum. Resultatet kan också argumenteras för att ge en 

indikation på hur det torde se ut även för andra medborgardialoger i Botkyrka kommun. Dock att andra 

frågor eventuellt i högre grad kan diskuteras med medborgarna vid andra tillfällen än vid just 

dialogforum. Med utgångspunkt i Botkyrka kommun som kritiskt fall kan slutsatserna mycket väl tänkas 

applicerbara på andra fall. Andra kommuner torde inte ha kommit längre än föregångaren Botkyrka 

kommun vad gäller exempelvis i vilken utsträckning medborgarna bjuds in att diskutera politiskt heta 

frågor, eller vara mer progressiva vad gäller hur medborgarna får diskutera frågorna på agendan. Vad 

gäller inom vilka sakområden medborgarna bjuds in till dialog verkar dock Botkyrka kommuns 

dialogforum ligga i linje med fenomenet medborgardialoger i stort, om man tittar på SKLs 

enkätundersökning. Även fast studien med sina resultat inte kan göra anspråk på att uttala sig om 

medborgardialogens agenda i svenska kommuner i stort, kan det argumenteras för att ge en indikation 

på hur det skulle kunna se ut i andra svenska kommuner. Slutsatserna av denna studie är därför möjlig 

att pröva i andra fall. 

 

Något som konstaterats i denna studie är bristen på tidigare forskning och undersökningar kring 

medborgardialogens agenda, särskilt i en svensk kontext. Denna studie har förhoppningsvis hjälpt till 

att fylla i några av de kunskapsluckor som finns kring medborgardialogens agenda i svenska kommuner 

idag och skulle kunna användas för att vidareutveckla kommunernas arbete med medborgardialog. 

Men det är tydligt att mer forskning och fler studier på området behövs, både kartläggning av 

medborgardialogens agenda i flera fall och olika former av medborgardialoger men även fördjupningar 

för att förstå vilka frågor som väljs och varför genom intervjuer med förtroendevalda, tjänstemän och 

medborgare.   

  



30 
 

8. Referenser 
Amnå, E. (2003). Deltagardemokratin - önskvärd, nödvändig - men möjlig?. I Gilljam, M. & 

Hermansson, J. (red.) Demokratins mekanismer. Malmö: Liber. 

Aziz, M. (2010). Rådslag. Hur funkar det? Botkyrka kommuns rådslagssatsning under 2010: En 

utvärdering. Botkyrka: Mångkulturellt centrum 

Azizi, A. (2009). Hur har Botkyrka kommuns dialogforum fungerat under 2007-2008? En utvärdering 

av dialogforums verksamhet. Kommunledningsförvaltningen, Botkyrka kommun.  

Bengtsson, Å. (2008). Politiskt deltagande. Lund: Studentlitteratur AB 

Botkyrka kommun. (2007). Handbok i dialog. 

http://www.botkyrka.se/SiteCollectionDocuments/Kommun%20och%20politik/Botkyrka%20kommu

ns%20handbok%20i%20dialog.pdf  

Botkyrka kommun. (2008). Botkyrkas strategi för demokrati och delaktighet. Botkyrka: 

Kommunledningsförvaltningen. 

Botkyrka kommun. (2009). Riktlinjer för dialogforum. Dnr KS/2008:445. Botkyrka: 

Kommunledningsförvaltningen.  

Botkyrka kommun. (2013). Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet. Dnr 

KS/2013:598. Botkyrka: Kommunledningsförvaltningen.  

Botkyrka kommun. (2014). Reviderade riktlinjer för dialogforums verksamhet. Dnr KS/2013:537. 

Botkyrka: Kommunledningsförvaltningen.  

Botkyrka kommun (2015a). Kommunfakta. 

http://botkyrka.se/kommunochpolitik/ombotkyrka/kommunfakta [Hämtad den: 2015-11-03] 

Botkyrka kommun (2015b). Så kan du påverka. 

http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik/sakandupaverka [Hämtad den: 2015-11-04]  

Botkyrka kommun (2015c). Om områdesgrupperna. 

http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik/sakandupaverka/omradesgrupper [Hämtad den: 2015-

11-04] 

Botkyrka kommun. (2015d) Delta i dialogforum.  

http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik/sakandupaverka/delta-i-dialogforum [Hämtad den: 

2015-10-05] 

Bua, A. (2012). Agenda Setting and Democratic Innovations: The Case of the Sustainable Act (2007). 

Political Studies Association, Vol 31 (1), s. 10-20. DOI: 10.1111/j.1467-9256.2011.01420.x 

Kommittédirektiv 2014:11. Demokratisk delaktighet och inflytande över det politiska 

beslutsfattandet. Stockholm: Justitiedepartementet 

Edström, N. & Plisch, E. (2005). En känsla av delaktighet: En studie av underifrånperspektivet i 

storstadssatsningen. Botkyrka: Mångkulturellt centrum 

http://www.botkyrka.se/SiteCollectionDocuments/Kommun%20och%20politik/Botkyrka%20kommuns%20handbok%20i%20dialog.pdf
http://www.botkyrka.se/SiteCollectionDocuments/Kommun%20och%20politik/Botkyrka%20kommuns%20handbok%20i%20dialog.pdf
http://botkyrka.se/kommunochpolitik/ombotkyrka/kommunfakta
http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik/sakandupaverka
http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik/sakandupaverka/omradesgrupper
http://www.botkyrka.se/kommunochpolitik/sakandupaverka/delta-i-dialogforum


31 
 

Edström, N. (2014). Dialogforum i Botkyrka: En utvärdering. Botkyrka: Mångkulturellt centrum 

Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., Wägnerud, L. (2007). Metodpraktikan. Konsten att studera 

samhälle, individ och marknad. 3:e upplagan. Stockholm: Nordstedts juridik AB 

Fung, A. (2006). Varieties of Participation in Complex Governance. Public Administraion Review, Vol 

26, s. 66-75. http://www.jstor.org/stable/4096571  

Fung, A. (2015). Putting the Public Back into Governance: The Challenges of Citizen Participation and 

Its Future. Public Administration Review, Vol 75 (4), s. 513–522. DOI: 10.1111/puar.12361    

Gilljam, M. (2003). Deltagardemokrati med förhinder. I Gilljam, M., & Hermansson, J. (red.) 

Demokratins mekanismer. Malmö: Liber. 

Gilljam, M. & Hermansson, J. (red.) (2003). Demokratins mekanismer. Malmö: Liber AB  

Gilljam, M. & Jodal, O. (2006). Kommunala demokratisatsningar – vägen till en mer vital demokrati?. I 

Esaiasson, P. & Westholm, A. (red.) Deltagandets mekanismer - Det politiska deltagandets orsaker 

och konsekvenser. Malmö: Liber. 

Göteborgs Stad. (2014). Fördjupa demokratin genom att öka medborgarnas möjligheter till 

inflytande, starkare inflytande för stadsdelsnämnderna i stadsplaneringen samt förslag på e-

demokratilösningar. Dnr 0933/12. Göteborg: Utvecklingsavdelningen.  

Herrting, N. (2009). Etnisk organisering i den lokala nätverkspolitiken. I Bengtsson B. & Kugelberg C. 

(red.) Föreningsliv, delaktighet och lokal politik i det mångkulturella samhället. Malmö: Égalité 

Hosseini-Kaladjahi, H. (2002). Stora fiskare äter fortfarande små fiskar: Helhetsutvärdering av 

Storstadssatsningen i Botkyrka kommun. Botkyrka: Mångkulturellt centrum 

Karlsson, M. (2011). Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling: Kan medborgardialoger stärka 

den representativa demokratin?.  I: Hellberg, A-S., Karlsson, M., Larsson, H., Lundberg E., & Persson, 

M. (red.) Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling - Tolv kapitel om demokrati, styrning och 

effektivitet. Örebro Universitet. Örebro: Repro 

Karlsson. D. & Gilljam, M. (2015). Den lokala demokratins utmaningar. Rapport 

demokratiutredningen. http://demokratiutredningen.info/rapporter/  

Kugelberg, C. & Trovalla, E. (2015). Samverka och/eller styra: att praktisera medborgardialog i 

planering och beslutsfattande. Stockholm: Makadamian förlag 

Lindholm, T., Oliviera e Costa, S. & Wiberg, S.(red) (2015). Medborgardialog – demokrati eller 

dekoration? Tolv röster om problem och potential i samhällsplaneringen,  Stockholm : ARKUS 

Malmö Stad. (2013). En modell för fysisk stadsförnyelse i samverkan. Malmö: Miljöförvaltningen. 

http://malmo.se/download/18.6559ffe5145840d28d62bf7/1398428088202/Modell+f%C3%B6r+Fysi

sk+stadsf%C3%B6rnyelse+i+samverkan.pdf  

Montin, S. & Granberg, M. (2013). Moderna kommuner. 4:e upplagan. Stockholm: Liber AB 

Plan- och bygglagen 2010:900. Stockholm: Näringsdepartementet 

http://www.jstor.org/stable/4096571
http://demokratiutredningen.info/rapporter/
http://malmo.se/download/18.6559ffe5145840d28d62bf7/1398428088202/Modell+f%C3%B6r+Fysisk+stadsf%C3%B6rnyelse+i+samverkan.pdf
http://malmo.se/download/18.6559ffe5145840d28d62bf7/1398428088202/Modell+f%C3%B6r+Fysisk+stadsf%C3%B6rnyelse+i+samverkan.pdf


32 
 

Proposition 2001/2002:80. Demokrati för det nya seklet. Stockholm: Justitiedepartementet 

Ramberg, I. (2010). Samhällsutveckling på områdesnivå: Erfarenheter från Albyprocessen. Botkyrka: 

Mångkulturellt centrum. 

Regeringens skrivelse 2013:14:60. En politik för en levande demokrati. Stockholm: 

Justitiedepartementet 

Saleh, M. (2013). Rätten till politisk delaktighet - en studie av medborgardialog i tre svenska 

kommuner. Masteruppsats, Teologiska fakulteten. Uppsala: Uppsala Universitet. 

SCB. (2012). Undersökningen om den lokala demokratin i kommuner och landsting.  Statistiska 

Centralbyrån. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-

amne/Demokrati/Amnesovergripande-statistik/Undersokningen-om-den-lokala-demokratin-i-

kommuner-och-landsting/ [Hämtat den: 2015-11-01] 

SKL. (2011a). Medborgardialog - i kommuner och landsting 2010. Stockholm: Sveriges kommuner och 

Landsting. http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5205.pdf  

SKL (2011b) Medborgardialog som del i styrprocessen. Stockholm: Sveriges kommuner och Landsting. 

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-929-4.pdf?issuusl=ignore  

SKL (2012) Utveckla principer för medborgardialog. Stockholm: Sveriges kommuner och Landsting. 

http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-774-0.pdf?issuusl=ignore  

SKL. (2015a). Medborgardialog och medborgarförslag – erfarenheter av medborgardialog och 

medborgarförslag i kommuner, landsting och regioner. Stockholm: Sveriges kommuner och 

Landsting. http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-264-5.pdf?issuusl=ignore  

SKL. (2015b). Medborgardialoger 250 exempel från Sverige. Stockholm: Sveriges kommuner och 

landsting. http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-253-9.pdf?issuusl=ignore  

Smith, G. (2005). Beyond the Ballot. 57 Democratic Innovation from Around the World. A Report for 

the Power Inquiry. London: The Power Inquiry 

Smith, G. (2009). Democratic Innovations. Designing Institutions for Citizen Participation. Cambridge: 

Cambridge University Press  

SOU 2001:1. En uthållig demokrati - politik för folkstyrelse på 2000-talet. Stockholm: Fritzes förlag 

Tahvilzadeh, N. (2014). Deltagande styrning – rättvis och effektiv planering genom 

medborgardialoger?.Webinar 26 november 2014: Framtidens stadsbyggnadsdialoger: rättvisa, 

legitimitet och effektivitet. Mistra Urban Futures. http://www.mistraurbanfutures.org/sv/urban-

research-framtidens-stadsbyggnadsdialoger [Hämtad den: 2015-10-04] 

Tahvilzadeh, N. (2015). Det våras för medborgardialoger. Publikation för Demokratiutredningen 

2014. http://demokratiutredningen.info/rapporter/   

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Demokrati/Amnesovergripande-statistik/Undersokningen-om-den-lokala-demokratin-i-kommuner-och-landsting/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Demokrati/Amnesovergripande-statistik/Undersokningen-om-den-lokala-demokratin-i-kommuner-och-landsting/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Demokrati/Amnesovergripande-statistik/Undersokningen-om-den-lokala-demokratin-i-kommuner-och-landsting/
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/5205.pdf
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-929-4.pdf?issuusl=ignore
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7164-774-0.pdf?issuusl=ignore
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-264-5.pdf?issuusl=ignore
http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-253-9.pdf?issuusl=ignore
http://www.mistraurbanfutures.org/sv/urban-research-framtidens-stadsbyggnadsdialoger
http://www.mistraurbanfutures.org/sv/urban-research-framtidens-stadsbyggnadsdialoger
http://demokratiutredningen.info/rapporter/


33 
 

Velásquez Juan. (2005). Dialog eller förankring. Statliga satsningars oförutsedda konsekvenser för 

den lokala demokratin. I: Dahlstedt M. & Hertzberg F. (red.) Demokrati på svenska? Om strukturell 

diskriminering och politiskt deltagande. SOU 2005:112 

  



34 
 

9. Bilaga 
Lista med alla dialogforum inkluderade i studien  

 Område Datum 

1 Alby 2010-03-18 

2 Alby 2010-05-31 

3 Alby 2010-11-11 

4 Alby 2010-12-09 

5 Alby 2011-03-17 

6 Alby 2011-05-30 

7 Alby 2011-10-17 

8 Alby 2011-11-07 

9 Alby 2011-12-01 

10 Alby 2012-02-20 

11 Alby 2012-04-18 

12 Alby 2012-09-20 

13 Alby 2012-11-28 

14 Alby 2013-11-14 

15 Alby 2013-12-12 

16 Alby 2014-02-19 

17 Alby 2014-05-21 

18 Alby 2014-10-22 

19 Alby 2014-12-12 

20 Fittja 2010-02-02 

21 Fittja 2010-05-04 

22 Fittja 2011-03-01 

23 Fittja 2011-09-20 

24 Fittja 2011-11-03 

25 Fittja 2011-11-29 

26 Fittja 2012-09-26 

27 Fittja 2012-11-27 

28 Fittja 2012-02-12 

29 Fittja 2013-04-09 

30 Fittja 2013-09-19 

31 Fittja 2013-11-27 

32 Fittja 2014-05-13 

33 Fittja 2014-10-01 

34 Fittja 2014-11-25 

35 Grödinge 2010-02-04 

36 Grödinge 2010-03-15 

37 Grödinge 2010-05-24 

38 Grödinge 2010-11-04 

39 Grödinge 2011-02-22 

40 Grödinge 2011-05-12 

41 Grödinge 2011-09-22 

42 Grödinge 2011-11-02 
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43 Grödinge 2011-11-17 

44 Grödinge 2012-03-19 

45 Grödinge 2012-05-09 

46 Grödinge 2012-06-13 

47 Grödinge 2012-10-02 

48 Grödinge 2012-11-28 

49 Grödinge 2013-03-19 

50 Grödinge 2013-04-18 

51 Grödinge 2013-10-14 

52 Grödinge 2014-02-06 

53 Grödinge 2014-04-07 

54 Grödinge 2014-06-11 

55 Grödinge 2014-10-23 

56 Hallunda-Norsborg 2010-01-20 

57 Hallunda-Norsborg 2010-04-02 

58 Hallunda-Norsborg 2010-05-03 

59 Hallunda-Norsborg 2010-11-18 

60 Hallunda-Norsborg 2011-03-14 

61 Hallunda-Norsborg 2011-05-04 

62 Hallunda-Norsborg 2011-09-12 

63 Hallunda-Norsborg 2011-11-21 

64 Hallunda-Norsborg 2012-02-16 

65 Hallunda-Norsborg 2012-04-24 

66 Hallunda-Norsborg 2012-10-03 

67 Hallunda-Norsborg 2013-04-11 

68 Hallunda-Norsborg 2013-09-18 

69 Hallunda-Norsborg 2014-02-19 

70 Hallunda-Norsborg 2014-10-15 

71 Hallunda-Norsborg 2014-11-19 

72 Tullinge 2010-03-10 

73 Tullinge 2010-12-06 

74 Tullinge 2011-04-07 

75 Tullinge 2011-09-22 

76 Tullinge 2011-10-20 

77 Tullinge 2011-11-17 

78 Tullinge 2012-02-16 

79 Tullinge 2012-04-17 

80 Tullinge 2012-04-19 

81 Tullinge 2012-10-02 

82 Tullinge 2012-11-27 

83 Tullinge 2013-02-12 

84 Tullinge 2013-05-07 

85 Tullinge 2013-09-16 

86 Tullinge 2013-10-21 

87 Tullinge 2013-11-28 

88 Tullinge 2014-02-18 
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89 Tullinge 2014-03-18 

90 Tullinge 2014-09-04 

91 Tumba 2010-01-21 

92 Tumba 2010-02-04 

93 Tumba 2010-03-30 

94 Tumba 2010-12-15 

95 Tumba 2011-05-16 

96 Tumba 2011-09-22 

97 Tumba 2011-11-10 

98 Tumba 2011-11-29 

99 Tumba 2012-03-08 

100 Tumba 2012-04-25 

101 Tumba 2012-09-13 

102 Tumba 2013-03-19 

103 Tumba 2013-05-16 

104 Tumba 2013-06-19 

105 Tumba 2013-10-10 

106 Tumba 2014-04-22 

 


