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Kapitel 1 Inledning 

I Västvärlden finns en oro för att legitimiteten för politiska institutioner och 

politiker urholkas (Kugelberg 2015, 12). I Sverige har de politiska partiernas 

medlemsantal halverats sedan 1990-talet (Kölln 2014, 4) samtidigt som 

ekonomiska och sociala klyftor har ökat. Globaliseringen och urbaniseringen har 

bidragit till stora förändringar i samhället där många känner sig utestängda från 

samhällsutvecklingen. Förtroendet för politiken minskar (Abrahamsson 2016, 8-9) 

samtidigt som skillnader i politiskt deltagande bland olika grupper i samhället ökar 

(Kugelberg 2015, 12).  Den statliga Demokratiutredningen tar därför ställning för 

en deltagardemokrati med deliberativa kvalitéter och ett ökat politiskt inflytande 

för medborgarna mellan valen. Den senaste Demokratiutredningen konstaterar att 

en stark demokrati kräver att fler deltar och känner sig delaktiga i samhället. Man 

menar att regering, kommuner och landsting har ett ansvar för att ge medborgarna 

goda förutsättningar att kunna framföra sina synpunkter och delta i 

beslutsprocesser. Ett sätt att öka medborgarnas deltagande mellan valen är genom 

medborgardialoger vilka har ökat över tid sedan 1960-talet. Idag uppger 83 procent 

av kommuner och landsting att de genomför någon form av medborgardialog (SOU 

2000:1, SOU 2016:5).  

 

Parallellt med att traditionella former av politiskt deltagande har minskat har andra 

former av politiskt deltagande ökat. Svenskar är mer benägna att delta i 

protestaktioner och lokala intressegrupper än tidigare och en av de frågor som 

engagerar mest är skolnedläggningar vilka ofta resulterar i olika former av protester 

(Larsson Taghizadeh 2016, 7). Skolnedläggningsprocesser rör upp starka känslor 

och blir ofta konfliktfyllda. Samtidigt kommer vi troligen att få se fler små 

landsbygdsskolor läggas ned då den snabba urbaniseringen i Sverige inte visar 

några tecken på att bromsa in. Medborgardialoger framhävs ofta som sätt att möta 

dessa utmaningar och minska avståndet mellan medborgare och makthavare 

(Wänström 2015, 13). Medborgardialog har blivit ett modeord och Sveriges 

Kommuner och Landsting driver sedan år 2006 ett projekt som ska stödja arbetet 

med att öka medborgarnas delaktighet. Man ser medborgardialogen som en naturlig 

del i styrningsprocessen och avsikten är att komplettera den representativa 

demokratin (SKL 2013). Medborgardialog kopplas ofta samman med den 

deliberativa teoribildningen där demokratiidealet möjliggör beslutsfattande genom 

kommunikation. En öppen och fri diskussion där jämlika medborgare argumenterar 

för det gemensamma bästa förväntas resultera i en samsyn om hur problemet bäst 

kan lösas (Wänström 2012, 15). 

 

Utifrån denna bakgrund väcktes ett intresse hos mig att undersöka huruvida 

medborgardialoger i samband med skolnedläggningsprocesser lever upp till idealet. 

Med andra ord, gör medborgardialoger någon skillnad eller är de endast ett spel för 

galleriet? 
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Tidigare har få studier gjorts där man empiriskt undersöker om medborgardialoger 

lever upp till deliberativa demokratiideal. Detta gäller särskilt medborgardialoger i 

samband med skolnedläggningsprocesser där det med ett undantag (Wänström 

2012) saknas sådana studier. Min blygsamma förhoppning är därför att kunna bidra 

till forskningsfältet genom att länka samman den deliberativa teoribildningen med 

empiriskt material. Utanför den akademiska världen skulle studien kunna vara 

relevant för både beslutsfattare och medborgare som deltar i medborgardialoger i 

samband med skolnedläggningar. Politiker kan få indikationer på om dessa 

medborgardialoger överensstämmer med deliberativa demokratiideal och därmed 

få fingervisningar om hur dessa skulle kunna göras bättre i framtiden. Medborgare 

kan få ökad kunskap om vilken påverkanskraft de kan ha i medborgardialoger och 

vilka strategier för påverkan som kan vara effektiva.  

 

1.1. Syfte och mål 

 

Studiens syfte är att undersöka i vilken utsträckning medborgardialoger i samband 

skolnedläggningar överensstämmer med deliberativa demokratiideal. Målet med 

studien är att bidra till ökad kunskap om medborgardialoger och 

skolnedläggningsprocesser. Uppsatsen är en fallstudie baserad på 

semistrukturerade intervjuer med ansvariga politiker och berörda föräldrar i två fall 

av skolnedläggningsprocesser i två kommuner. Studien utgår från en abduktiv 

ansats där Gutmann och Thompssons teori om deliberal demokrati utgör grunden 

för analys.  

 

1.2. Frågeställning 

 

Studien avser besvara följande frågeställning: 

 

I vilken utsträckning överensstämmer medborgardialogerna i samband med 

nedläggningen av Åkerlänna skola och förslaget att lägga ned mellanstadiet på 

Öregrunds skola med det deliberativa demokratiideal som framförs av Gutmann 

och Thompsson? 

 

1.3. Avgränsning 

 

Den här studien ämnar undersöka i vilken utsträckning medborgardialoger i 

samband med skolnedläggningsprocesser lever upp till ett deliberativt 

demokratiideal. Det finns otaliga skolnedläggningsprocesser att välja bland men för 

att undersökningen skulle kunna genomföras inom ramen för en C-uppsats har 

fallstudien begränsats till två fall av skolnedläggningar i två kommuner. Att välja 

två fall gör att analysen blir mindre ytlig samtidigt som det finns möjlighet till 

jämförelse vilket ger bättre förutsättningar för generalisering. För att kunna dra mer 
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långtgående slutsatser hade dock studien behövt inkludera fler fall. Samtidigt har 

tidsaspekten gjort att jag har varit tvungen att begränsa materialet till ett färre antal 

intervjuer än vad som vore önskvärt för en bättre generaliserbarhet och validitet. 

Fallen som har valts ut har inträffat under de senaste två åren och studien kan därför 

inte säga något om utvecklingen över tid.  

 

1.4. Forskningsgenomgång 

 

Forskningsgenomgången avser beskriva tidigare forskning som har gjorts inom det 

område som uppsatsen berör. För att ta del av tidigare forskning har sökningar gjorts 

med hjälp av Uppsala Universitetsbiblioteks sökverktyg samt Google Scholar 

mellan 2016-11-08 och 2016-12-06. De sökord som användes för att gå få fram 

relevant material var: ”medborgardialog”, ”skolnedläggning”, ”deliberative 

democracy”, ”deliberativ demokrati”, ”protest”, samt kombinationer av dessa. 

Genomgången omfattar fyra studier som på olika sätt berör medborgardialoger, 

deliberativ demokrati och skolnedläggningar.  

 

Himmelroos har genomfört ett experiment för att undersöka om medborgardialoger 

lever upp till det deliberativa demokratiidealet. Studien baserades på en 

medborgardialog i Åbo där ett representativt urval på 135 personer diskuterade 

frågan om man skulle bygga ett sjätte kärnkraftverk i Finland (Himmelroos 2012, 

58). Resultaten visade att samtalen var respektfulla och att man relativt aktivt 

utbytte välformulerade argument. Deltagarna hänvisade sällan till det gemensamma 

bästa utan oftare till egenintresse och känslor. Resursstarka individer tog större plats 

i diskussionen samtidigt som resurssvaga personer uppvisade högre diskurskvalitet, 

det vill säga att de var bättre på att motivera sina egna ståndpunkter och ta andra 

ståndpunkter i beaktande. (Himmelroos 2012, 184-194).  

 

Liknande resultat visar Danielsson, Gustavsson och Hertting vars studie grundar sig 

på en serie medborgardialoger i Stockholm som skulle ge boende inflytande i 

beslutsprocessen kring upprustning av fattiga bostadsområden. Enkäter skickades 

ut till alla som deltagit i arbetsgrupperna i Farsta, Rinkeby och Stånga-Tensta och 

243 personer svarade (Danielsson, Gustavsson & Hertting 2016, 148-151). 

Resultatet visar att resursstarka individer hade mer centrala roller och var mer aktiva 

än andra deltagare. Samtidigt uppgav resurssvaga individer i högre grad att 

medborgardialogen hade bidragit till att de blivit mer intresserade av politik. 

Forskarna menar att resultaten tyder på att resurssvaga kan gynnas om de får 

draghjälp av resursstarka individer. Dock finner de inget stöd för att 

medborgardialog skulle kompensera för ojämlikt politiskt deltagande mellan 

grupper (Danielsson, Gustavsson & Hertting, 162-164). 

 

Katrin Uba har undersökt huruvida argumentation med deliberativa kvalitéter 

fungerar bättre för att påverka beslutsfattare än andra protestformer i samband med 

skolnedläggningsprocesser. Analysen tar sin utgångspunkt i protestbrev som 

skickats i 117 fall av skolnedläggningsprocesser i elva svenska kommuner mellan 

2000-2010 (Uba 2016, 2) Resultatet visar att protestbrev som innehåller 

genomtänkta argument med referenser och förslag på lösningar med en god ton har 
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större sannolikhet att lyckas påverka beslutet än protestbrev som inte gör det. Att 

använda argument med en hög deliberativ kvalité garanterar inte att aktivisterna 

uppnår sina mål men sannolikheten att lyckas blir dubbelt såg hög som om man 

endast visar missnöje (Uba 2016, 14). 

 

Förutsättningarna för demokratisk förankring genom medborgardialog i samband 

med skolnedläggningar är fokus för Wänströms studie. Undersökningen baseras på 

ett empiriskt underlag i form av intervjuer med ansvariga politiker och tjänstemän 

i fem fall av skolnedläggningsprocesser i tre kommuner (Wänström 2013, 6). 

Resultaten visar att medborgardialoger har bättre förutsättningar att lyckas om det 

finns en politisk enighet bakom förslaget och om lärarna varit positiva till förslaget. 

Långa omfattande medborgardialoger kring om en skola ska läggas ned har inga 

positiva effekter utan kan istället göra processen mer konfliktfylld. En omfattande 

medborgardialog kring hur elevernas flytt till en annan skola ska gå till ses dock 

som positivt. Vidare visar resultatet att medborgardialoger i samband med 

skolnedläggningar inte lever upp till det deliberativa demokratiidealet i Habermas 

mening då både medborgare och politiker handlar strategiskt snarare än 

kommunikativt. Istället för att ge sig in i diskussionen med ”det allmänna bästa” 

framför ögonen utgår medborgarna från egenintresse samtidigt som politikerna har 

inställningen att de ska försöka övertala medborgarna (Wänström 2013, 38-39). 

 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning visat att medborgardialoger kan leva 

upp till vissa deliberativa ideal som handlar om att man argumenterar för sina 

ståndpunkter och visar ömsesidig respekt. Jämlikhet verkar vara svårare att uppnå 

då resursstarka tar större plats än resurssvaga. Studier som berör skolnedläggningar 

visar att aktivister som framför välgenomtänkta argument har större sannolikhet att 

påverka. Wänströms studie är den enda som undersökt medborgardialoger i 

samband med skolnedläggningar. Studien berör Habermas deliberativa 

demokratiideal även om det inte ligger i centrum för Wänströms analys. Resultatet 

visar att medborgardialogerna inte lever upp till idealet eftersom deltagarna handlar 

strategiskt. Gutmann och Thompssons teori som har valts för denna studie gör inte 

samma uppdelning mellan strategiskt och kommunikativt handlade och resultatet 

förväntas därför bli ett annat. Wänströms studie utgår från intervjuer med ansvariga 

politiker och tjänstemän medan jag har intervjuat båda sidor. Detta ger studien ett 

annat perspektiv som inte tidigare varit föremål för analys.  

 

1.5. Bakgrund till fallet Åkerlänna 

 

Bakgrunden till nedläggningen av Åkerlänna skola är det förslag  för effektivisering 

av användningen av utbildningslokaler för 2016-2020 som 

Utbildningsförvaltningen i Uppsala Kommun lade fram den 1 mars 2016. Planen är 

att skapa 5000 nya grundskoleplatser eftersom Uppsalas befolkning växer och tre 

nya skolor ska byggas. Samtidigt framgår av förslaget att man planerar att lägga ner 

Åkerlänna skola till höstterminen 2016 och att eleverna istället ska erbjudas plats i 

Skuttunge skola (Uppsala Kommun 2016). Förslaget motiverades med att skolan 

endast hade 22 elever och inga nya sökanden till höstterminen (Wiman 2016). 



 7 

Åkerlänna skola har tidigare hotats om nedläggning, senast år 2013, men fick då 

vara kvar (Hallor 2013). 

 

Den 3 mars bjöd Uppsala Kommun in till ett möte i Åkerlänna om den planerade 

nedläggningen av skolan. Föräldrarna uttryckte då sitt missnöjde med att beskedet 

kommit med kort varsel eftersom beslutet skulle fattas den 30 mars (Olofsson 

2016). Ett alternativt förslag till lösning lades fram av föräldrar som gick ut på att 

barnen från närliggande Jumkils skola skulle gå i Åkerlänna skola under de två år 

då Jumkils skola renoveras (Hult 2016). På så sätt skulle nedläggningen av 

Åkerlänna skola skjutas upp och antalet flyttar för eleverna minska då samtliga barn 

kunde flytta till Jumkil efter renoveringen (Hulth & Korbutiak 2016) 

 

Trots protesterna och föräldrarnas alternativa förslag beslutade 

Utbildningsnämnden (UN) den 30 mars att anta förslaget. Oppositionspartierna 

Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet yrkade 

på en återremittering av förslaget men majoriteten röstade för och beslutet antogs 

(Uppsala Kommun 2016).  

 

1.6. Bakgrund till fallet Öregrund 

 

I en rapport från barn- och utbildningschefen i Östhammars kommun från 2013 

framgår att kommunen har en överkapacitet på 560 tomma elevplatser och att 

organisationen behöver bli mer kostnadseffektiv (Bodén, 2013, 2). Under hösten 

2014 diskuterade Barn- och utbildningsnämnden (BUN) framtiden för 

Frösåkersskolan, som är i behov av omfattande renovering, och gav arbetsutskottet 

i uppdrag att föreslå den bästa pedagogiska och organisatoriska lösningen för elever 

inom upptagningsområdet. Bodén lade fram fyra olika förslag på förändringar och 

majoriteten i BUN röstade för att förodra det tredje förslaget. Ledamoten från 

miljöpartiet reserverade sig mot beslutet. Förslaget gick ut på att bygga en ny 

Frösåkersskola med plats för 650 elever och att skolan skulle utökas till att bli en 

4-9 skola. Samtidigt föreslogs Kristinelundsskolan, Edsskolan och Öregrund skola 

göras om till F-3 skolor och Gräsö skola samt Snesslinge skola läggas ned helt 

(Östhammars kommun 2014). I mars 2015 genomförde BUN en dialogturné med 

öppna möten på samtliga berörda skolor. Den 12 mars 2015 hölls ett sådant 

dialogmöte i på Öregrunds skola där föräldrar och andra intresserade deltog 

(Öregrundsbloggen 2015). 

 

Öregrunds föräldraförening mobiliserade därefter en motkampanj och gjorde en 

medborgarutredning. Föräldrarnas förslag gick sammanfattningsvis ut på att barnen 

mår bättre av att ha en skola i närområdet, att skolan behövs om barnfamiljer ska 

vilja flytta till Öregrund, för att företagen ska kunna rekrytera och behålla 

arbetskraft och för att bygden inte ska avfolkas. Man pekade även på Östhammars 

kommuns egen tillväxtstrategi som säger att kommunens framtid ligger i att man 

har flera aktiva lokalsamhällen och menade att nedläggning av mellanstadiet i 

Öregrund skulle hämma en sådan utveckling (Bryhn et al. 2015). 
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Efter medborgardialogen reviderades förslaget från Barn- och 

utbildningsförvaltningen där Frösåkersskolan fortfarande skulle byggas ny men att 

de nedläggningshotade skolorna fick vara kvar. Endast två skolor i Östhammar 

gjordes om till F-3 skolor medan inga andra förändringar i skolstrukturen gjordes 

(Östhammars kommun 2015). 

 

 
 



 9 

Kapitel 2 Teori 

Detta kapitel avser definiera relevanta begrepp och beskriva den teori som ligger 

till grund för analysen. Vidare syftar kapitlet till att klargöra hur teorin har 

operationaliserats samt hur jag har gått tillväga för att analysera materialet. De 

begrepp som definieras här är medborgardialog och deliberativ demokrati och den 

teori som presenteras är Gutmann och Thompssons deliberativa demokratiteori.  

 

2.1. Medborgardialog 

 

Ordet medborgardialog har blivit något av ett modeord under 2000-talet och allt 

fler kommuner använder sig av någon form av dialog i samhällsplaneringen. 

Samtidigt finns det ingen allmänt vedertagen definition av begreppet och 

medborgardialog kan ses som ett paraplybegrepp för en mängd olika aktiviteter där 

offentliga aktörer på något sätt involverar medborgarna. Graden av medborgarnas 

delaktighet och inflytande varierar och medborgardialog kan handla om allt ifrån 

att inhämta synpunkter till att faktiskt delegera beslutsmakten till deltagarna 

(Lindholm, Oliviera e Costa & Wiberg 2015, 9-12). 

 

Demokratiutredningen definierar medborgardialog på följande sätt: 

 

“En medborgardialog är i grunden ett möte eller ett samtal mellan 

väljare och förtroendevalda eller mellan medborgare och tjänstemän. 

Medborgardialogerna är i regel initierade av de offentliga aktörerna, 

kommuner och landsting, och handlar om en aktivitet där individer, 

intresseorganisationer eller andra aktörer bjuds in att framföra 

synpunkter eller åsikter i en viss fråga och att delta i utformandet av 

ett särskilt beslut. Överlag har medborgardialogerna till syfte att ge 

beslutsfattarna bättre underlag inför ett beslut. De kan också ha till 

syfte att öka medborgarnas politiska kunskaper, stimulera det 

demokratiska deltagande eller att överlåta beslutsmakten i en viss 

fråga.” (SOU 2016:5). 

 

Denna studie utgår från denna definition med tillägget att det inte endast är det 

fysiska mötet som räknas. All kommunikation mellan deltagarna har räknats in i 

begreppet medborgardialog för att kunna täcka in processen i de två fallen.  
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2.2. Deliberativ demokrati 

 

Även om det idag finns spridda idéer bland anhängare av en deliberativ 

demokratisyn så finns där en kärna som går ut på att de grundläggande villkoren för 

demokratisk samexistens måste fastställas i en öppen diskussion mellan jämlika 

medborgare. Man anser att legitimitet och rationalitet i det offentliga 

beslutsfattandet bäst uppnås genom en sådan deliberation. Enligt Habermas, vars 

tankar varit inflytelserika för den deliberativa teoribildningen, måste villkoren för 

deliberationen vara sådana som skulle accepteras av medborgare som kunde delta 

som fria och jämlika. Oftast finns där en strävan efter konsensus och konfliktlösning 

även om den deliberativa demokratin inte garanterar att vägen till beslut är fri från 

motsättningar eller att processen resulterar i en slutgiltlig samsyn. Inom den 

deliberativa demokratisynen kritiseras den liberala demokratin för att utgå ifrån att 

människor har färdiga intressen och åsikter som kan uttryckas i allmänna och fria 

val och som i sin tur kan aggregeras till offentliga beslut. Förespråkare för 

deliberativ demokrati menar istället att demokratin bygger på att man tar 

gemensamma beslut genom argumentation (Premfors & Roth 2004, 8-12). Enligt 

den deliberativa demokratisynen kan vi beteckna ett beslut som kollektivt endast då 

beslutet är bindande och har tagits under förutsättningar för ett gemensamt fritt och 

offentligt resonemang mellan de jämlika medborgare som styrs av besluten. I en 

deliberativ demokrati påverkas maktutövningen av den gemensamma vilja som 

framkommit genom det offentliga resonemanget (Cohen 1998, 186-187). 

 

För Habermas är kommunikation en grundförutsättning för att skapa gemensam 

förståelse och samsyn i vad ett problem består utav och vilken lösning som krävs 

(Wänström 2013, 15). Han skiljer mellan kommunikativt och strategiskt handlande 

där det kommunikativa är inriktat på förståelse medan det strategiska är inriktat på 

att vinna argumentationen. Det strategiska handlandet kan vara öppet eller förtäckt 

och används för att övertyga den andre om att man har rätt. Den tidige Habermas 

gjorde klar skillnad medan de två typerna av handling men senare menade han att 

man kan handla kommunikativt och strategiskt samtidigt. Han menar dock att även 

ett sådant handlade diskvalificeras som strategiskt då allt som kan leda till att en 

person ändrar uppfattning ses som påverkan och kommunikativt handlade är fritt 

från påverkan (Theodorsson 2004, 23-26). 

 

Som Wänström (2013, 38) har visat lever medborgardialoger i samband med 

skolnedläggningar inte upp till det deliberala demokratiidealet i Habermas mening 

då både medborgare och politiker handlar strategiskt. Medborgarna har snarare 

egenintresse än det allmänna bästa som utgångspunkt i diskussionen samtidigt som 

politikerna ofta har inställningen att de ska övertyga medborgarna. Hade även jag 

valt att utgå från Habermas teori om kommunikativt och strategiskt handlande hade 

mitt resultat troligtvis blivit detsamma. Genom att utgå från en annan teori om 

deliberativ demokrati som tar upp andra aspekter kan denna studie fylla en lucka i 

litteraturen. Den teori som har valts är Gutmann och Thompssons idealtyp och deras 

definition av deliberativ demokrati lyder: 

 

"a form of government on which free and equal citizens (and their 

representatives), justify decisions in a process in which they give one 

another reasons that are mutually acceptable and generally accessible, 

with the aim of reaching conclusions that are binding in the present 
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on all citizens but open to challenge in the future." (Gutmann & 

Thompson 2004, 7). 

 

Grundläggande för Gutmann och Thompson är att beslut behöver rättfärdigas och 

deliberativ demokrati kännetecknas av att följande fyra kriterier är uppnådda: 

 

1. Att deltagarna anger argument1 för sina ståndpunkter som skulle kunna 

accepteras av fria, jämlika personer som söker rättvisa villkor för 

deltagande. Medborgarna är inte endast passiva objekt som ska styras över 

utan autonoma agenter som deltar i styret av deras egna samhälle. I en 

deliberativ demokrati gör medborgarna det genom att presentera och svara 

på argument eller att kräva att deras ledare gör det, för att rättfärdiga de lagar 

som de lever under tillsammans. Argumentationen syftar både till 

rättfärdiga beslut och ömsesidig respekt mellan medborgare och ledare. Om 

argumenten från de styrande visar sig vara fel är det inte bara legitimiteten 

för beslutet som kan ifrågasättas utan även respekten för medborgarna. 

2. Att de argument som anges både är tillgänliga och möjliga att förstå för dem 

som berörs. Detta innebär att deliberationen måste ta plats i det offentliga, 

att informationen som argumentet bygger på ska vara tillgänlig för 

medborgarna och att medborgarna ska förstå den. Om information hålls 

hemling måste man ha goda skäl för det och det måste finnas möjlighet att 

utmana den informationen i ett senare skede. 

3. Att målet med processen är att ta ett beslut som är bindande för en tid. 

Deltagarna argumenterar inte för argumentationens skull utan deltar i 

diskussionen för att påverka ett faktiskt beslut eller hur framtida beslut tas. 

4. Att processerna är dynamiska vilket innebär att besluten bör ses som 

tillfälliga och inte definitiva. Deltagarna i den delibrativa demokratin 

omrövar besluten i en kontinuerlig dialog där man är öppen för att 

omvärdera tidigare ståndpunkter. För att en sådan kontinuerlig dialog ska 

vara möjlig krävs att deltagarna försöker tona ner meningsskiljaktigheterna. 

De behöver inte vara överens men visar varandra ömsesidig respekt 

(Gutmann & Thompson 2004, 3-7). 

 

2.3. Analysverktyg och intervjufrågor 

 

För att kunna besvara frågeställningen har Gutmann och Thompssons teori om 

deliberativ demokrati i ett första steg operationaliserats till en rad analysfrågor som 

har ställts till materialet. Analysverktyget syftar till att konkretisera teorin och varje 

kriterium i Gutmann och Thompssons idealtyp motsvaras av en eller flera 

analysfrågor. I ett andra steg har ett antal intervjufrågor formulerats i syfte att 

inhämta relevant information utifrån analysfrågorna. Den första frågan som ställts 

till materialet är:  

 

I vilken utsträckning kan de argument som framförs av parterna accepteras av den 

andre? 

 

                                                 
1Gutmann och Thompsson använder det engelska ordet "reason" 
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Frågan svarar mot Gutmann och Thompssons första kriterium som säger att 

deltagarna framför argument som skulle kunna accepteras av fria, jämlika personer 

som söker rättvisa villkor för deltagande. För att detta kriterium skulle vara möjligt 

att undersöka empiriskt var det nödvändigt att göra ett antagande om att deltagarna 

i medborgardialogen var fria och jämlika. Naturligtvis finns det maktstrukturer som 

gör att deltagare i medborgardialoger sällan är helt jämlika. Oftast har de olika 

resurser och privilegier beroende på exempelvis socioekonomisk bakgrund, kön 

och etnicitet. I dessa fall finns en inbyggd skev maktfördelning eftersom föräldrarna 

inte har den formella makten att ta beslut i frågor om skolnedläggningar. Den 

makten ligger hos politikerna och därmed är de två parterna inte jämlika när det 

kommer till makten över besluten. Däremot kan föräldrar ha andra resurser, i 

exempelvis form av en akademisk examen, som kan göra att de har mer kulturellt 

kapital än fritidspolitiker som saknar högre utbildning. Inom ramen för denna studie 

har det dock inte varit möjligt att i detalj fastställa maktförhållandet mellan parterna 

i medborgardialogerna. För att kunna besvara frågeställningen har det därför varit 

nödvändigt att anta att argumenten, om de accepteras av den andre parten, skulle 

kunna accepteras av fria jämlika personer som söker rättvisa villkor för deltagande. 

 

Analysfrågan har konkretiserats i intervjufrågorna Vilka var era huvudargument 

under medborgardialogen, Hur togs era argument emot av den andra parten?, samt 

Uppfattade du några fel i motpartens argument, till exempel faktafel? för att 

undersöka om argumenten kunde accepteras av den andre och om det fanns några 

fel i argumentationen som gjorde det svårt att förstå logiken.  

 

Den andra frågan som ställs till materialet är:  

 

I vilken utsträckning är argumenten och informationen som de bygger på tillgänglig 

och möjlig att förstå för dem som beslutet berör? 

 

Frågan svarar mot det andra kriteriet i Gutmann och Thompssons idealtyp som 

säger att argumenten och informationen som de bygger på måste vara tillgängliga 

och möjliga att förstå för de som berörs. För att kunna undersöka om kriteriet 

uppnåtts har följande frågor ställts till intervjupersonerna: Vilka argument hade den 

andra parten? Genom att ställa samma frågor till båda parter är det möjligt att 

kontrollera om man har förstått den andres argument. Kunde du förstå motpartens 

argument, Hur fick du reda på den andra partens argument, Var de lätta att få 

tillgång till? och Hade du tillgång till den information som den andre partens 

argument byggde på? Om intervjupersonen svarade nej på den sista frågan har den 

kompletterats med följdfrågan Angav den andre parten några argument för varför 

informationen hölls hemlig?  

 

Den tredje analysfrågan är:  

 

I vilken utsträckning var medborgardialogen inriktad på att ta bindande beslut och 

i vilken utsträckning påverkade medborgardialogen beslutet?  

 

Frågan avser undersöka huruvida medborgardialogen lever upp till Gutmann och 

Thompssons tredje kriterium som handlar om att deliberationen ska resultera i 

beslut som är bindande för en tid. För att medborgardialogen ska leva upp till 

idealtypen krävs att deltagarna inte diskuterar för sakens skull utan för att påverka 
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ett faktiskt beslut. I förhållande till detta kriterium har frågan Anser du att 

medborgardialogen skulle resultera i ett bindande beslut? ställts. För att ta reda på 

om medborgardialogen påverkade beslutet som sedan togs har jag ställt frågan I 

vilken utsträckning tycker du att medborgardialogen påverkade beslutet som togs? 

Då intervjufrågan endast mäter självupplevd påverkan har denna fråga 

kompletterats med dokument i form av förslag från föräldrar vilket har jämförts 

med de beslut som togs i Barn- och utbildningsnämnderna i respektive kommun.  

 

Den femte och sjätte analysfrågan svarar mot det fjärde kriteriet som handlar om 

att besluten som tas i en deliberativ demokrati inte ska vara definitiva utan öppna 

för omprövning. För att en sådan kontinuerlig dialog ska vara möjlig krävs enligt 

Gutmann och Thompsson att deltagarna tonar ner sina meningsskiljaktigheter och 

visar varandra ömsesidig respekt. Analysfrågorna lyder:  

 

I vilken utsträckning är beslutet öppet för omprövning? och I vilken utsträckning 

kännetecknas medborgardialogen av nedtoning av meningsskiljaktigheter och 

ömsesidig respekt? 

 

I förhållande till dessa analysfrågor ställde jag frågan Anser du att beslutet som togs 

skulle kunna omprövas i framtiden? till intervjupersonerna för att undersöka om 

beslutet var öppet för omprövning snarare än definitivt. För att ta reda på huruvida 

deltagarna tonade ned sina meningsskiljaktigheter ställdes frågan I vilken 

utsträckning anser du att ni fokuserade på vad förslagen hade gemensamt snarare 

än vad som skilde dem åt? Kriteriet som handlar om ömsesidig respekt undersöktes 

genom att frågan I vilken utsträckning anser du att ni respekterade varandras 

ståndpunkter och visade ömsesidig respekt? ställdes till intervjupersonerna och 

slutligen ställdes frågan Minskade era meningsskiljaktigheter av dialogen? för att 

undersöka om medborgardialogen bidrog till att parterna kunde komma överens.  
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Kapitel 3 Metod 

Detta kapitel beskriver den metod som har använts för insamling av data och hur 

materialet har analyserats. Här presenteras även studien i förhållande till validitet. 

Syftet med kapitlet är att klargöra hur jag har gått tillväga för att genomföra 

undersökningen och besvara frågeställningen. 

 

3.1. Semistrukturerade intervjuer 

 

Vid kvalitativa intervjuer ligger tyngdpunkten på intervjupersonernas egna 

uppfattningar och synsätt. Till skillnad från det kvantitativa angreppssättet är 

kvalitativa intervjuer mindre strukturerade och fokuserar på intervjupersonernas 

åsikter snarare än forskarens intressen. En kvalitativ intervju är öppen för att röra 

sig i olika riktningar eftersom det talar om vad intervjupersonen anser är viktigt 

(Bryman 2008, 413-415). 

 

Då studien har ett tydligt fokus med en frågeställning som ska besvaras samtidigt 

som den rymmer flera fall som ska jämföras är semistrukturerade intervjuer att 

föredra. Intervjuaren har då en intervjuguide att utgå ifrån men intervjupersonen är 

fri att svara på sitt egna sätt. Man är inte låst vid sina frågor utan kan ändra 

ordningsföljden och kan ställa följdfrågor men bör inte avvika allt för mycket från 

de ursprungliga frågorna (Bryman 2008, 415-416). För att få svar på 

frågeställningen i denna studie utformades ett analysverktyg utifrån Gutmann och 

Thompssons idealtyp av deliberativ demokrati. Detta genererade i sin tur en 

intervjuguide med intervjufrågor som ställdes till intervjupersonerna. 

 

Ett problem med intervjuer är att det är svårt att veta om intervjupersonens utsaga 

stämmer då man inte kan ta förgivet att människor gör vad de säger. 

Intervjupersonen får i intervjusituationen möjlighet att presentera sig själv och 

därmed skapa sin identitet. Det finns en risk att intervjupersonen vill framställa sig 

själv i bättre dager eller imponera på den som intervjuar och därför inte svarar helt 

sanningsenligt. En annan nackdel med intervjuer är att det inte är säkert att jag som 

intervjuare uppfattar intervjupersonens svar på det sätt som intervjupersonen menar 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, 53-54). Det är möjligt att intervjupersonen 

svarar utifrån vad de tror är socialt önskvärt eller på det sätt som hen tror att 

intervjuaren vill. Ytterligare ett potentiellt problem är om intervjupersonen inte 

uppfattar frågan på det sätt som det var tänkt. Om man inte delar samma 

meningssystem kan resultatet bli missvisande (Bryman 2008, 224-225). Validiteten 

blir då låg eftersom vi inte kan vara säkra på att metoden täcker in det som vi vill 

undersöka (Malterud 2014, 27). En sådan risk finns alltid och därför har jag i 

intervjusituationen förklarat för respondenten vad jag menar med orden 

”medborgardialog” och ”andra parten”. En fördel med att använda 
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semistrukturerade intervjuer är att jag har kunnat förtydliga vad jag menar eller 

ställa följdfrågor när jag insett att intervjupersonen inte har uppfattat frågan på det 

sätt som det var tänkt. 

 

Som med all kvalitativ forskning bygger även analysen i denna studie på tolkning. 

För att tolkningen inte ska bli allt för subjektiv är det viktigt att vara reflexiv och 

ifrågasätta sina egna tillvägagångssätt och slutsatser genom hela processen 

(Malterud 2014, 22). För att uppnå repeterbarhet har jag försökt tydliggöra hur jag 

har gått till väga under hela processen, beskrivit analysverktyg och intervjufrågor. 

 

Av praktiska skäl har merparten av intervjuerna i denna studie gjorts via telefon. 

Den uppenbara fördelen med telefonintervjuer är att de är billigare och lättare att 

genomföra. Nackdelarna är att det inte passar sig väl att göra långa intervjuer per 

telefon och det är lättare för intervjupersonen att avsluta en intervju per telefon. Det 

går inte heller att se hur en person reagerar på en fråga genom att studera 

kroppsspråket (Bryman 2008, 432-433). Jag anser att fördelen med att främst spara 

tid överväger nackdelarna även om intervjuer ansikte-mot-ansikte är att föredra.  

 

3.2. Val av fall och intervjupersoner 

 

För den här fallstudien har två fall valts ut: nedläggningen av Åkerlänna skola år 

2016 och förslaget att lägga ned mellanstadiet på Öregrunds skola år 2015. 

Förutsättningarna för generalisering blir bättre vid två fall även om de fortfarande 

är begränsade. Att välja två fall istället för ett gör samtidigt att analysen kan bli mer 

nyanserad då det möjliggör jämförande. Av samma skäl har jag valt fall från två 

olika kommuner: Uppsala kommun och Östhammars kommun. Det är två 

grannkommuner med skilda förutsättningar. Uppsala kommun har en 

befolkningsmängd på 213 333 personer medan Östhammar är en liten kommun med 

21 747 invånare (SCB 2016). Man skulle kunna förvänta sig att politiker i en liten 

kommun är mer känsliga för protester och medborgardialoger då det finns en större 

chans att man är bekant med någon som berörs av beslutet. Ytterligare en faktor 

som har styrt val av fall är att beslut måste ha tagits för att kunna undersöka om 

medborgardialogen haft någon effekt på beslutet. För att få ett så brett resultat som 

möjligt har jag valt två fall där utgången av processen blev olika. I fallet Öregrund, 

där utfallet blev att nedläggningen stoppades, förväntas medborgardialogen 

uppfylla den deliberativa idealtypen i högre grad än i fallet Åkerlänna där utfallet 

blev nedläggning. För att intervjupersonerna ska ha händelseförloppet färskt i 

minnet och för att studien ska vara aktuell har fall valts som inträffat relativt 

nyligen.  

 

Valet av intervjupersoner har skett genom ett så kallat målinriktat urval där 

intervjupersoner väljs utav strategiska skäl för att de är relevanta för 

problemformuleringen (Bryman 2008, 434). De personer som har valts ut för 

intervju är centrala för fallen. Politikerna har varit med och fattat beslut och/ eller 

varit med under medborgardialogen och de föräldrar som har valts ut har varit 

engagerade i kampanjer för att bevara skolorna i sin dåvarande form. 

Intervjupersonerna har hittats genom att jag har tagit del av mediebevakningen runt 
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de båda fallen. Totalt har sex personer intervjuats; tre politiker och tre föräldrar. 

Politikerna som har intervjuats är Caroline Hoffstedt (S), ordförande i UN Uppsala, 

Erik Pelling (S), kommunalråd i Uppsala och ordförande i Plan- och 

byggnadsnämnden samt ansvarig för landsbygdsfrågor samt Roger Lamell, 

ordförande i BUN Östhammar. Föräldrarna som har intervjuats är Carola Eriksson, 

förälder till barn i Åkerlänna skola, Andreas Bryhn, förälder till barn i Öregrunds 

skola och en förälder i fallet Öregrund som har valt att vara anonym.  
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Kapitel 4 Resultat & Analys 

I detta kapitel presenteras studiens resultat som vävs samman med analys utifrån 

Gutmann och Thompssons idealtyp om deliberativ demokrati. Analysen 

presenteras utifrån analysverktyget där varje rubrik motsvarar en analysfråga. 

Fallen presenteras var för sig och följs av en jämförande sammanfattning.  

 

Teckenförklaring: 
 

CE: Carola Eriksson, förälder i Åkerlänna, intervjuad 2016-11-17 

CH: Caroline Hoffstedt, ordförande i UN Uppsala kommun (S), 

intervjuad 2016-11-16 

EP: Erik Pelling, kommunalråd och ordförande i Plan- och byggnadsnämnden, 

ansvarig för landsbygdsfrågor, Uppsala kommun (S), intervjuad 2016-11-26 

AB: Anderas Bryhn, förälder i Öregrund, intervjuad 2016-11-17 

AF:Anonym förälder i Öregrund, intervjuad 2016-11-28 

RL: Roger Lamell, ordförande i BUN Östhammars kommun (S), intervjuad 2016-

11-23 

 

4.1. Kunde argumenten accepteras av den andre parten? 

4.1.1. Fallet Åkerlänna 

 

I fallet Åkerlänna ville föräldrarna rädda skolan, eller åtminstone skjuta upp 

nedläggningen i två år. Man accepterade politikernas argument om att elevantalet 

var för lågt: ”för vi förstod att vi hade ett lågt elevantal och den ekvationen går ju 

naturligtvis inte att trolla bort” (CE) men ville lösa det problemet genom att flytta 

dit eleverna från Jumkils skola medan den renoverades. På så sätt skulle man kunna 

skjuta upp nedläggningen i två år och vinna tid för att få fram en annan lösning, till 

exempel starta en friskola. Om Åkerlänna ändå skulle behöva läggas ned efter två 

år såg man hellre att barnen fick gå i Jumkils skola än i Skuttunge dit man hänvisats 

efter nedläggningen. Huvudargumenten handlade om barnen i Åkerlänna och 

Jumkil redan kände varandra eftersom de haft idrott och slöjd ihop samtidigt som 

Jumkils skola låg bättre till geografiskt för föräldrarna. 

 

CH kunde acceptera den del av argumentationen som handlade om vardagspusslet 

men hade svårare att förstå det rationella i att vilja behålla skolan när man inte 

kunde säkra kvalitén: ”(…) den har jag lite svårt att förstå rent rationellt. Medan 

jag däremot har mycket mer förståelse för känslan av att det blir, men det blir 

krångligare, det blir längre bort, det blir resor för barnen och man har byggt upp 
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sitt liv och familjesituationen för att ha skolan nära där man bor. Det är klart att 

det är en jätteomställning.” 

 

UN:s argument handlade dels om att man inte kunde säkra undervisningens kvalité 

med så få elever, dels om att det är svårt att få ekonomin att gå runt på så små skolor. 

Detta ifrågasattes av föräldrarna: ” (…) vi ju haft samma lärare hur länge som helst 

ute hos oss, som trivdes väldigt bra. Och det var väl också ett av våra argument, att 

det här är ändå en väldigt bra skola. Den är billig enligt er själva i drift och den 

har väldigt bra rykte om sig.” (CE) 

 

Båda parter har argumenterat för sina respektive förslag och har även svarat på den 

andres argument, därmed anser jag den delen av Gutmann och Thompssons 

kriterium uppfyllt. Däremot kan man inte säga att deltagarna kunde acceptera 

varandras argument. Parterna kunde acceptera delar av den andres argumentation 

men inte allt. Samtidigt menar Gutmann och Thompsson att deltagarna i en 

deliberativ demokrati inte behöver vara överens men att de ska visa varandra 

ömsesidig respekt. Detta kriterium återfinns under den sista analysfrågan. Jag 

menar att de i någon mån har försökt leva sig in i den andres situation och accepterat 

delar av den andre partens argument. 

 

En annan del av kriteriet handlar om att argumentationen inte ska innehålla fel. 

Detta kriterium är svårt för mig att kontrollera då jag endast har haft 

intervjupersonernas utsagor att förhålla mig till. CH ville inte uttala sig om det fanns 

några fel i föräldrarnas argument men framhöll att de främst handlade om känslor: 

”(…) jag vill inte uttala mig om föräldrar på det sättet. Men det är mycket liksom 

känslor i det. Och det finns säkert värden i det som de framhåller som var korrekta 

för deras barns utgångspunkt.” (CH) ” EP kunde inte heller uttala sig om några 

felaktigheter i argumentationen: (..) det kunde inte jag bedöma utan det fick vi ju 

rådfråga förvaltningen. (…) det är inte så att någon far med osanning utan man 

tolkar siffror olika eller upplever saker olika och det har varit en seriös 

föräldraopinion tycker jag.” (EP)  

 

CE menade att kommunens argument innehöll faktafel:” Ja de framförde ju väldigt 

mycket faktafel och sedan så var det ju liksom ord mot ord. De menade på att ja du 

har räknat rätt men vi har också räknat rätt. Men i ena stunden säger de också att 

’det är det här vi tar beslut på, titta själv på de här siffrorna’, och så presenterar 

vi andra siffror och då säger de att det inte är så viktigt.” Då CE inte specificerar 

vad i argumentationen som skulle vara fel är min tolkning att det snarare verkar 

vara så att parterna har tolkat faktaunderlaget olika. Samtidigt kan man inte utesluta 

att argumentationen innehöll fel men eftersom jag inte hittat några uppenbara fel 

anser jag att den delen av kriteriet är uppfyllt i fallet Åkerlänna. Det finns ingenting 

i Gutmann och Thompssons idealtyp som säger att argumenten inte kan vara 

grundade i känslor så länge de skulle kunna accepteras av fria, jämlika personer 

som söker rättvisa villkor för deltagande.  
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4.1.2. Fallet Öregrund 

 

Föräldrarna i Öregrund var starkt kritiska till BUN:s förslag om att flytta 

mellanstadiet från Öregrunds skola till Frösåkersskolan i Östhammar. Deras 

huvudargument handlade om att barnen skulle få en lång och otrygg resväg till 

skolan då de skulle behöva åka buss. Otrygg eftersom barnen skulle behöva ge sig 

ut i trafiken och för att skolbussar ofta blir en plats för mobbning.  Man menade 

även att en nedläggning av skolan skulle leda till sämre befolkningsutveckling då 

barnfamiljer inte skulle vilja flytta till orten. I förlängningen skulle det leda till att 

företagen och universitetet skulle få det svårare att rekrytera personal och i 

slutändan skulle de kunna bli tvingade att lägga ned sin verksamhet i Öregrund. 

Ordförande i BUN accepterade föräldrarnas argument och menade till och med att 

han själv egentligen aldrig varit för förslaget: ” (…) jag var nog aldrig heller kär i 

att det skulle bli en F-3 skola utan F-6 är nog det minsta man kan ha där, det är 

den övertygelsen är jag i redan idag. Men ibland måste man spetsa argumenten för 

att få ut folk på gatorna (skratt).” (RL) 

 

BUN:s huvudargument handlade om det kollegiala lärandet, att lärandet blir bättre 

om lärarna får möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. Ett annat argument 

handlade om att det kan svårt bli säkra kvalitén i de små skolorna på sikt då det är 

svårt att rekrytera lärare. Det menade man skulle bli bättre om mellanstadiet 

flyttades till den stora skolan i Östhammar. Ett ologiskt resonemang enligt 

föräldrarna: ”Men de skulle liksom ändå lämna kvar en del små skolor som skulle 

utarmas på lärare och göras mindre, så liksom deras eget argument motsa ju deras 

mål på sätt och vis.” (AF) Föräldrarnas motargument accepterades av RL: ” (…) då 

minskar lärargruppen på Öregrunds skola och då blir det inte så mycket ge och ta 

av varandra. Så att det var ett väldigt tungt argument som jag köpte rakt av, att det 

skulle bli ett mindre arbetslag helt enkelt då på Öregrunds skola.” 

 

Från föräldrarnas sida höll man med om grundproblemet, det vill säga att 

Frösåkersskolan i Östhammar var i dåligt skick och att kvalitén behövde höjas, men 

man var kritisk mot kommunens förslag på lösning. En förälder menade att 

politikerna medvetet verkar ha undvikit att tala om det verkliga argumentet bakom 

förslaget: ” (…) alltså för i slutändan så handlar ju allt om ekonomi. Men det ville 

de inte säga rätt ut, det kändes som att de lite skämdes för det, vilket jag tycker är 

lite konstigt. Det är ju ändå ett argument som de flesta människor kan förstå men 

det sa de aldrig rätt ut utan de hade en massa pseudoargument, upplevde vi det 

som.” (AF) Att ekonomin var grundorsaken bekräftades av RL: ”(…) vi skulle till 

och göra en, ja för våran kommun sett, en gigantisk investering i en ny 

högstadieskola som blir en 4-9 skola och då blir det förändringar skolstrukturen, 

så det var orsaken.” Om det var så att man från BUN:s sida medvetet undvek att 

delge de verkliga argumenten bakom besluten menar jag att deliberationen inte kan 

sägas leva upp till Gutmann och Thompssons kriterium om att deltagarna anger 

argument för sina ståndpunkter. Det hör ihop med det andra kriteriet som handlar 

om att argumenten och informationen ska vara tillgänglig för alla som berörs. 

Dessutom pekade en förälder på avsaknad av argument: ”Alldeles i början så var 

det ju oerhört lite argument, så det var liksom inte förrän vi började bråka riktigt 

mycket som det började komma lite argument, de sipprade ut ganska sakta och man 

fick lite argument från olika.” (AF) För att Gutmann och Thompssons första 

kriterium ska vara uppfyllt krävs att deltagarna anger argument för sina 
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ståndpunkter. BUN har förvisso angivit argument för sina ståndpunkter men om det 

fanns underliggande argument som inte kommunicerades anser jag att kriteriet inte 

är uppfyllt.  

 

Dessutom menade föräldrarna att det fanns faktafel i förslaget från BUN:” Ja, de 

hänvisade till en känd pedagog som heter John Hattie och menade då att enligt vad 

han kom fram till så var det bättre att flytta barnen till den här nya skolan istället 

för att ha skolorna kvar. (…) Så vi letade ju allt vi kunde om vad John Hattie hade 

läst och kom fram till att han inte alls hade sagt att, han hade sagt att storleken på 

skola spelar absolut ingen roll.” (AB) Enligt Gutmann och Thompsson kan man 

ifrågasätta legitimiteten för beslutet och respekten för medborgarna om argumenten 

är felaktiga. Om vi utgår från att föräldrarnas utsaga stämmer och förvaltningen har 

felciterat en källa innebär det att kriteriet inte är uppfyllt. Eftersom beslutet blev ett 

annat än förslaget är det snarare det ursprungliga förslaget som kan ifrågasättas.  

 

4.1.3 Sammanfattning 

 

Sammanfattningsvis är min tolkning att fallet Åkerlänna levde upp till kriteriet i 

högre grad än fallet Öregrund. Detta eftersom deltagarna i större omfattning kunde 

acceptera varandras argument även om man inte var överens. I fallet Öregrund 

kunde den intervjuade politikern acceptera föräldrarnas argument medan 

föräldrarna inte kunde acceptera politikernas argument. De kunde hålla med om 

grundproblemet men ansåg att politikerna inte angav det verkliga argumentet om 

ekonomi och kunde inte acceptera de andra argumenten. I båda fallen ansåg 

föräldrarna att den andra partens argument innehöll faktafel. I fallet Åkerlänna 

tolkar jag det snarare som att man tolkade faktaunderlaget olika. I fallet Öregrund 

har jag endast föräldrarnas utsagor att gå efter och om det stämmer att BUN:s 

förslag byggde på felaktig information innebär det att den delen av kriteriet inte är 

uppfyllt.  

 

4.2. Var argumenten tillgängliga och möjliga att förstå? 

4.2.1. Fallet Åkerlänna 

 

CE menade att motpartens argument var tillgängliga och uppgav att de 

presenterades för föräldrarna dels genom ett brev från rektorn, ett stormöte och 

informationen fanns tillgänglig på kommunens hemsida. Hon uppfattade 

politikernas argument som ”det är lågt elevantal, elevhälsan och att det var svårt 

att rekrytera lärare.” och sade sig endast förstå argumentet om lågt elevantal medan 

hon ifrågasatte de andra argumenten. Som jag tolkar Gutmann och Thompsson 

handlar ”förstå” i det här sammanhanget om att det ska vara möjligt att förstå 

innebörden av ett argument snarare än förståelse på ett rationellt eller känslomässigt 

plan. Argumenten ska alltså inte vara för tekniskt komplicerade eller hänvisa till 
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saker som den andre parten inte känner till. Under intervjuerna har jag försökt leda 

in intervjupersonen på det spåret men är självkritisk till att jag inte lyckats förmedla 

exakt vad jag menar med ordet ”förstå”. Min tolkning är att CE förstår innebörden 

av den andre partens argument men att hon är starkt kritisk till dem. Eftersom 

hennes uppfattning av vilka UN:s huvudargument i stort överensstämde med CH:s 

beskrivning menar jag att hon borde ha förstått dem.  

 

Föräldrarna presenterade sina förslag på stormötet, i mejlkonversationer, via en 

namninsamling och på ett möte mellan tre representanter för föräldragruppen, 

Caroline Hoffstedt och Erik Pelling (intervjuer med CH och CE). När CH fick 

frågan om informationen som föräldrarna byggde sin argumentation på var 

tillgänglig så svarade hon: ” Nej men det är ju jättesvårt att sätta sig in i en känsla 

som man har som förälder för det är ju inte så att man som förälder heller deltar i 

skolans dagliga arbete.” EP svarade att ” jag hade ju tillgång till den information 

som de gav oss både muntligt och via mejl och så. Jag kan inte svära på att jag 

hade tillgång till all information utan det hade ju Caroline å andra sidan.” Återigen 

framhåller CH att föräldrarnas argument grundade sig i känslor vilket kan göra 

argumenten svårtillgängliga om man har svårt att sätta sig in i den andres situation. 

Samtidigt backade föräldrarna upp sitt förslag med ett faktaunderlag som gjordes 

tillgängligt för politikerna.  

 

Politikerna uppfattade att den andre partens argument handlade om trygghet, 

familjelogistik och om att skolan var viktig att bevara för landsbygdens utveckling. 

Detta stämmer till stor del överens med hur den intervjuade föräldern beskrev 

huvudargumenten även om hon kunde redogöra för förslaget mer i detalj. CH 

uppfattade förslaget från föräldragruppen som: ”det handlade ju om att skjuta upp 

stängningen ett år för att få möjligheten att vid ett senare tillfälle välja skola.” Det 

stämmer delvis men inte helt då man enligt förslaget skulle kunna skjuta upp 

stängningen i två år. Sedan hade man redan bestämt vilken skola man ville att 

barnen skulle gå i; Jumkil. Det är oklart varför CH:s uppfattning av förslaget inte 

stämmer överens med CE:s beskrivning men hon kan ha missuppfattat, glömt eller 

så fanns det fler parallella förslag. Oavsett så verkar hon ha förstått huvuddragen 

och även argumentens innebörd.  

Min tolkning utifrån Gutmann och Thompssons idealtyp är att det andra kriteriet i 

fallet Åkerlänna är uppfyllt. Det var ingen information som hölls hemlig och min 

tolkning är att argumenten var möjliga att förstå för de berörda, även om deltagarna 

inte höll med varandra. 

 

4.2.2. Fallet Öregrund 

 

I fallet Öregrund uppgav föräldrarna att de fick tillgång till BUN:s argument via 

media och Facebook och senare på mötet då de fick träffa politiker och tjänstemän 

på dialogturnén. De två intervjuade föräldrarna hade skilda uppfattningar gällande 

argumentens tillgänglighet. AB menade att argumenten var tillgängliga: ”Ja det var 

ju vad de sa och vad som stod i tidningen och så, så att det tyckte jag.” Medan den 

andra föräldern menade att argumenten var svåra att få tillgång till eftersom det 
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bakomliggande argumentet om ekonomi inte kommunicerades tydligt: ”Nej de var 

väldigt svåra att få tillgång till, alltså för i slutändan så handlar ju allt om ekonomi. 

Men det ville de inte säga rätt ut (…)” (AF) Hen menade att de argument som 

framfördes endast var ”pseudoargument” och inte heller dessa var lätta att få 

tillgång till: ”(…) det var liksom ingen dialog utan de åkte runt och berättade vad 

de hade tänkt. Sedan var det liksom någon av de här dialogerna så sa de till och 

med uttryckligen att ’det här är ingen frågestund’ utan… Så nej de var ganska svåra 

att få tag på och det var typ att man fick anteckna ner vad de sa på den här 

dialogturnén liksom, varför de ville göra det.” 

 

Båda föräldrarna uppgav att de inte hade tillgång till den information som BUN 

byggde sina argument på: ” Nej det hade vi inte utan vi fick protokoll från Barn- 

och utbildningsnämnden men vi hade ju inte fått de handlingar som de hade fått. 

Det bad vi inte om heller men det hade ju kanske varit smart för dem att dela ut. 

Det gjorde de inte.” (AB) Man menade även att BUN:s argumentation saknade 

faktaunderlag: “(…) de saknade nog i mångt och mycket referenser till sina 

argument och påståenden. De hade en mängd påståenden som de egentligen inte 

hade någon referens till. Så vi fick ju på egen hand liksom försöka leta upp, 

referenser som stödde våran sak och vi lyckades faktiskt hitta referenser som motsa 

deras ståndpunkter.” (AF) Enligt Gutmann och Thompsson måste både 

argumenten och den information som de bygger på vara tillgängliga och möjliga att 

förstå. Om information hålls hemlig måste man ha goda skäl till varför och det ska 

finnas möjlighet att utmana informationen senare. BUN angav inga argument till 

varför informationen hölls hemlig:” Nej, vi frågade aldrig efter det, det kunde vi ju 

ha gjort men det gjorde vi inte. Vi tänkte väl mer att det spelar ingen roll vad de 

har som ligger bakom det här, vi har studier och källor som tyder på att det inte 

håller.” (AB) 

 

RL upplevde att han hade tillgång till den information som föräldrarnas förslag 

byggde på och på frågan om han kunde förstå föräldrarnas argument svarade han: 

” Absolut, absolut! Att F-6 är, det är ju ändå ett ganska levande samhälle 

Öregrund. Då skulle de aldrig ha haft en skola tidigare då och det skulle sitta i 

ryggmärgen att man åkte någonstans. Men i och med att de har en skola, sporthall, 

allting, nej för mig kändes det konstigt.” Från BUN:s sida kunde man alltså förstå 

den andre partens argument och informationen som de byggde på var tillgänglig. 

Föräldrarna å sin sida kunde förstå innebörden av kommunens argument även om 

de inte höll med: ”vi kunde ju förstå innebörden av dem men vi skrev ju den här 

medborgarutredningen för att bemöta deras argument.” (AB)  

 

Det är svårt att veta om informationen hade funnits tillgänglig om föräldrarna hade 

begärt ut den men att föräldrarna upplevde att den var svårtillgänglig anser jag är 

skäl nog för att kriteriet inte ska vara uppfyllt. Däremot kunde föräldrarna förstå 

innebörden av argumenten när de väl kunnat ta del av dem.  

 

4.2.3. Sammanfattning 

I fallet Åkerlänna menar jag att kriteriet om tillgänglighet är uppnått. Båda parters 

argument byggde på information som fanns tillgänglig och var möjlig för de 
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berörda att förstå. I fallet Öregrund däremot anser jag inte att kriteriet är uppfyllt då 

föräldrarna upplevde att informationen som BUN:s argument byggde på inte var 

tillgänglig. Det är möjligt att föräldrarna hade kunnat ta del av informationen om 

de hade begärt ut den men jag anser att deras upplevelser om att den var 

svårtillgänglig räcker för att kriteriet  inte ska anses uppfyllt.  

4.3. Påverkade medborgardialogen beslutet och var beslutet 

bindande? 

4.3.1. Fallet Åkerlänna 

 

För att Gutmann och Thompssons tredje kriterium ska anses uppfyllt ska målet med 

processen vara ett bindande beslut. Deliberationen sker inte för sakens skull utan 

medborgarna ska ha möjlighet att påverka. På frågan om det var meningen att 

medborgardialogen skulle resultera i ett bindande beslut svarade EP: ” man kan ju 

ha medborgardialoger i olika etapper. Det går ju från informationsmöte till att man 

faktiskt är med och kan man påverka i olika steg och då, här var ju ett väldigt sent 

skede och det fanns inte så stora möjligheter att faktiskt påverka. Ja men det hade 

ju varit om det hade varit uppenbara fel i underlaget, då hade det ju kanske 

utbildningsnämnden backat men det har var ju ändå, det var ju kanske inte ett rent 

informationsmöte, det fanns ju ändå möjlighet att, det var ju innan beslutet var 

fattat.” Även bristen på tid försvårade för föräldragruppen: ”vi hade ju väldigt kort 

om tid. Vi fick ju veta första mars, 30 mars skulle beslutet tas och med föräldrar 

som jobbar heltid och har barn, jag vet inte om jag tycker att det är ett rimligt läge 

att på ideell basis som föräldrar liksom ta fram all information som de har 

tjänstemän som utför.” (CE)  

 

CE menade att politikerna lyssnade till deras förslag men att det verkade som att de 

redan hade bestämt sig och egentligen inte var öppna för någon dialog: ” (…) lyssna 

och lyssna kan ju vara två skilda saker. Man kan höra och inte göra och man kan 

lyssna och göra något av det eller föra en dialog kring det, hur och varför, så att 

säga. Men det kände inte vi, att i de dokumenten som presenterades sen, att man 

tog någon direkt hänsyn till, det kändes mer som att man hade bestämt sig redan.” 

Min tolkning av resultaten är att det inte fanns några större möjligheter att påverka 

beslutet som skulle tas då detta är något som framfördes av både föräldrar och 

politiker. Samtidigt menade CH att det är svårt att säga om medborgardialogen 

påverkade beslutet då det endast var ett fåtal föräldrar som var drivande i att bevara 

skolan: ” Nej, svaret är nej, på ett sätt eftersom det var några föräldrar som drev 

väldigt starkt att de 1) ville ha skolan kvar och 2) om de inte kunde få det ville de 

absolut att det skulle skjutas upp ett år. Ur det perspektivet så hade inte de 

synpunkterna något inflytande på vårt beslut eftersom det inte blev beslutet. Men 

sen, som sagt, så var det framförallt främst tre föräldrar som jag uppfattade var 

drivande i det och de övriga hörde jag inga kommentarer från och där kan inte jag 

avgöra vad de tyckte eller tänkte kring beslutet.” Samtidigt som man kan tycka att 

det är problematiskt att endast ett fåtal röster hörs i en deliberation finns det inget i 

Gutmann och Thompssons idealtyp som beskriver att ett visst antal ska vara 
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delaktiga. Jag anser att kriteriet ej är uppfyllt eftersom det funnits få möjligheter för 

föräldrarna att påverka beslutet.  

4.3.2. Fallet Öregrund 

 

Föräldrarna hade uppfattningen att medborgardialogen inte syftade till att ta ett 

bindande beslut, utan snarare att beslutet redan var fattat: ” Nej, de ville lyssna på 

vad vi hade att säga så de lovade inte då under dialogturnén att de skulle ändra det 

beslut som var fattat på något sätt utan de skulle bara lyssna på vad vi hade att 

säga.” (AB) Samtidigt uppfattade de att medborgardialogen hade påverkat beslutet: 

”Jag tror att den främsta påverkan är att de förstod att, de förstod på ett fördjupat 

sätt att skolnedläggningar, i hela kommunen, är väldigt impopulära. Det beslut de 

fattade sedan, det var att inga förändringar ska göras under pågående 

mandatperiod.” (AB)  

 

RL hade uppfattningen att medborgardialogen skulle resultera i ett bindande beslut 

och att beslutet påverkades av de åsikter som fördes fram under medborgardialogen: 

” Ja, jag tror det, att det är nog så att vi blev påverkade. Vi hade nog en annan bild 

väldigt mycket innan vi gick ut. (…) Det blev ju inga förändringar i kringregionerna 

mer än att det blev F-3 skolor då i Östhammars tätort, så att tätorterna dom har vi 

förändrat men ingenting varken för Öregrund eller, Gräsö eller Snesslinge (…)” 

Föräldrarna och politikerns bild av vad målet med medborgardialogen var skilde 

sig alltså åt. Medan föräldrarna såg dialogturnén mer som en ”insäljningsturné” så 

ansåg RL att den skulle resultera i ett bindande beslut. Båda parter höll med om att 

medborgardialogen hade påverkat beslutet, vilket även visade sig i vad processen 

resulterade i. Kommunen gjorde en helomvändning och drog tillbaka förslaget om 

att lägga ned mellanstadiet i Öregrund.  

 

4.3.3. Sammanfattning 

 

Utifrån den tredje dimensionen i Gutmann och Thompssons idealtyp skiljer sig 

fallen åt. I fallet Åkerlänna hade föräldrarna mycket begränsade möjligheter att 

påverka beslutet eftersom deliberationen skedde sent i beslutsprocessen. Det skulle 

mycket till för att politikerna skulle ändra sig och trots att föräldrarna presenterade 

alternativa förslag på lösningar tog fattade UN beslut enligt förslaget. I fallet 

Öregrund hade föräldrarna större möjligheter att påverka beslutet. Vad detta beror 

på är svårt att säga men som tidigare nämnts verkade nämndens ordförande inte 

själv varit övertygad om att deras förslag var det bästa. Han till och med menade att 

man gått ut med förslaget för att skapa debatt. Från föräldrarnas sida uppfattade 

man att beslutet i princip redan var fattat men att de lyckades få politikerna att inse 

att de skulle förlora väljare på att driva igenom förslaget. Jag anser att kriteriet är 

uppfyllt i högre grad i fallet Öregrund eftersom föräldrarna där hade större 

möjligheter att påverka beslutet än i Åkerlänna.  
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4.4. Är beslutet öppet för omprövning?  

4.4.1. Fallet Åkerlänna 

 

Enligt Gutmann och Thompsson kännetecknas en deliberativ demokrati av att 

beslut kontinuerligt omprövas. Föräldern upplevde inte att beslutet skulle gå att 

ompröva i framtiden: ” Nej. Vi överklagade ju men återigen liksom, det var så kort 

varsel. Beslutet togs sista mars, sedan så tog ju kommunfullmäktige ytterligare, ja 

spiken-i-kistan-beslutet.” Från politikernas sida menade man istället att beslutet 

skulle kunna omprövas i framtiden om förutsättningarna skulle förändras: ”Ja nej 

men det är väl inte uteslutet. Vi tar ju flera beslut som ska underlätta för 

bostadsbyggandet och vi försöker styra det till de tätorter vi har på 

landsbygden.(…) Så det är klart att det finns hopp för att vi, jag menar att dels de 

andra skolorna på landsbygden som kan hänga löst kan få vara kvar och utvecklas, 

och kanske att det kan tillkomma någon ny också och då är det inte omöjligt att 

Åkerlänna kan bli en sådan plats i och med att man har haft en skola tidigare.” 

(EP) Samtidigt poängterade EP att man nu satsar på att bygga en ny skola i Jumkil: 

”Sedan å andra sidan, nu satsar vi ju på Jumkils skola som inte ligger särskilt långt 

därifrån, som dessutom ligger på en av vägarna in till stan, där man väl jobbar, det 

var ju en lösning som visade sig fungera väldigt bra och i så fall kanske vi ska 

koncentrera oss på den och se till att den aldrig behöver ifrågasättas.” 

 

Min tolkning av resultatet är att beslutet förvisso inte är definitivt, det skulle kunna 

omprövas någon gång i framtiden. För att det ska ske krävs dock att 

befolkningsunderlaget förändras radikalt och det kommer troligtvis inte att hända 

inom den närmaste framtiden.  

 

4.4.2. Fallet Öregrund 

 

I fallet Öregrund upplevde föräldrarna att det fanns möjlighet att beslutet skulle 

omprövas i framtiden. Eftersom man bygger en större skola i Östhammar än vad 

det finns elever till just nu så menar man att nedläggningshotet inte är avvärjt: ”De 

har försökt flera gånger tidigare och de kommer försöka igen. Nu är det ju det här 

som jag sa att de bygger ändå skolan anpassad för det här förslaget. Det enda de 

inte har gjort är att de har inte beslutat att lägga ned skolorna runtomkring. Så allt 

är ju förberett för det känns det som. Så det är nog bara ett 

kommunfullmäktigesammanträde ifrån, alltid.” (AF) 

 

RL menade att beslutet att behålla mellanstadiet i Öregrund ligger fast: ”Nej det 

tror jag inte. Jag tror inte att det kommer att påverkas. Nu är ju inte jag satt här 

för evigt men nej den känslan har inte jag.” Samtidigt nämner han att det kan finnas 

barn i Öregrund som längtar efter att gå i Östhammar redan i mellanstadiet:” mor- 

och farföräldrar som börjar fundera på om barnen börjar längta till Östhammar 

redan när de går i 4:an 5:an. Men kan vara specifikt för dem, men jag har i alla 

fall träffat en par tre stycken sådär som…” 
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Min tolkning är att beslutet är öppet för omprövning även om BUN har lovat att 

inga förändringar kommer att ske under pågående mandatperiod. Föräldrarna 

verkar skeptiska till om politikerna verkligen kommer att hålla vad de lovat. Även 

nämndens ordförande verkar ha tänkt tanken att mellanstadiet skulle kunna flyttas 

i framtiden.  

 

4.4.3. Sammanfattning 

 

Teorin ger ingen tydlig tidsram för omprövning av beslut vilket gör att detta 

kriterium är svårt att undersöka empiriskt. Alla politiska beslut är i någon mening 

öppna för omprövning även om tidsperspektivet kan variera. Min tolkning att 

beslutet i fallet Åkerlänna inte är öppet för omprövning inom den närmaste tiden. 

Att riva upp beslutet skulle innebära att eleverna skulle behöva flyttas igen. Nu 

ligger dessutom skolan ute till försäljning och om den säljs kan det vara svårt att få 

tillbaka byggnaden. Alternativet skulle i så fall vara att bygga en ny skola i 

Åkerlänna och med tanke på att man bygger en skola i Jumkil som inte ligger så 

långt bort är den chansen inte så stor. Å andra sidan skulle ett maktskifte i Uppsala 

kommun kunna innebära att beslutet rivs upp. I fallet Öregrund är min tolkning att 

en eventuell omprövning ligger närmare i tid eftersom politikernas löfte endast 

sträcker sig till nästa mandatperiod.  

 

4.5. Visade deltagarna varandra ömsesidig respekt? 

4.5.1. Fallet Åkerlänna 

 

För att en kontinuerlig dialog ska vara möjlig enligt Gutmann och Thompsson krävs 

att deltagarna tonar ner meningsskiljaktigheter och visar ömsesidig respekt. CE 

menade att parterna hade respekterat varandras åsikter samtidigt som politikerna 

visade bristande respekt då de inte möjliggjorde någon verklig dialog: ” (…) båda 

respekterade väl varandra ståndpunkter, men vi var inte överens. (…) Vi fick 

framföra våra önskemål men det betydde ju inte att de ens tittade på dem. Ur den 

synvinkeln så tyckte jag inte att de hade respekt, men de lyssnade ju, så till vida 

hade de ju respekt. Med det var ju liksom mer en skyldighet att de måste lyssna in 

vad vi hade att säga typ.” På frågan om medborgardialogen ledde till minskade 

meningsskiljaktigheter svarade hon med ett skratt: ”Nej verkligen inte! Eftersom vi 

inte fick en dialog.” Jag tolkar detta som att hon å ena sidan upplevde att de hade 

respekterat varandras ståndpunkter, å andra sidan att politikerna endast hade lyssnat 

för att de måste och att de egentligen hade bestämt sig på förhand.  

 

CH å sin sida menar att de förde en dialog, att det var en god samtalston och att de 

respekterade varandras roller: ” (…) jag tror att om du lyssnar till föräldrarna skulle 

de nog säga, eller de som var drivande i den här frågan, kanske skulle uppfatta det 
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som att jag inte, i min roll har respekterat deras åsikter. Därför att respekt är liksom 

likhetstecken vi ska fatta de beslut som föräldrarna önskar och det gjorde vi ju inte. 

Men däremot, så tycker jag att den var, alltså att den var respektfull på det sättet 

att vi hade en dialog, vi mötte föräldrarna, vi mötte intresserade från bygden i den 

här frågan. Jag träffade även de här tre föräldrarna enskilt för att lyssna till deras 

förslag om en annan lösning. Jag svarade på mejl, ja, det fanns en dialog där jag 

ändå känner att det fanns en ömsesidig förståelse för varandras roller åtminstone. 

Det var liksom en god samtalston och så.” Samtidigt upplevde hon att det kom 

mindre trevliga reaktioner när föräldrar blev besvikna över beslutet men att det är 

något som man får vara beredd på som politiker: ”Det blev liksom en besvikelse när 

vi inte gjorde det och då kan man väl ibland som förtroendevald känna att 

reaktionerna är mer eller mindre snälla eller trevliga, men jag menar det är vår 

roll att hantera det. För det här handlar om föräldrar som älskar sina barn och ja, 

vill göra det bra för dem och då förstår jag att det väcker känslor.” Även EP tyckte 

att samtalstonen var respektfull även om det fanns vissa som gick över gränsen: 

”Sådana här frågor kan ju urarta ibland också, man har irrelevanta argument och 

det blir personangrepp och det blir hårda ord och så men jag uppfattade ändå de 

här föräldrarna som, på skolan så var det väl en del, det var väl några som kanske 

gick över gränsen lite men de flesta höll ändå väldigt bra ton på det mötet. Och på 

det här lilla mötet så var det definitivt en väldigt god ton och seriösa argument och 

så.”  Min tolkning är att deltagarna å ena sidan visade respekt åt varandras 

ståndpunkter men att man inte i särskilt stor utsträckning tonade ner sina 

meningsskiljaktigheter.  

 

Skolnedläggningar rör ofta upp mycket känslor och Åkerlänna var inget undantag. 

Ändå uppgav båda parter att processen kännetecknats av ömsesidig respekt av 

varandras ståndpunkter även om det fanns inslag av bristande respekt. Föräldrarna 

upplevde bristande respekt eftersom de inte kände att politikerna tog deras förslag 

på allvar och för att förslaget hade presenterats så sent i processen. Politikerna å sin 

sida fick motta en del mindre respektfulla yttringar från upprörda föräldrar.  

 

4.5.2. Fallet Öregrund 

 

I fallet Öregrund hade föräldrarna olika upplevelser av huruvida man hade visat 

respekt eller inte. Den ena föräldern upplevde brist på respekt under dialogturnén:  

” det var kanske dåligt med ömsesidig respekt faktiskt. Jag tycker att det började 

ganska dåligt med den där dialogturnén som var mer en monologturné där de 

uttryckligen sa att ”ni är inte här för att ställa frågor, ni är här för att lyssna” och 

så kallar man det för en dialogturné liksom (…) Men det var inga otrevligheter eller 

elakheter som försiggick, men det var ingen särskild respekt heller.” (AF) Hen 

menade dock att politikerna hade lyssnat och visat respekt i högre grad än 

tjänstemännen: ”Politikerna upplevde jag som betydligt mer inkännande och 

lyssnande, och det tror jag helt enkelt bottnar i att de är rädda om rösterna så de 

tycker jag, och i och med att de har i alla fall för tillfället skrotat förslaget tyder ju 

på att de har lyssnat till det vi har sagt då.” (AF) Den andra föräldern upplevde 

istället att parterna hade visat varandra ömsesidig respekt: ” (…) ja, det skulle jag 

nog säga att vi gjorde i hög utsträckning. Det var inte bara vi som reagerade utan 
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jag kan tänka mig att politikerna fick en hel del arga samtal till sig från folk som 

inte gjorde som vi. (…) (AB)  

Nämndens ordförande å sin sida upplevde att deltagarna visade ömsesidig respekt: 

” Ja jag hoppas det. Men jag menar, det borde ju ha varit så eftersom, det är klart 

att jag framstod som, ja en drummel eller bulldozer eller sådär för att vi hade lagt 

ett förslag som vi ville diskutera men nej det var inga hårda ord sådär.” (RL) 

Utifrån intervjusvaren verkar det som att man har respekterat varandras 

ståndpunkter, även om en av föräldrarna var mer tveksam till om det hade funnits 

en ömsesidig respekt. Det är svårt att säga varför föräldrarnas upplevelser skiljer 

sig åt men man kan ha olika förståelse av vad respekt innebär.  

4.5.3. Sammanfattning 

 

 

I inget av fallen verkar det ha funnits uppenbara brister i respekt som att man 

exempelvis skulle ha använt sig av personangrepp eller glåpord. Däremot har flera 

föräldrar upplevt bristande respekt från representanter från kommunen. I fallet 

Åkerlänna handlade det främst om att föräldern upplevde att deras förslag inte togs 

på allvar. Politikerna å sin sida upplevde föräldraopinionen som seriös samtidigt 

som det fanns vissa individer som blev besvikna och då uppträdde respektlöst i 

affekt. Man har dock inte tonat ned meningsskiljaktigheterna i någon hög grad, 

exempelvis hade politikerna kunnat gå föräldraopinionen till mötes på någon punkt 

men så gjordes inte. I fallet Öregrund upplevde deltagarna i högre grad ömsesidig 

respekt även om en förälder upplevde bristande respekt i samband med dialogturnén 

och i kontakt med förvaltningens tjänstemän. Däremot ledde medborgardialogen 

till att meningsskiljaktigheterna minskade eftersom BUN accepterade föräldrarnas 

argument och ändrade förslaget. I båda fallen har deltagarna upplevt att man 

lyssnade till varandras argument. Med tanke på att skolnedläggningsprocesser ofta 

rör upp starka känslor verkar man i dessa två fall lyckats hålla en relativt god 

samtalston. Utifrån resultaten är min tolkning i förhållande till Gutmann och 

Thompssons att båda parter verkar ha haft som avsikt att handla respektfullt men 

att politikerna hade kunnat göra mer för att försöka vinna föräldrarnas respekt. 
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Kapitel 5 Slutsatser och diskussion 

5.1. Slutsatser 

 

 

Studiens syfte har varit att undersöka huruvida medborgardialoger i samband med 

skolnedläggningar lever upp till deliberativa demokratiideal. Frågeställningen som 

ställdes i inledningen var: 

 

 I vilken utsträckning överensstämmer medborgardialogerna i samband med 

nedläggningen av Åkerlänna skola och förslaget att lägga ned mellanstadiet på 

Öregrunds skola med det deliberativa demokratiideal som framförs av Gutmann 

och Thompsson? 

 

Den första dimensionen i Gutmann och Thompssons idealtyp handlar om att 

deltagarna anger argument för sina ståndpunkter som skulle kunna accepteras av 

fria, jämlika personer som söker rättvisa villkor för deltagande. För att detta 

kriterium ska anses uppfyllt krävs även att argumenten inte är baserade på 

felaktigheter. Utifrån resultaten anser jag att den första delen är uppfylld i båda 

fallen i och med att deltagarna argumenterar för sina ståndpunkter och svarar på 

den andres argument. Däremot har endast delar av argumenten accepterats av den 

andre parten, med undantag för politikern i fallet Öregrund som kunde acceptera 

föräldrarnas argument fullt ut. Det har handlat om att man inte kunnat se logiken 

eller det rationella i argumenten och därför haft svårt att acceptera dem. Föräldrarna 

i båda fallen har även uppfattat att den andra partens argument innehållit 

felaktigheter.  

 

Den andra dimensionen handlar om att argumenten ska vara tillgängliga och 

möjliga att förstå för de berörda. Om information hålls hemlig måste det finnas goda 

skäl för det och det måste finnas utrymme att utmana den informationen i ett senare 

skede. Här skiljer sig resultaten åt där argumenten var mer lättillgängliga i fallet 

Åkerlänna än i fallet Öregrund. I båda fallen var föräldrarnas argument tillgängliga 

för den andra parten medan föräldrarna i fallet Öregrund ansåg att BUN:s argument 

i viss mån varit svårtillgängliga. Det handlade främst om att argumentet om 

ekonomi inte kommunicerades tydligt och att man inte upplevde sig ha tillgång till 

den information som argumenten byggde på. Om det var så att information hölls 

hemlig angav inte BUN några skäl för detta. Däremot lyckades föräldrarna hitta 

informationen på egen hand och fick tillfälle att utmana den.  

 

Gutmann och Thompssons tredje kriterium säger att målet med processen ska vara 

att ta ett beslut som är bindande för en tid. Detta innebär att man deltar för att 

påverka ett faktiskt beslut eller hur framtida beslut tas. Även här skiljer sig 
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resultaten åt där föräldrarna i fallet Öregrund haft större möjligheter att påverka än 

föräldrarna i fallet Åkerlänna. I fallet Åkerlänna skedde deliberationen sent i 

processen och det fanns små möjligheter för föräldrarna att påverka beslutet. I 

Öregrund visade sig föräldrarnas påverkansmöjligheter istället vara stora och varför 

resultaten skiljer sig åt är svårt att säga. Båda processer verkar ha genomförts under 

liknande tidsramar men politikernas inställning till dialogen har skilt sig åt. Min 

tolkning av empirin är att BUN i fallet Öregrund var mer mottagliga för föräldrarnas 

argument och att ordföranden själv inte verkade övertygad om att förslaget var det 

bästa. I fallet Åkerlänna verkade UN istället ha varit relativt fast beslutna om att 

genomföra sitt förslag och verkar inte varit öppna för att ändra sig i någon stor 

omfattning.  

 

Enligt Gutmann och Thompsson bör besluten som tas i en deliberativ process vara 

tillfälliga och inte definitiva. Detta innebär att det förs en kontinuerlig dialog där 

man är öppen för att omvärdera tidigare ståndpunkter, att man tonar ner 

meningsskiljaktigheter och visar varandra ömsesidig respekt. Denna dimension är 

svår att kontrollera då det inte finns något tydligt tidsperspektiv. Alla politiska 

beslut är i någon mån omprövningsbara. Samtidigt är det svårt att riva upp ett 

beslut om nedläggning som i Åkerlännas fall där barnen redan är flyttade och 

skolbyggnaden ligger ute till försäljning. Om förutsättningarna för elevunderlaget 

skulle förändras i Åkerlänna i framtiden kan beslutet komma att omprövas men 

ingen av intervjupersonerna verkar se det inom de närmaste åren. I fallet Öregrund 

har förvisso politikerna lovat att inte genomföra några förändringar i 

skolstrukturen under kommande mandatperiod men ingen vet vad som händer 

efter nästa val. 

 

Resultaten är spretiga och utifrån min tolkning kan jag inte se att något av fallen 

uppfyller samtliga av kriterierna i Gutmann och Thompssons idealtyp perfekt. 

Utifrån en sammanvägning av alla kriterier anser jag att fallet Öregrund uppfyller 

idealtypen i något högre grad än fallet Åkerlänna. Valet av fall förväntades 

påverka resultatet i den riktningen eftersom utfallet talade för att deliberationen 

hade påverkat beslutet i högre grad i fallet Öregrund. Medborgardialogens 

påverkan på beslutet var i sin tur en viktig anledning till att Öregrund i högre grad 

uppfyllde idealtypen. Enligt mig är det dock förvånande att resultatet inte skilde 

sig åt mer i de båda fallen när det gäller de övriga dimensionerna. Att 

medborgardialogen påverkat beslutet är alltså ingen garanti för att processen varit 

deliberativ. Samtidigt visar fallet Öregrund att medborgardialoger i samband med 

skolnedläggningar kan göra skillnad.  

 

5.2. Teoretisk reflektion 

 

Gutmann och Thompssons deliberativa demokratiideal har fungerat som en 

idealtyp mot vilken jag har jämfört undersökningens empiriska resultat. Teorin 

återges på ett sätt som är lätt att ta till sig och förstå vilket har gjort att den 

fungerat bra som underlag för analys. Då den är uppdelad i ett antal kriterier har 

det varit relativt lätt att operationalisera dessa till analysfrågor. Samtidigt finns 

inte varje begrepp definierat tydligt vilket gör det svårt att förstå vad de menar. 
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Oklarheten gör att det har varit svårt att veta hur jag ska tolka begrepp som 

jämlikhet, frihet, förståelse och acceptans. Ett annat exempel är att det inte funnits 

någon tidsram för när ett beslut ska kunna omprövas för att processen ska anses 

vara dynamisk. För att kunna få ett tydligare resultat hade jag önskat att teorin 

hade kompletterats med fler definitioner för att kunna göra mötet med empirin 

mer lätthanterlig. Ett förslag för framtida forskning är därför att ta fram 

operationaliseringsbara teoretiska modeller som på ett tydligare sätt går att mäta 

och jämföra med empiriska resultat. 

 

Wänströms studie visar att medborgardialoger i samband med skolnedläggningar 

lyckas bättre om det finns en politisk enighet bakom förslaget. Detta kan vara en 

del av förklaringen till varför medborgardialogen i fallet Åkerlänna blev mer 

konfliktfylld än i Öregrund. Utifrån Wänströms resonemang är det fördelaktigt att 

ha en mer omfattande diskussion kring hur skolnedläggningen ska gå till snarare 

än om skolan ska läggas ned överhuvudtaget. Då föräldrarna i fallet Åkerlänna 

accepterade politikernas argument om att elevantalet var för lågt hade politikerna 

kunnat bjuda in till en dialog om hur flytten av elever skulle gå till. Min 

bedömning är att medborgardialogen hade lyckats bättre om föräldrarna hade fått 

vara med och bestämma var och hur deras barn skulle flyttas. Då Wänström utgår 

från Habermas teori kan medborgardialoger i samband med skolnedläggningar 

inte leva upp till det deliberativa idealet då deltagarna handlar strategiskt snarare 

än kommunikativt. Jag menar att det är naturligt att handla strategiskt i sådana här 

frågor, föräldrarna vill det bästa för sina barn medan politikerna vill genomföra 

beslut och samtidigt behålla sina kärnväljare. Då denna studie har tagit sin 

utgångspunkt i en annan idealtyp med fler kriterier har resultatet blivit ett annat. 

 

Det är svårt att säga vad som var mekanismerna bakom de olika utfallen. Ubas 

forskning kan ge oss en förklaring då resultaten av hennes studie visar att brev till 

politiker som håller hög deliberativ kvalité har större sannolikhet att lyckas 

påverka än brev som bara protesterar. Utan att ha testat de olika föräldraförslagen 

utifrån deliberativa kvalitétsmått så skulle det kunna vara så att föräldragruppen i 

Öregrund framförde mer genomtänkta argument än i fallet Åkerlänna.  

 

5.2. Metodisk reflektion 

 

Semistrukturerade intervjuer har fungerat bra för att få reda på deltagarnas 

självupplevda erfarenheter. Genom att ta del av intervjupersonernas reflektioner 

har jag kunnat bilda mig en uppfattning om händelseförloppet och hur de 

upplevde processen. Däremot har jag inte kunnat ta del av processen i realtid och 

uppleva den själv och därmed behövt förlita mig på intervjupersonernas uppgifter. 

Även om jag har upplevt att intervjupersonerna har strävat efter att ge uppriktiga 

svar på mina frågor finns alltid en risk att de förskönat sanningen eller svarat så 

som de tror att jag vill att jag ska svara. 

 

Ett problem med metoden som jag stött på under intervjuerna är att 

intervjupersonerna inte uppfattade alla ord på samma sätt som jag. Ett exempel är 

ordet ”förstå” som det finns flera olika betydelser av och där flera 
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intervjupersoner uppfattade ”förstå” som i att förstå känslomässigt eller rationellt 

medan jag menade ”förstå” som i att förstå innebörden av. Även om den 

semistrukturella formen gav mig möjlighet att räta ut vissa frågetecken med hjälp 

av följdfrågor hade jag behövt förtydliga den intervjufrågan ytterligare. I de fall då 

intervjupersonerna har missuppfattat mina frågor har validiteten skadats.   

 

Skillnaden i utfall kan ha påverkats av valet av fall då faktorer som 

kommunstorlek och väljarstöd bland befolkningen kan ha påverkat resultatet. 

Ytterligare en aspekt som är värd att nämna är att utfallet kan ha påverkats av att 

skolan i Åkerlänna föreslogs läggas ned helt medan det endast var mellanstadiet i 

Öregrund som skulle läggas ned. På grund av det begränsade urvalet finns det små 

möjligheter till generalisering. Resultatet hade kunnat bli ett annat om jag hade 

intervjuat andra föräldrar som inte varit lika drivande. För att få en bättre 

generaliserbarhet skulle urvalet varit större och man hade kunnat komplettera 

metoden med en enkätundersökning.  

 

5.3. Bidrag och framtida forskning 

 

Studiens bidrag handlar om att den undersökt medborgardialoger i samband med 

skolnedläggningar vilket få studier tidigare gjort, samt att både föräldrar och 

politiker har intervjuats. Ytterligare en sak som gör studien unik är att den prövat 

Gutmann och Thompssons deliberativa demokratiideal empiriskt. På grund att 

studien är begränsad till en C-uppsats har urvalet inte varit tillräckligt stort för att 

kunna dra några långtgående slutsatser. En fråga som denna studie har väckt är 

vad som leder till skillnaden i utfall. För att kunna undersöka detta krävs att man 

kontrollerar för fler variabler som exempelvis deltagarnas utbildningsnivå, 

röstningsmönster och kommunens ekonomi. Mer forskning krävs på området och 

jag föreslår att kommande studier använder andra eller fler metoder för att inte 

bara kunna studera den självupplevda påverkan. Som blivande lärare ser jag gärna 

studier som berör lärarnas roll i skolnedläggningsprocesser och hur man tar 

hänsyn till barnens viljor.  
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