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Abstract  
 
 The aim and research questions of this study are concerned about how, and what 
kind of, problems and subjects that citizens raise during verbal interaction with politicians and 
officials in the field of participatory democracy. The theoretical framework of the study 
dominates by theories with a positive approach towards participatory democracy, but there is 
also a broader discussion on the phenomenon’s strengths and weaknesses.  
  The case in focus of the study is a specific phenomenon of participatory democracy created 
by the municipality of Växjö. The empirical material that is analysed is consisted of written 
text based on the verbal interaction from these meetings between citizens and 
politicians/officials.    
  The outcome of the study shows that most of the verbal interaction was held between 
citizens and politicians/officials in a vertical direction and that a major part of the 
responsibility concerning the raised subjects is estimated to be in the hands of the latter part. 
In the light of under what circumstances the meetings are practised, the democratic and 
collective minded performance of the citizens is argued to be in good condition, despite the 
dominating vertical interaction and estimation of trust.   
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1. Introduktion  

 

”Många säger att dessa träffar är betydelsefulla ur demokratisynpunkt.1”   

Citatet, som är hämtat från Växjö kommuns hemsida, syftar på det 

deltagardemokratiska experimentet direktmöten. Citatet kan sägas ligga till grund för själva 

problematiken kring deltagardemokratin i allmänhet. Hur utvärderar man nyttan som 

förväntas följa ur möten mellan medborgare och politiker? Ett samhälle som bygger på direkta 

samtal mellan medborgare och de styrande kan ses som den ultimata demokratins urtyp då 

tankarna går till det antika Aten. Å andra sidan gjorde inte sovjeterna (det ryska ordet för 

råd2) Sovjetunionen till en demokratisk statsbildning.  

  Mötenas förväntat goda effekter beror därmed sannolikt på hur demokratiskt samhället är i 

övrigt och inte minst på vilken inställning dess deltagare har till dess grundläggande värden. 

Detta tydliggörs i ett reportage i tidningen Flamman den 17 juli 2008 där en företrädare för ett 

av partierna som ingår i den venezolanska regeringskoalitionen intervjuas3. Partiet tillämpar 

inom ramen för sin verksamhet en form av direktdemokratiska råd som ska göra medborgarna 

engagerade i det politiska arbetet. Ändå beskriver PSUV:s vice partiordförande A M Rojas att 

han känner en viss motvilja för hur deltagarna formulerar sitt deltagande:  

”- Ibland är jag rädd för att gå på dessa partimöten där man uppmanas att 

’överlämna detta brev till Chávez’, där de ber om personlig hjälp, det handlar inte ens om 

kollektiva problem! Jag brukar svara att ’jag är ingen budbärare, skicka det med posten’!”4

  Detta exempel är intressant då det visar på att ett demokratiskt samhälle som ger medborgare 

möjlighet att delta i politiken inte nödvändigtvis medför att medborgarna ifråga besitter en 

kollektiv värdegrund med engagemang för gemensamma problem. Man kan mot bakgrund av 

detta bli nyfiken på hur åsiktsutbytet ser under en liknande deltagardemokratisk 

sammankomst i vårt eget land. Sitter den svenske deltagardemokraten inne med ett stort 

kollektivt engagemang, där meningsutbytet går i såväl vertikal som horisontell riktning, eller 

dominerar snarare de individer som endast sätter egenintresse i fokus och vars tilltro är 

begränsad till auktoriteter?   

 

                                                 
1  www.vaxjo.se/direkt (november/december 2008) 
2 H. Nyström, Ö. Nyström, Perspektiv på historien A, Malmö, Gleerups Utbildning AB, 2003.s 268.  
3 D. Emanuelsson, Flamman, nummer 28, 17 juli 2008, ss 8-9. 
4 D. Emanuelsson, Flamman, nummer 28, 17 juli 2008, s 9. 
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1.1 Motivering av problem  

 Själva forskningsproblemet för denna studie är att undersöka hur medborgare, 

vilka får inflytande över den lokala politiska debatten uttrycker sig då de får möjlighet att 

engagera sig i ett deltagardemokratiskt forum.   

  Detta är inomskapligt intressant eftersom det kan belysa hur väl ett autentiskt fall kan 

stämma överens med de orsakssamband, som enligt teorier vilka ställer sig positiva till 

deltagande, följer genom att medborgare får inflytande över den politiska agendan. Man kan 

även tänka sig att resultaten från denna studie kan komma till användning för andra individer 

som är intresserade av att göra större jämförande studier, t ex uppsatser på högre nivå och 

avhandlingar.  

  Detta är utomvetenskapligt intressant eftersom i stort sett all vetenskapligt grundad 

information kan komma väl till användning för kommunala organisatörer och samordnare 

som har för avsikt att tillämpa liknande former av deltagardemokratiska experiment i sin 

verksamhet.  

 

1.2 Uppsatsens syfte 
 

Uppsatsens syfte är att beskriva hur medborgarnas frågeställningar och kommentarer ser ut i 

direkta samtal med politiker och tjänstemän, samt att undersöka dess innehåll. 

 

1.3 Forskningsfrågor 
 

Frågeställningarna berör hur den verbala interaktionen i samtalen är beskaffad och är av 
beskrivande karaktär.  

 

a) Vilken typ av frågor/kommentarer ställer medborgare då de får möjlighet att engagera 

sig i ett deltagardemokratiskt forum och till vem riktar de sig? 

b) Hur ser deltagarna på kollektiva angelägenheter kontra problem av personlig karaktär i 

relation till ansvarsutkrävande? 
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1.4 Avgränsning 
 

Deltagardemokratiska forum och experiment förekommer på många håll i 

samhället idag. En sökning på i stort sett vilken sökmotor som helst på Internet kan ge 

oändligt många träffar. Undertecknad förstod ganska snabbt att en tydlig avgränsning skulle 

komma att vara nödvändig. Den typ av deltagardemokratiskt agerande som kommer att vara 

föremål för denna studie är verbal kommunikation mellan förtroendevalda och medborgare.  

  Mer specifikt kommer undersökningen att begränsas till de attityder och förhållningssätt till 

det deltagardemokratiska fenomenet som kan urskiljas ur medborgarnas repliker, 

kommentarer och frågor, mellan varandra och till politiker och tjänstemän. De senares del i 

den verbala interaktionen kommer inte att behandlas eftersom det inte svarar mot studiens 

grundläggande ambition. En annan anledning är att deras yttringar är styrda av den formella 

roll de befinner sig i; de svarar även i egenskap av representanter för ett visst parti, eller av 

anställda på en specifik befattning. Att undersöka även detta skulle medföra att studien skulle 

behöva omfatta reflektioner över hur deras yttringar kan relateras till dessa partimedlemskap 

och befattningar. Därmed skulle studien bli för bred då detta sträcker sig utanför dess 

beskrivande förhållningssätt och bli mer av förklarande karaktär.  

  

1.5 Disposition 
 

Inledningen till uppsatsen består av en introduktion med tillhörande 

problemmotivering som går in närmare på hur valet av forskningsproblem gör sig gällande 

inom en forskningsriktig diskurs. Därefter följer syfte och frågeställningar, avgränsning av 

problem samt denna kortfattade disposition över hur uppsatsen kommer att vara disponerad.   

  Delen som tar upp tidigare forskning på ämnet fokuserar på tre olika akademiska studier; en 

avhandling, en D-uppsats och ett större verk vilket är att betrakta som en statsvetenskaplig 

klassiker. 

  Den första delen av den teoretiska diskussionen är av generell karaktär där övergripande 

teorier beskrivs på ett överskådligt och kortfattat vis. Därefter följer en fördjupad 

teoridiskussion där de generella teorierna exemplifieras med politiska tänkare tillsammans 

med enskilda teoretiska begrepp som kommer att vara av betydelse för denna studie. Sedan 

följer ett avsnitt av kritisk reflektion på ämnet som tar upp kritik som riktats mot föregående 

teoribildningar. Den sista delen i teoriavsnittet utgörs av en analysmodell med tillhörande 

jämförelsepunkter som kommer att ligga tillgrund för studien.  
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  Den första delen i metod- och materialavsnittet går under namnet ”val av metod” och tar upp 

hur valen har styrts under arbetsprocessens gång. Därefter redogörs för metoden, 

tillvägagångssättet samt dess för- och nackdelar. Efter att valet av fall har diskuterats följer en 

beskrivning av fallet samt hur det bör klassificeras. Sedan görs avgränsningar av det 

empiriska materialet följt av en kort reflektion om källkritik. Sist i metod- och 

materialavsnittet utformas frågeformulär som kommer att användas vid den empiriska 

analysen.  

  Resultatredovisningen inleds med ett konstaterande angående den empiriska analysens utfall 

innan det diskuteras i relation till forskningsfrågorna. En avslutande del i 

resultatredovisningen knyter an till studiens teoretiska analysmodell med tillhörande 

jämförelsepunkter.  

  Efter studiens avslutande sammanfattning följer figurer och tabeller som används för att göra 

vissa delar i studien mer överskådlig. Allra sist i uppsatsen finns en käll- och litteratur 

förteckning.  

 

2. Tidigare forskning 
 

Detta avsnitt baseras på tre akademiska verk som på olika sätt berör ämnet 

medborgerligt engagemang och deltagardemokrati. Den första av dem är en avhandling av 

Tom Nilsson som heter ”Till vilken nytta? Om det lokala politiska deltagandets karaktär, 

komplexitet och konsekvenser” vilken behandlar lokal deltagardemokrati som fenomen i 

allmänhet. En annan studie som kommer att beskrivas här är en D-uppsats skriven av Adisa 

Avdovic som heter ”Ett demokratiexperiment med stor potential? En studie om 

brukarinflytandets kapaciteter och begränsningar”. Denna uppsats behandlar det 

deltagardemokratiska fenomenet brukarinflytande. Ett tredje verk som behandlas i detta 

avsnitt är mer av en statsvetenskaplig klassiker. Den heter ”Making Democracy Work: Civic 

Traditions in Modern Italy” och är sammanställd av den amerikanske forskaren Robert D. 

Putnam. Den sistnämnda studien har valts eftersom den tar upp skillnader mellan olika 

aktörstyper som kan återfinnas bland de medborgare som får möjlighet att engagera sig i ett 

deltagaranpassat samhälle.  
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Tom Nilsson – ”Till vilken nytta? Om det lokalapolitiska deltagandets karaktär, komplexitet 

och konsekvenser” 

T Nilsson har för avsikt att undersöka politiskt deltagande i Sverige på lokal 

nivå. När författaren talar om det lokala deltagandet delar han in de olika fenomenen i 

undergrupper genom att skilja på de integrerade, de inympade och de fristående 

deltagarformerna5. De olika deltagarformerna delas sedan av ännu en distinktion, nämligen 

dimensionsindelningen beträffande konfliktgrad vilken beskrivs som antingen hög eller låg: 

”Antagandet är att de former där deltagarna genom diskussioner och samverkan 

fattar beslut ger andra effekter än de deltagarformer där deltagandets resultat regleras utan 

deltagarnas medverkan. I de former som nedan bedöms ha hög konfliktgrad behövs interna 

mekanismer för att hantera skilda åsikter och intressen. Det innebär dessutom att deltagarna 

tvingas att stå till svars för de tagna besluten. I deltagarformerna med låg konfliktgrad 

behöver deltagarna inte ta ansvar inför någon för sitt deltagande eller rättfärdiga sina åsikter 

för någon annan”6.  

  Till de integrerade deltagarformerna med hög konfliktgrad räknas partiarbete och 

folkstämmor, medan de med låg konfliktgrad är val och folkomröstningar. Denna 

deltagarform kallas integrerad eftersom den är en given del av den traditionella representativa 

demokratin och partipolitiken7.   

  Till de inympade deltagarformerna räknas de fenomen som är ett resultat av den lite mer 

nyskapande delen av demokratiarbetet vilket fungerar som komplement till ovan nämnda 

kategori. Hit hör medborgarstyrelser, brukarstyrelser och rådslag som anses ha hög 

konfliktgrad, samt kundvalsmodeller och motionsrätt vilkas konfliktgrad är lägre8.  

  Slutligen finns de fristående deltagarformerna ”som står relativt fria från det politiska 

systemets reglering och som verkar utanför de politiska institutionerna”9. Fristående former 

med hög konfliktgrad är föreningar, byalag samt olika sociala rörelser. Till de fristående 

formerna med lägre konfliktgrad räknas politisk konsumtion10.  

                                                 
5 T. Nilsson, Till vilken nytta? Om det lokala politiska deltagandets karaktär, komplexitet och konsekvenser, 
Lund, Department of Political Science Lund University, 2005, s 88. 
6 T. Nilsson, Till vilken nytta? Om det lokala politiska deltagandets karaktär, komplexitet och konsekvenser, 
Lund, Department of Political Science Lund University, 2005, s 88.  
7 T. Nilsson, Till vilken nytta? Om det lokala politiska deltagandets karaktär, komplexitet och konsekvenser, 
Lund, Department of Political Science Lund University, 2005, ss 89 – 98. 
8 T. Nilsson, Till vilken nytta? Om det lokala politiska deltagandets karaktär, komplexitet och konsekvenser, 
Lund, Department of Political Science Lund University, 2005, ss 98-118.  
9 T. Nilsson, Till vilken nytta? Om det lokala politiska deltagandets karaktär, komplexitet och konsekvenser, 
Lund, Department of Political Science Lund University, 2005, s 118. 
10 T. Nilsson, Till vilken nytta? Om det lokala politiska deltagandets karaktär, komplexitet och konsekvenser, 
Lund, Department of Political Science Lund University, 2005, ss 118 – 132.  
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  Tre huvudsakliga syften ligger till grund för T Nilssons avhandling11:   

  För det första vill han reda ut förhållandet mellan politisk jämlikhet och politiskt deltagande. 

För det andra vill han undersöka varför olika typer av deltagande ger olika utslag. För det 

tredje vill han belysa olika diskurser som formar den svenska demokratin och reda ut vilken 

betydelse dessa kan tänkas ha för lokala demokratiprojekt.   

  Sammanfattningsvis kan man säga att T Nilsson kommer fram till följande. Politisk 

jämlikhet är eftersträvansvärt och viktigt men det finns även en risk att det låser samhället till 

att inte utveckla nya forum för medborgare och brukare ifall det dras för långt12.  Beträffande 

de olika formerna för politiskt deltagande och deras olika utslag menar T Nilsson att detta 

främst tar sig i uttryck genom olika nivåer av konfliktgrader som ovan beskrivits. Slutligen, 

med anknytning till den del av T Nilssons studie som domineras av diskursanalys, 

sammanfattar han de politiska tankeriktningar som han anser har varit av betydelse på senare 

år inom svensk politik13.   

   
Adisa Avdovic: ”Ett demokratiexperiment med stor potential? En studie om 

brukarinflytandets kapaciteter och begränsningar” 

A Avdovics studie är i första hand teoriprövande. Hon utgår från två teoriers 

grundantaganden för att sedan se hur dessa svarar mot de fall hon har valt att studera 

empiriskt i form av fallstudie14.      

  De två teorierna som ligger till grund för studien är den deltagardemokratiska teorin samt 

den elitdemokratiska. Den deltagardemokratiska teorin ser potential i olika former för 

medborgarinflytande och antar att detta är ett gott komplement till representativ demokrati. 

Det medborgerliga deltagandet medför positiva effekter, som exempelvis demokratisk 

skolning, vilka i sin tur ger upphov till ökat engagemang. Deltagardemokrati utövas därmed 

inte heller på den representativa demokratins bekostnad, utan kan snarare stärka den, genom 

att till exempel skänka ökad legitimitet till sittande politiker och förtroendevalda15.  

  Den elitdemokratiska teorin ser å andra sidan deltagardemokratiska experiment som en 

utmanare av den representativa demokratin. Denna teori anser den vanlige medborgaren vara 
                                                 
11 T. Nilsson, Till vilken nytta? Om det lokala politiska deltagandets karaktär, komplexitet och konsekvenser, 
Lund, Department of Political Science Lund University, 2005, s 183. 
12 T. Nilsson, Till vilken nytta? Om det lokala politiska deltagandets karaktär, komplexitet och konsekvenser, 
Lund, Department of Political Science Lund University, 2005, ss 183-184. 
13 T. Nilsson, Till vilken nytta? Om det lokala politiska deltagandets karaktär, komplexitet och konsekvenser, 
Lund, Department of Political Science Lund University, 2005, s 187-188. 
14 A. Avdovic, Ett demokratiexperiment med stor potential? En studie om brukarinflytandets kapaciteter och 
begränsningar, Växjö Universitet Samhällsvetenskapliga Institutionen, VT 2007, s 23.  
15 A. Avdovic, Ett demokratiexperiment med stor potential? En studie om brukarinflytandets kapaciteter och 
begränsningar, Växjö Universitet Samhällsvetenskapliga Institutionen, VT 2007, ss 10-15. 

 8



oförmögen till att engagera sig i den politiska processen. Medborgaren skänker en lämpad 

representant sitt förtroende genom en röst i ett politiskt val och där stannar engagemanget för 

den enskilde individen. Den elitdemokratiska teorin är även mer pessimistisk än den 

föregående i sin syn på deltagarsamhället kontra politisk jämlikhet. Till skillnad från den 

deltagardemokratiska skolan anses det här att ojämlikheten i möjlighet till att påverka mellan 

olika medborgare är till mer skada än nytta. Ifall det medborgerliga inflytandet å andra sidan 

begränsas till röstning är det betydligt lättare att garantera lika mycket inflytande för alla 

individer16.  

  Den del av A Avdovics uppsats som har karaktären av en fallstudie studerar brukarstyrelser 

inom den kommunala grundskolan genom kvalitativa intervjuer med berörda individer17. 

Efter att dessa intervjuer genomförts kunde uppsatsförfattaren konstatera att det 

deltagardemokratiska antagandet förvisso inte hade uppfyllts till punkt och pricka enligt den 

teoretiska idealbilden, men att detta synsätt i mångt och mycket ändå var till synes relevant 

för de granskade fallen. På liknande sätt förhöll det sig med det elitdemokratiska synsättet18. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att lärdomen från denna studie kan tänkas vara att ett 

fenomen i realiteten sällan förhåller sig lika distinkt som de rent teorietiska, ofta mycket 

förenklade orsakssambanden, vill hävda.  

 

Robert D. Putnam -”Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy”    

 R D Putnams verk är baserat på flera olika studier inom samma område: politisk 

och socioekonomisk utveckling på lokal/regional nivå i Italien. Själva uppslaget till 

forskningsområdet fick han under en resa till Italien på 1970-talet då den italienska regeringen 

höll på att genomföra en decentralisering av landet genom att ge mer makt till de regionala 

församlingarna. Detta unika tillfälle gav R D Putnam och hans kollegor möjlighet att studera 

hur de olika regionerna utvecklade sig i förhållande till varandra19.  

  Grovt förenklat kan man säga att italienska medborgare i den norra delen av landet har större 

socialt kapital än sina landsmän i den södra delen av landet. Socialt kapital är benägenheten 

                                                 
16 A. Avdovic, Ett demokratiexperiment med stor potential? En studie om brukarinflytandets kapaciteter och 
begränsningar, Växjö Universitet Samhällsvetenskapliga Institutionen, VT 2007, ss 16-20.  
17 A. Avdovic, Ett demokratiexperiment med stor potential? En studie om brukarinflytandets kapaciteter och 
begränsningar, Växjö Universitet Samhällsvetenskapliga Institutionen, VT 2007, s 25.  
18 A. Avdovic, Ett demokratiexperiment med stor potential? En studie om brukarinflytandets kapaciteter och 
begränsningar, Växjö Universitet Samhällsvetenskapliga Institutionen, VT 2007, s 52.   
19 R. D. Putnam, Making democracy work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton New Jersey, Princeton 
University Press, 1994, preface s xiv.  
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att agera som en demokratisk individ med sinne för kollektivet snarare än enbart för de egna 

intressena20.  

  R D Putnam lanserar en rad möjliga förklaringar till olikheten gällande socialt kapital i norr 

och i söder. Bland dem finns den om att italienarna i den norra delen av landet under 

generationer har fostrats till att tänka och agera kollektivt. Detta till skillnad från det tänkande 

präglat av auktoritetslojalitet som frodats i den södra delen av Italien21.  

 

3. Teoretiskt ramverk 
 
3.1 Generella teorier 
 
 Det teoretiska ramverket för denna studie bygger på generellt övergripande 

demokratiteorier samt befintliga etablerade begrepp från vetenskaplig och teoretiserande 

litteratur. De generellt övergripande demokratiteorierna som förhåller sig positiva till 

medborgerligt engagemang är hämtade från demokratiutredningens betänkande SOU 2000:1 

”En uthållig demokrati!” och kallas där för den ”deltagande demokratins teori” respektive den 

”deliberativa demokratiteorin”22. I denna utredning presenteras flera olika teorier, men det är 

de två här nämnda teorierna som får störst tyngd23.  

  Den deltagande demokratins teori går ut på att medborgaren utvecklas och kan utnyttja sin 

fulla kapacitet bäst i samspel med andra individer. Denna teori har en positiv syn på 

medborgarens deltagande i beslutsprocesser och i den offentliga politiken i allmänhet. Denna 

grundinställning till deltagande blir som mest tydlig då den ställs i kontrast till den elitistiska 

demokratiteorin där snarare institutioner och representanter som får sina mandat genom 

demokratiska val står i fokus24. Den deltagande demokratin, vilken anser att så många som 

möjligt bör medverka i största möjliga utsträckning, förkastas alltså av elitisterna.    

  Den deliberativa demokratiteorins generella grundantagande går ut på att demokratins 

ultimata utövande står att finna i en verbal interaktion mellan politiska aktörer. Här ställs 

alltså en hög tilltro till den politiska diskussionen. Genom att olika ståndpunkter ställs mot 

varandra antas det sedan att de bästa argumenten vinner och i det långa loppet kommer att 

                                                 
20 R. D. Putnam, Making democracy work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton New Jersey, Princeton 
University Press, 1994, ss 163-185.  
21 R. D. Putnam, Making democracy work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton New Jersey, Princeton 
University Press, 1994, ss 163-185. 
22 SOU 2000:1 En uthållig demokrati. Demokratiutredningens betänkande, s 22.  
23 SOU 2000:1 En uthållig demokrati. Demokratiutredningens betänkande, s 23. 
24 SOU 2000:1 En uthållig demokrati. Demokratiutredningens betänkande, s 21.  
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ligga till grund för hur det gemensamma samhället utformas. I SOU 2000:1 heter det att i 

”dessa diskussioner underordnas mina egna intressen det gemensamma bästa”25.  

  För att sammanfatta själva grundståndpunkten i den deltagande demokratins teori samt den 

deliberativa demokratiteorin så har de en positiv syn på politiskt deltagande och en stor tilltro 

till en fri politisk debatt.  

 

3.2 Fördjupad teoridiskussion 

För att sätta in demokratiteorierna i ett större sammanhang kan det vara på sin 

plats att återknyta till tidigare politiska tänkare. Vad gäller den deltagande demokratins 

positiva effekter har John Stuart Mills begrepp ”medborgerlig fostran” valts för att illustrera 

detta fenomens djupare betydelse. Beträffande de goda effekterna av deliberativ demokrati i 

termer av egenintresset som underordnas det gemensamma goda kommer Robert D. Putnams 

”socialt kapital” att användas. 

 

John Stuart Mill - medborgerlig fostran  

 I sin bok ”Om friheten” tar J S Mill upp diskussionen om individens frihet i relation till 

omgivningen, auktoriteter och samhället i största allmänhet. I det femte kapitlet under 

rubriken ”Tillämpningar” diskuteras tre olika typer av invändningar mot statsingripande26:  

1) Att saker och ting inte nödvändigtvis sköts bäst av just staten; det kan även finnas 

andra aktörer i samhället som kan utföra det minst lika bra – om inte bättre. J S Mill 

anser att det sannolikt finns medborgare som med sitt personliga intresse för ett 

specifikt åtagande som drivkraft kan ägna sig mer helhjärtat åt sin uppgift än en 

statsanställd som utför en tilldelad syssla med endast arbetsplikten som pådrivare.  

2) Utifall den enskilde individens initiativ ändå skulle komma att framstå som 

undermåligt finns det även en viktig poäng att göra i att ändå avstå från statligt 

ingripande i dess ställe: nämligen att det finns ett egenvärde för medborgare att ta del i 

kollektiva åtaganden i syfte att utvecklas och växa i denna roll. Det är här som J S Mill 

använder sitt begrepp medborgerlig fostran som deltagandet hävdas gynna.   

3) Att statens makt alltid ska inskränkas till en så liten yta av de samlade 

samhällsåtagandena som möjligt. Detta kan anses vara en fundamentalt liberal 

ståndpunkt som säger mycket om J S Mills egen syn på vilken roll staten bör spela i 

politiken.  

                                                 
25 SOU 2000:1 En uthållig demokrati. Demokratiutredningens betänkande, s 23.  
26 J. S. Mill, Om friheten, Lund, Bokförlaget Natur och Kultur, 2004, ss 119-120.  
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  Slutsatsen vi kan dra av J S Mills resonemang är alltså att det finns i alla fall två viktiga 

anledningar att låta medborgare/enskilda individer delta i samhällsfunktioner/åtaganden: 

kvalité på utförande samt ett instrumentellt värde i deltagandet i egenskap av individens 

personliga utveckling. Den tredje punkten kan man emellertid sätta en parentes runt eftersom 

det är starkt ideologiskt betingat huruvida man uppfattar den som bra eller ej; en liberal och 

exempelvis en socialdemokrat kan sannolikt ha olika åsikter om statens storlek och 

befogenheter, men samtidigt förenas i uppfattningen om att deltagardemokrati är någonting 

genomgående positivt.  

 

Robert D Putnam - det sociala kapitalet 

   R D Putnam använde sig av begreppet socialt kapital då han beskrev sin tes 

med skillnader mellan norra och södra Italien. I korthet och mycket förenklat ser hans 

resonemang ut som följer:   

  I norra Italien har människor sedan länge varit beroende av varandra. Människorna var 

viktiga för varandra. Man hjälptes åt och gav varandra gentjänster. Alltså fanns det här ett 

stort socialt kapital då de individuella målen nåddes i samspel mellan medborgarna genom 

samarbete. Detta goda sociala kapital har levt vidare genom seklerna och står att finna även i 

hur det lokala politiska arbetet fortlöper i norra Italien. Ur denna sociala miljö var det lätt att 

utveckla demokrati27.  

  I södra Italien var folket inte beroende av varandra, utan snarare av auktoriteter enligt 

lojalitetsprinciper liknande dem som ligger till grund för maffiastrukturer. Denna vertikala 

beroendeställning kom att skapa ett samhälle där medborgarna misstrodde varandra istället för 

att samarbeta; de utvecklade ett bristande/lågt socialt kapital28.   

   Anledningen till att R D Putnams resonemang gällande det sociala kapitalet tas upp här är 

att det synliggör vilka grovhuggna karaktärsskillnader som kan återfinnas bland de 

medborgare som deltar, eller förväntas delta, i en demokratis olika samhällsfunktioner och 

beslutsprocesser. R D Putnam gör i sin studie stora anspråk på att förklara och diskutera hur 

olika sociala och historiska faktorer har gett upphov till dessa skillnader29. Denna studie har 

dock inte samma ambition att förklara utan snarare att beskriva, om eller i vilken utsträckning, 

skillnader av liknande slag kan återfinnas i det för studien empiriska materialet.  
                                                 
27 R. D. Putnam, Making democracy work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton New Jersey, Princeton 
University Press, 1994, ss 158 – 159.  
28 R. D. Putnam, Making democracy work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton New Jersey, Princeton 
University Press, 1994, s 173.  
29 R. D. Putnam, Making democracy work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton New Jersey, Princeton 
University Press, 1994, ss 229 – 239.  
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  Italienaren från den södra delen av landet respektive italienaren från den norra landsänden 

skulle kunna fungera som idealiserande karaktärstyper för hur olika två individer kan tänkas 

förhålla sig till den ovan nämnda deliberativa teorins förväntade positiva effekt, då 

egenintressen underordnas ”det gemensamma bästa”30, till följd av deltagande i 

samhällsdebatten. Syditalienaren stämmer inte överens med den deliberativa teorin utan har 

förväntningar och tilltro till auktoriteter. Den senare stämmer å andra sidan överens med den 

nämnda teorins grundantagande och ser sig snarare som en medborgare som i samspel med 

andra medborgare kan lösa gemensamma problem.    

   

3.2.1 Kritik av deltagardemokrati   

Det kan även vara på sin plats att ta upp exempel på kritik som riktas mot själva 

deltagardemokratin som fenomen. Den demokratimodell som tydligast skulle kunna ställas i 

kontrast till deltagandedemokratin är ”konkurrensgrundad elitdemokrati”31, vilken finns 

beskriven i David Helds bok ”Demokratimodeller – Från klassisk demokrati till demokratisk 

autonomi”. D Held har sammanfattat denna demokratimodell med utgångspunkt från Max 

Webers teorier inom ramen för samma ämne.  

  M Weber talade om den direkta demokratin som opraktisk, i synnerhet då den har som 

ambition att innefatta en större mängd deltagare. Eftersom denna typ av idé var mer eller 

mindre omöjlig i sitt utförande skulle istället maktutövandet av staten komma att bli 

centraliserat till sin utformning32. Centralisering i sig anses här inte nödvändigtvis vara något 

önskvärt; det rör sig snarare om en predestinerad process som det moderna samhället går 

igenom. Det enda sammanhang där en direktdemokratisk deltagarform skulle kunna vara 

möjlig, enligt M Weber, är i mindre organisationer där sociala och hierarkiska skillnader 

mellan dess medlemmar är i det närmaste obefintlig33. 

  En annan kritiker av demokrati i allmänhet, och deliberativ/deltagardemokrati i synnerhet, 

var Platon. Han ansåg att makten skulle ligga helt och hållet i händerna på den upplysta och 

kompetenta aristokratin. Debatter mellan vanliga människor ansåg han vara direkt onödig. I 

motsats till den deliberativa teorins antagande, om att de bästa argumenten vinner i en politisk 

                                                 
30 SOU 2000:1 En uthållig demokrati. Demokrati utredningens betänkande, s 23.  
31 D. Held, Demokratimodeller: Från klassisk demokrati till demokratisk autonomi, Göteborg, Bokförlaget 
Daidalos, 1995, s 221.  
32 D. Held, Demokratimodeller: Från klassisk demokrati till demokratisk autonomi, Göteborg, Bokförlaget 
Daidalos, 1995, s 179. 
33 D. Held, Demokratimodeller: Från klassisk demokrati till demokratisk autonomi, Göteborg, Bokförlaget 
Daidalos, 1995, s 180.   
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debatt, menade han snarare att retoriken borde anses som någonting förrädiskt som skulle 

kunna maskera dåliga argument med ett för massorna tilltalande språkbruk34.     

  För att återknyta till problematiken kring deltagande kontra jämlikhet återfinns en liknande 

diskussion i Tom Nilsson avhandling ”Till vilken nytta?”. Denne redogör där för distinktionen 

mellan ”jämlikhet på output-sidan” och ”jämlikhet på inputsidan”35: ”Den förstnämnda 

jämlikhetsprincipen ställer mycket höga krav på den demokratiska beslutsprocessen, medan 

den andra snarast bör ses som mer grundläggande krav.”  

  T Nilsson konstaterar även att det bör sättas gränser för hur höga krav på jämlikhet som bör 

ställas på ett samhälle; det finns alltid nya jämlikhetsaspekter och behov att tillgodose men det 

är att betrakta som mindre fördelaktigt ifall de går ut över den deltagardemokratiska 

tillämpningen36. För att dessa krav på jämlikhet inte ska ta överhand begränsar T Nilsson 

anspråken beträffande sin egen studie till följande:  

” (1) att i möjligaste mån uppnå grundläggande jämlika förutsättningar så att alla som berörs 

kan delta; (2) att i möjligaste mån skapa jämlika beslutsprocesser.37” 

  

3.3 Analysmodell  
 

Det teoretiska ramverket för denna studie bygger på Davids Helds modell för 

deltagardemokrati från boken ”Demokratimodeller: från klassisk demokrati till demokratisk 

autonomi”. D Held utgår från tre nyckelbegrepp: ”Motiveringsprincip”, ”Utmärkande drag” 

och ”Allmänna förutsättningar”38. Dessa punkter kommer endast att användas på ett generellt 

plan i denna studie; det kommer inte att redogöras och diskuteras djupare beträffande de 

politiska tänkare som D Held redogör för i sin bok.   

  Motiveringsprincipen utgörs av de goda egenskaper som deltagardemokratin antas medföra. 

Bland dessa påträffas idén om deltagande som ett sätt att lära medborgare att bli demokratiska 

individer, vilken i denna studie har valts att illustreras med hjälp av J S Mills resonemang från 

”Om friheten” som har diskuterats ovan.  

                                                 
34 L. Lewin, Upptäckten av framtiden: En lärobok I politisk idéhistoria, Stockholm, Norstedts Juridik AB, 2004, 
ss 12 – 21.  
35 T. Nilsson, Till vilken nytta? Om det lokala politiska deltagandets karaktär, komplexitet och konsekvenser, 
Lund, Department of Political Science Lund University, 2005, s 20.  
36 T. Nilsson, Till vilken nytta? Om det lokala politiska deltagandets karaktär, komplexitet och konsekvenser, 
Lund, Department of Political Science Lund University, 2005, s 26.  
37 T. Nilsson, Till vilken nytta? Om det lokala politiska deltagandets karaktär, komplexitet och konsekvenser, 
Lund, Department of Political Science Lund University, 2005, s 26.  
38 D. Held, Demokratimodeller: Från klassisk demokrati till demokratisk autonomi, Göteborg, Bokförlaget 
Daidalos, 1995, s 312.  
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  Bland de utmärkande dragen återfinns vad som kan anses vara karaktäristiskt för 

deltagardemokrati som fenomen. Enkelt uttryckt, och för att citera D Held, är det främst att 

”medborgarna deltar direkt i styret av samhällets nyckelinstitutioner, däribland arbetsplatser 

och lokala gemenskaper”39. Det är alltså inte fråga om någon direktdemokrati som ska 

figurera på den centrala nationella nivån, utan snarare i mindre sammanslutningar, exempelvis 

kommuner.   

  Den tredje och sista punkten behandlar deltagardemokratins allmänna förutsättningar. Dessa 

fokuserar på att samhället i övrigt bör vara jämlikt och demokratiskt40. Visserligen kan 

direktdemokratiska inslag såsom deltagar/medborgarråd och liknande figurera i stater vars 

politik i andra avseenden kan anses som odemokratisk, men poängen är att ett 

deltagardemokratiskt inslag i en i övrigt odemokratisk statsbildning inte medför de positiva 

effekter som de skulle medföra i ett mer demokratisk och jämlikt samhälle. Som exempel kan 

nämnas att det är till föga glädje för en medborgare att kunna uttrycka sin åsikt vid en 

direktdemokratisk sammankomst ifall denne riskerar att straff på grund av att det denne har 

sagt inte tilltalar en despotisk makthavare. På liknande sätt är det inte till stor glädje för en 

kvinnlig medborgare att det finns möjligheter att delta i den demokratiska processen ifall 

samhället i övrigt är så pass ojämlikt mellan könen att hon inte tillåts lämna hemmet.  

    Slutligen bör det beskrivas hur dessa begrepp kommer att tillämpas i studien. Helds 

deltagardemokratiska modell är förvisso mer en modell för demokratiutövande snarare än en 

teori i egentlig mening. Den mest teoretiska delen av modellen är just den första punkten, 

kallad ”Motiveringsprincip”, där deltagardemokrati som fenomen förväntas att ge upphov till 

goda effekter, i samhället i allmänhet och hos medborgarna i synnerhet41. I den här studien 

kommer det emellertid även att hävdas att det kan finnas ett kausalt samband mellan de olika 

nyckelbegreppen i högre utsträckning än vad D Held tycks anse. Tanken är att de utmärkande 

dragen kan identifieras i fenomenet som är föremål för studien och även att de allmänna 

förutsättningarna är tillgodosedda. Med detta avses att det deltagardemokratiska experimentet 

överensstämmer med de utmärkande dragen d v s att det tillämpas på vis att medborgarna får 

inflytande över angelägenheter i ett lokalt geografiskt avgränsat område samt att det hålls i en 

form som kan anses överensstämma med de allmänna förutsättningarna. Med det senare 

menas att samhället som medborgarna lever i är så pass jämlikt och demokratiskt beskaffat att 
                                                 
39 D. Held, Demokratimodeller: Från klassisk demokrati till demokratisk autonomi, Göteborg, Bokförlaget 
Daidalos, 1995, s 312.  
40 D. Held, Demokratimodeller: Från klassisk demokrati till demokratisk autonomi, Göteborg, Bokförlaget 
Daidalos, 1995, s 312.  
41 D. Held, Demokratimodeller: Från klassisk demokrati till demokratisk autonomi, Göteborg, Bokförlaget 
Daidalos, 1995, s 312. 
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de kan delta på lika villkor. Detta kommer enligt teorin att leda till att det empiriska materialet 

ger indikationer på att motiveringsprincipen tillgodoses.  

 

3.3.1 Teoretiska jämförelsepunkter 
 

Under skrivandets gång har det även blivit tydligt att ifall studien baseras på en 

enskild företeelse som fall behövs det även kompletterande jämförelsepunkter för att kunna 

visa på ett resultat42. Dessa jämförelsepunkter kommer att utgöras av idealtyper och därmed 

hållas på en teoretisk nivå snarare än att symboliseras av ytterliggare konkreta fall.    

  Idealtyper är en slags idealiserande bilder av hur en idé eller föreställningsgrund hos en aktör 

eller grupp är beskaffad snarare än en faktisk person eller gruppering som den ser ut i 

verkligheten43. De verkliga personer som framträder i den empiriska delen av studien kommer 

därmed sannolikt inte att kunna sammanfalla med den ena eller andra idealtypen till punkt och 

pricka.  

  Genom dessa idealtypers utformande kommer den tidigare teoridiskussionens begrepp att 

omsättas till mer enhetliga karaktärstyper. Individ 1 skulle kunna beskrivas med hjälp av R D 

Putnams ”norditalienare”. Denne besitter ett högt socialt kapital och kan därmed anses ha 

tilltro till sig själv i egenskap av medborgare i ett kollektiv, samt sina medmänniskor. När det 

gäller medborgerlig fostran i J S Mills mening är Individ 1 i hög grad mottaglig för de 

positiva effekter som antas följa ur möjligheten till deltagardemokratisk aktivitet. Individ 2 

däremot har ett lägre socialt kapital vilket tar sig i uttryck genom att dennes tilltro ligger i 

första hand hos politiker och tjänstemän, i andra hand hos sig själv och kollektivet. När det 

gäller medborgerlig fostran har Individ 2 inte samma möjligheter att ta till vara på denna 

positiva effekt av deltagardemokratin. Denne kan förvisso se annan behållning av att 

medverka i dessa forum, men inte som en del i den egna sociala personlighetsutvecklingen. 

Idealtyperna presenteras mer överskådligt i Figur 1 på sidan 32.   

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42 P. Esaiasson, M. Gilljam, H. Oscarsson, L Wägnerud, Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle individ 
och marknad, Stockholm, Norstedts Juridik AB, 2003, s 121. 
43 P. Esaiasson, M. Gilljam, H. Oscarsson, L Wägnerud, Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle individ 
och marknad, Stockholm, Norstedts Juridik AB, 2003, s 158. 
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4. Metod och material 
 
4.1 Val av metod och material 
 

Från början var tanken att göra samtalsintervjuer som skulle komma att ligga till 

grund för uppsatsen. Undertecknad närvarade därför vid ett direktmöte i Öjaby den 4 

november 2008 i syfte att etablera kontakter med mötesdeltagare som senare skulle kunna bli 

aktuella för intervjuer. Snart stod det dock klart att de mötesdeltagare som var intresserade av 

att låta sig intervjuas sannolikt inte var representativa för det stora flertalet. De flesta 

mötesdeltagare var äldre individer över pensionsålder som förvisso kunde vara aktiva i 

samtalet, men dessvärre mindre intresserade av att bli intervjuade. De deltagare som vid 

nämnda direktmöte visade intresse för att låta sig intervjuas var till största del yngre personer 

och tillhörde därför en i sammanhanget underrepresenterad åldersgrupp. Flera av dessa 

individer företrädde dessutom olika intresseorganisationer vilket gjorde att de inte ansågs vara 

representativa för den ”vanlige engagerade medborgaren”.  

  En annan begränsning som tillkommer vid tillämpningen av samtalsintervjuer är att de vore 

möjliga att genomföra endast med mötesdeltagare från det ovan nämnda mötet i Öjaby, då 

kontaktuppgifter på deltagare från tidigare möten inte finns tillgängliga. Detta måste ses som 

en begränsning då ett enda enskilt möte kanske inte nödvändigtvis är typiskt för detta 

deltagardemokratiska experiment i stort. Det medför också att det blir ett mycket snävt utbud 

av empiriskt material att arbeta med.  

  Däremot har protokoll över minnesanteckningar förts vid samtliga möten. Att använda dessa 

som empiriskt material snarare än samtalsintervjuer ger därför möjligheter att arbeta med en 

större mängd data. Detta medför emellertid att mötesdeltagaren som aktör avpersonifieras då 

avsändaren till frågor och kommentarer i protokollen endast tituleras ”fråga från publiken”. 

Politikern eller tjänstemannen som ger ett direkt svar på frågan nämns däremot vid namn och 

befattning. Å andra sidan spelar mötesdeltagarens identitet mindre roll då denne här enbart 

analyseras utifrån sin roll som mötesdeltagare och inte mot bakgrund av ålder, etnicitet, klass 

etc.  

  En påtagligt god effekt som följer av att analysera en större mängd data, d v s 

minnesanteckningar från flertalet möten, är att det erbjuder ett större omfång i termer av 

möten och mötesdeltagare. Detta tack vare att direktmöten hålls på olika platser runt om i 

kommunen; inne i tätorten Växjö – på landsbygden, i välbeställda villaområden – i mindre 

välbeställda områden. Ifall enbart mötet i Öjaby skulle ha varit föremål för studien skulle 

detta ha inskränkt på helhetsbilden av medborgare som engageras deltagardemokratiskt. Den 
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geografiska spridningen bör därmed ses som en styrka då flera olika grupper av medborgare 

representeras inom ramen för fallstudien.    

  

4.2 Kvalitativ textanalys 

 Metoden som kommer att användas i denna studie är den som i boken 

”Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad” går under namnet 

kvalitativ textanalys. Författarna reserverar sig en aning angående begreppet då det kan 

associeras med andra metoder då den beskrivs på annat håll44.       

  För att beskriva den kvalitativa textanalysen kan det underlätta ifall den ställs i kontrast till 

den närbesläktade kvantitativa innehållsanalysen. Den kvantitativa innehållsanalysen går 

enkelt uttryckt ut på att mäta en viss typ av företeelser i en skriven text till antalet45. Den 

kvalitativa textanalysen är å andra sidan lämpligare att använda i detta fall då ”helheten i 

texten, det centrala som forskaren är ute efter att fånga in, antas vara något annat än summan 

av delarna (de detaljerade analysenheterna)”46. Den kvalitativa textanalysen kan förvisso 

innehålla betydande delar av kvantitativ karaktär, men ”i kvalitativa sammanhang 

förekommer dessutom andra, ickekvantitativa, bedömningsgrunder…”47.  

  Det finns två större inriktningar inom den kvalitativa textanalysen. Den första är den som 

syftar till att systematisera innehållet i t ex termer av tankestrukturer, logiska ordningar samt 

klassificeringar. Den andra inriktningen syftar till att kritiskt granska texter. Hit hör idé- och 

ideologikritik samt diskursanalysen48. I denna studie är det först och främst den 

systematiserande inriktningen som kommer att tillämpas med fokus på att ”klargöra 

tankestrukturer hos aktörer”49. I anslutning till beskrivningen av den systematiserande 

inriktningen listas även vissa beslut som man bör ha gjort innan man börjar med metodens 

tillämpning50. Dessa presenteras i Tabell 1 (på sidan 32) med tillhörande val som gjorts för 

denna studie.   

                                                 
44 P. Esaiasson, M. Gilljam, H. Oscarsson, L Wägnerud, Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle individ 
och marknad, Stockholm, Norstedts Juridik AB, 2003, s 237. 
45 P. Esaiasson, M. Gilljam, H. Oscarsson, L Wägnerud, Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle individ 
och marknad, Stockholm, Norstedts Juridik AB, 2003, s 224.  
46 P. Esaiasson, M. Gilljam, H. Oscarsson, L Wägnerud, Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle individ 
och marknad, Stockholm, Norstedts Juridik AB, 2003, s 237. 
47 P. Esaiasson, M. Gilljam, H. Oscarsson, L Wägnerud, Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle individ 
och marknad, Stockholm, Norstedts Juridik AB, 2003, s 224.  
48 P. Esaiasson, M. Gilljam, H. Oscarsson, L Wägnerud, Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle individ 
och marknad, Stockholm, Norstedts Juridik AB, 2003, ss 238 – 239. 
49 P. Esaiasson, M. Gilljam, H. Oscarsson, L Wägnerud, Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle individ 
och marknad, Stockholm, Norstedts Juridik AB, 2003, 238.  
50 P. Esaiasson, M. Gilljam, H. Oscarsson, L Wägnerud, Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle individ 
och marknad, Stockholm, Norstedts Juridik AB, 2003, ss 243-256.  
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4.3 Simulerad intervju  

 Själva tekniken som kommer att användas för att analysera det empiriska 

materialet kallas för ”simulerad intervju” och är hämtad ur Tom Bryders bok ”Innehållsanalys 

som idé och metod” där dess grundidé beskrivs på följande vis:  

 ”Den bygger på det slags övervägande som all systematiskt, empiriskt 

surveyarbete måste ta hänsyn till när man formulerar frågor: Hur skulle man kunna tänka sig 

att dokumentet, vars innehåll vi är intresserade av, kan besvara de frågor som är givna i vår 

teoretiska föreställningsvärld.”51

  Tekniken går kortfattat ut på att man ställer frågor till det skrivna materialet. Beträffande 

denna studie rör det sig om reella aktörer som döljer sig bakom de återgivna frågorna och 

replikerna, om än i en anonym skepnad. Därmed bör den ”aktörsorienterade52” inriktningen 

som denna teknik erbjuder anses som väl lämpad för denna typ av studie då mötesdeltagare är 

i fokus. 

  När det gäller tillvägagångssättet för att tillämpa tekniken kommer emellertid inte T Bryders 

bok att följas till punkt och pricka. Där föreslås det till exempel att tekniken ska utföras av 

flera kodare och professionella observatörer. Med tanke på denna studies omfattning känns 

detta dock överflödigt, varför det empiriska materialet kommer att analyseras manuellt av 

endast en person (d v s uppsatsförfattaren) och vara generellt friare till utförandet.  

 

4.3.1 För- och nackdelar 

 Att använda sig av textanalys i allmänhet, och den simulerade intervjutekniken i 

synnerhet, medför både för och nackdelar. Ett av de mest övergripande problemen beträffande 

genomförandet av i stort sett alla typer av tolkande studier ligger hos kraven som ställs på 

personen som utför dem. Först och främst är det av stor vikt att personen som utför studien 

har möjlighet ”att obehindrat tänka sig många möjliga alternativa svarsmöjligheter”53. Detta 

på grund av att utformningen av t ex frågeformulären som används i den simulerade intervjun 

ofta är tämligen fri process som lämnar stort handlingsutrymme till den som utför dem. Ett 

annat krav är att den som utför studien ”måste ha kapacitet för empati med de meddelanden 

man vill beskriva och förklara”54.   

  Bland den simulerade intervjuns fördelar finner vi möjligheten att söka svar på de aktuella 

frågorna utan att informationsbäraren är närvarande i fysisk mening. Som tidigare har nämnts 
                                                 
51 T. Bryder, Innehållsanalys som idé och metod, Åbo, Åbo Akademi, 1985, ss 85-86.  
52 T. Bryder, Innehållsanalys som idé och metod, Åbo, Åbo Akademi, 1985, s 85.  
53 T. Bryder, Innehållsanalys som idé och metod, Åbo, Åbo Akademi, 1985, s 86.  
54 T. Bryder, Innehållsanalys som idé och metod, Åbo, Åbo Akademi, 1985, s 86.  
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så är det till stor nytta för studiet av direktmöten då det ger möjlighet att använda sig av 

yttringar som förts fram längre tillbaks i tiden av aktörer som ej är kontaktbara då de i 

protokollen framstår som anonyma55. Även de personer som vid direktmötet i Öjaby den 4 

november 2008 tillfrågades att vara med i studien, men avböjde kan omfattas tack vare denna 

metod att göra simulerade intervjuer med de relevanta textdokumenten.  

   Fördelen gentemot att använda sig av vanliga intervjuer i klassisk mening är att ”’de 

intervjuade’ inte reagerar på förutbestämda forskningsfrågor, utan att deras naturliga 

kommunikation blir ’råmaterial’”56. Det vill säga, de attityder som kommer till uttryck i 

debattens hetta, och som dessutom är viktiga för studien, döljs inte på grund av att aktören 

lägger band på sig själv medveten om att denne medverkar i en studie.  

 
4.4 Val av fall   

 I denna fallstudie kommer det empiriska materialet att vara hämtat från endast 

en typ av deltagardemokratiskt experiment, nämligen direktmöten inom Växjö kommun. 

Viktigt att ha i åtanke när man ägnar sig åt en enfallsstudie är att noggrant motivera varför just 

detta fall har valts.  

   Till en viss del kan det erkännas att fallet är valt till följd av en god tillgång på empiriskt 

material att undersöka; det finns detaljrika och utförliga minnesanteckningar vilka är förda vid 

samtliga möten under åren 2007 och 2008.  

  En annan anledning till att det kan anses angeläget att studera just direktmöten är att det är 

ett intressant fall som saknar tydliga motsvarigheter i andra kommuner. Liknande regelbundna 

möten med förbehållslösa deltagarformer, och dessutom god uppslutning från samtliga parter, 

har undertecknad efter mycket research inte kunnat hitta exempel på. Det känns en aning för 

djärvt att tala om ett unikt fall, men eftersom direktmöten inom Växjö kommun har en 

tämligen god uppslutning från både medborgare och politiker/tjänstemän kan det vara 

intressant att undersöka den verbala interaktionen som uppstår då dessa möts.  

  En betydande invändning mot att ägna sig åt studier som bara har fokus på ett fall och som 

återfinns i metodlitteraturen är den om att ”slutsatser om orsak och verkan kräver 

jämförelser57”. I denna uppsats anser dock undertecknad att det trots det faktum att bara ett 

fall är föremål för den empiriska analysen emellertid inte saknar jämförelsepunkter för den 

                                                 
55 T. Bryder, Innehållsanalys som idé och metod, Åbo, Åbo Akademi, 1985 s 85. 
56 T. Bryder, Innehållsanalys som idé och metod, Åbo, Åbo Akademi, 1985, s 97.  
57 P. Esaiasson, M. Gilljam, H. Oscarsson, L Wägnerud, Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle individ 
och marknad, Stockholm, Norstedts Juridik AB, 2003, s 121. 
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sakens skull. Jämförelsepunkterna i detta fall är dock av teoretisk art istället för att utgöras av 

ytterliggare studerade fall.  

 

4.5 Vad är direktmöten? 
 Det deltagardemokratiska fenomen som kommer att stå i fokus för denna studie 

och kommer att bli studerat empiriskt är de så kallade direktmötena inom Växjö kommun. På 

Växjö kommuns hemsida beskrivs direktmöten såhär:  

”Ett direktmöte är till för de boende i ett specifikt bostadsområde, samhälle, by 

eller liknande. På mötet får allmänheten möjlighet att träffa kommunalråd och ledamöter i 

kommunstyrelsen och andra nämnder. Tjänstemän och förvaltningschefer från olika 

förvaltningar deltar också.

 Ett direktmöte är en dialog mellan medborgarna och förtroendevalda politiker. På frågor som 

kommer upp på mötet ska ett ’direkt’ svar ges från de politiker eller tjänstemän som deltar på 

mötet.58” 

 

  Undertecknad har utfört omfattande sökningar bland liknande initiativ i andra svenska 

kommuner och hävdar att dessa direktmöten är tämligen unika till sin utformning. Detta gäller 

då främst två faktorer: uppslutning (både bland medborgare och förtroendevalda/tjänstemän) 

samt den fria utformningen av mötena i termer av tidpunkt för arrangemang och den 

förbehållslösa deltagandeformen. 

  Vid mötet i Öjaby den 4 november 2008, vilket undertecknad besökte, närvarade 

sammanlagt ungefär 250 personer; möteslokalen var fullsatt. Granskar man 

minnesanteckningarna som är förda vid tidigare tillfällen kan man konstatera att det har varit 

tämligen god uppslutning bland både förtroendevalda och kommunmedborgare vid merparten 

av direktmötena. Med tidpunkten menas att dessa möten hålls regelbundet, inte med 

anledning av någon speciell händelse eller kris som sätter området i fokus för stunden. 

  Beträffande den förbehållslösa deltagandeformen kan sägas att mötena inte förbinder dess 

deltagare till något politiskt engagemang utöver själva närvaron vid det specifika mötet. Den 

stänger heller inte ute några individer; en inbjudan skickas ut till samtliga hushåll i området 

och den som har tid och lust att närvara gör det. Detta kan ställas i kontrast till 

medborgarpaneler där representanter kan vara förbundna till engagemang under en längre tid. 

Jämför man med ett närbesläktat fenomen som brukarinflytande är kanske inte nödvändigtvis 

den enskilda deltagaren förbunden till fortsatt engagemang, men å andra sidan är ämnena som 
                                                 
58 www.vaxjo.se/direkt (november/december 2008) 
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lyfts upp till debatt ofta relaterade uteslutande till det aktuella brukarområdet. Förvisso ges det 

förslag redan i inbjudningarna till direktmötena i Växjö kommun om vilka ämnen som 

kommer att vara i fokus, inklusive vilka politiker och tjänstemän med ansvar för vissa 

områden som kommer att närvara. Å andra sidan finns det alltid utrymme att diskutera ämnen 

som inte är på förhand angivna i dagordningen. 

     

4.5.1 Klassificering av direktmöten 

För att definiera direktmöten ur ett vetenskapligt perspektiv kan det vara idé att 

knyta an till termer som tidigare har presenterats här i uppsatsen i samband med avsnittet för 

tidigare forskning. Den begreppskonstruktion som kommer bäst till användning är den som 

återfinns i T Nilssons avhandling där denne har åstadkommit en överskådlig klassificering av 

olika deltagardemokratiska fenomen59. Ifall man applicerar T Nilssons begrepp på Växjös 

direktmöten bör det anses vara en av de inympade formerna och gällande dimension handlar 

det sannolikt om en låg konfliktgrad.  

  Direktmötena bör kallas en inympad form av ett deltagardemokratiskt fenomen eftersom de 

inte är en integrerad form av det partipolitiska arbetet, men ändå sker i samarbete med, och är 

ett initiativ av, de kommunala institutionerna. Dessa direktmöten bör även anses ha en låg 

konfliktgrad då de medborgare som deltar inte rent formellt har någon form av ansvar eller 

skyldigheter. En mötesdeltagare kan förvisso efter avslutat möte ha en självpåtagen eller 

tilldelad uppgift att utföra. Ifall det under mötets gång har förts en diskussion, exempelvis om 

hur man ska komma tillrätta med en oskottad cykelväg, och en av de närvarande har en 

snöslunga i sin ägo, kan denne bli ombedd, eller själv ta på sig ansvar för att hålla cykelvägen 

ifråga snöfri vintertid. I vilket fall har han ingen skyldighet i egentlig mening att utföra detta. 

Det blir därmed inte heller någon juridisk påföljd eller liknande ifall personen i fråga inte 

utför sysslan.       

 

4.6 Avgränsningar i material 

Sammanlagt kommer 8 protokoll bestående av minnesanteckningar att ligga till 

grund för den empiriska delen av studien. Dessa protokoll är förda vid direktmöten gällande 

Vederslöv-Dänningelanda, Teleborg, Braås, Hovshaga, Berg, Jät, Kalvsvik och Öjaby-

Bergunda under åren 2007 och 2008. Fyra av direktmötena hölls 2007 – de resterande fyra 

året därpå. Mer information i korthet gällande dessa möten presenteras i Tabell 2 på sidan 33.  

                                                 
59 T. Nilsson, Till vilken nytta? Om det lokala politiska deltagandets karaktär, komplexitet och konsekvenser, 
Lund, Department of Political Science Lund University, 2005, s 88.  

 22



  Beträffande avgränsningar i själva minnesanteckningarna kommer endast de verbala 

yttringarna från mötesdeltagarna att ligga till grund för den empiriska studien. Andra delar i 

minnesanteckningarna består exempelvis av information från kommunens tjänstemän till 

mötesdeltagarna om t ex kommunens miljöpolicy (vilket var fallet vid direktmötet i Öjaby). 

Dessa delar kommer inte att behandlas eftersom de är mer att betrakta som 

envägskommunikation förutsatt att publiken inte kommenterar detta. 

  Beträffande aktörer som ställer frågorna avgränsas här till publikyttringar. Ibland kan det 

uppstå vissa svårigheter att bestämma vilken roll en specifik person har. Det kan vara till 

exempel en politiker som uttalar sig i egenskap av boende i området eller som privatperson. 

Det kan även vara en boende i området som representerar en medborgarsammanslutning, en 

förening eller liknande. Dessa kommer inte heller att behandlas då det är tydligt att dessa 

individer redan har ett personligt engagemang i politiken i närområdet. Med andra ord 

behandlas bara yttringar från aktörer som är omnämnda i minnesanteckningarna som just 

publikfrågor, kommentarer från publiken etc. – inte från aktörer som tituleras i någon annan 

form.   

  Ett annat återkommande avsnitt i minnesanteckningarna från dessa möten är utdrag från de 

frågor som kan ställas via Internet i ett webb-forum på kommunens hemsida. Dessa kommer 

inte heller att vara föremål för studien då de inte är av samma verbala karaktär som dem som 

uppkommer i ett direkt samtal under mötenas gång. En annan anledning är att frågorna som är 

ställda via Internet i högre utsträckning är att betrakta som irrelevanta för studien, och för 

direktmöten som fenomen, jämfört med dem som ställs under direktmötenas gång. Detta 

gäller även skriftliga frågor som läses upp vid en del av mötena. 

 

4.7 Källkritik  

Samtliga minnesanteckningar från direktmötena, vilka är föremål för studien, är 

sammanställda av Hans Ohlsson som är landsbygdsutvecklare på 

Kommunledningsförvaltningen i Växjö. Det kan även vara av värde att känna till att H 

Ohlsson är en av de personer som har huvudansvaret för arrangemanget kring dessa möten.      

  Det kan förvisso tänkas att H Ohlsson därmed har ett intresse av att återge den verbala 

interaktionen från dessa möten på ett sätt som kan anses vara fördelaktigt för honom och de 

andra arrangörerna. Å andra sidan har undertecknad, vilket även tidigare har nämnts, själv 

närvarat vid direktmötet i Öjaby den 4 november 2008 och inte noterat några 

anmärkningsvärda skillnader mellan den erfarna debatten på plats och den skriftliga 
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återgivelsen. H Ohlsson bedöms därmed som trovärdig i sin roll som sammanställare av 

minnesanteckningar och övriga delar av protokollen.     

 

4.8 Utformning av frågeformulär 

De fyra frågorna som återfinns här nedan i frågeformulären, vilka kommer att 

ligga till grund för den simulerade intervjun, är framarbetade för att direkt svara mot 

uppsatsens forskningsfrågor. De två första frågorna är närmast relaterade till den första 

forskningsfrågan; de två senare till den andra forskningsfrågan. Var och en av frågorna ställs 

sedan till samtliga publikyttringar i minnesanteckningarna. Frågorna är numrerade från 1 till 

4. Svarsalternativen särskiljs däremot med hjälp av bokstäver. Detta eftersom läsaren inte ska 

förvillas att tro att svarsalternativens placeringar i frågeformulären på något sätt indikerar att 

de skulle utgöra några numerärt värdemässiga skillnader i förhållande till varandra.   

 

4.9 Frågeformulär 

 

Fråga 1.  

Vilken typ av yttring kommer från publiken? 

a) Fråga/kommentar 

b) Svar på frågeställning som diskuteras  

c) Annan  

 

Fråga 2.  

Till vem riktar sig frågan/kommentaren? 

a) Till förtroendevalda/tjänstemän 

b) Till andra mötesdeltagare i publiken 

c) Till annan person/Svårt att avgöra till vem 

 

Fråga 3.  

Vad kan tänkas vara syftet med frågan/kommentaren? 

a) Att få ett svar på en fundering  

b) Att belysa ett problem relevant för flertalet  

c) Att belysa ett problem av mer personlig natur 

d) Annat   
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Fråga 4.  

Var kan det tänkas att frågeställaren förväntar sig att huvudsakligt ansvar/handlingskraft ska 

finnas?  

a) Inte relevant för denna publikfråga/kommentar 

b) Hos politiker/tjänstemän 

c) Hos medborgare/kollektivet 

d) Hos politiker/tjänstemän och medborgarna/kollektivet tillsammans 

 
 
 
5. Resultatredovisning 
 
5.1 Inledning 

Den inledande delen av resultatredovisningen är att betrakta som rent kvantitativ 

till sin utformning för att illustrera utfallet av den simulerade intervjuanalysen. För en mer 

överskådlig redovisning av resultatet hänvisas läsaren till Tabell 3 på sidan 33. I följande 

delar diskuteras sedan utfallet i förhållande till forskningsfrågorna och slutligen mot teoretisk 

bakgrund.  

  190 av yttringarna var att betrakta som ”frågor/kommentarer”. Svar på frågeställningar under 

diskussion var 33 till antalet. Endast 2 yttringar var att betrakta som ”annan yttring” eftersom 

de inte stämde överens med något av de två föregående alternativen.   

  207 av yttringarna var ställda till förtroendevalda/tjänstemän. Yttringar från en 

mötesdeltagare i publiken till en annan var 10. 8 yttringar var adresserade till person/personer 

vilka var svårbestämbara till sin karaktär.  

  99 av publikyttringarna var att betrakta som rena frågor ställda i syfte att få ett direkt svar. 

Yttringar i syfte att belysa ett problem relevant för flertalet var 102 stycken. Yttringar i syfte 

att belysa problem av mer personlig natur var 18. 6 av yttringarna uppkom i annat syfte.  

  Gällande det förväntade huvudsakliga ansvaret för problemlösning och handlingskraft 

betraktas 17 yttringar som irrelevanta. 188 av yttringarna tillskrev förtroendevalda och 

tjänstemän ansvar. 7 yttringar föreslog att medborgare/kollektivet hade någon form av ansvar 

för ämnet i fråga och 13 yttringar att medborgare/kollektivet och förtroendevalda/tjänstemän 

tillsammans hade det.    

 
5.2 Resultat i relation till forskningsfrågor och exemplifiering 
 
 Den första forskningsfrågan formulerades för att ta reda på vilken typ av 

yttringar som kom från medborgarnas håll och till vem de riktade sig. Det empiriska utfallet 
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visar på att en överväldigande majoritet av publikyttringarna var riktade till 

politiker/tjänstemän i form av frågor och kommentarer.  

  Detta tyder på att medborgarna i publiken tagit tillfället i akt främst för att kommunicera 

med individer som kan anses ha det övergripande officiella ansvaret för kommunens 

administration på de områden som det har diskuterats kring. Detta kan bero på att 

direktmötenas primära syfte är att ge möjlighet till att vädra frågeställningar och problem med 

just personer som har en befattning vilken medför ett huvudsakligt ansvar för dessa aktuella 

ämnesområden. En del individer utnyttjade även tillfället till att adressera andra närvarande i 

publiken för att diskutera frågor. Dessa yttringar var förvisso långt färre till antalet, men 

genom att belysa att interaktion i denna form var förekommande visas det att medborgarnas 

engagemang inte stannar enbart vid att få information av, och lägga fram synpunkter uppåt i 

administrationen.  

  Ett exempel på denna typ av horisontell interaktion som återfinns i protokollen från 

direktmötena rör infrastruktur i Braås60. En första deltagare i publiken uttrycker missnöje 

gällande bockar som är placerade på cykelvägar i trakten, vilka enligt dennes mening minskar 

framkomligheten. Detta missnöje riktas mot kommunen. En annan deltagare i publiken yttrar 

då en motsatt åsikt om dessa farthinders nödvändighet för att få ner den höga hastighet som i 

annat fall hålls på vägarna ifråga, samt att farthindren är utplacerade på dennes begäran. 

Ytterligare röster ur publiken knyter sedan an genom att kommentera fordonens hastighet och 

framkomligheten på vägar i området61. 

  Ett annat exempel gäller tre bodar belägna vid bandybanan i Öjaby vilka en mötesdeltagare i 

publiken anser vara ”fula” och begär att dessa ska ”snyggas till”62. Denna mötesdeltagare får 

då ett direkt svar från en annan deltagare i publiken med anknytning till Öjaby IS, vilka har 

ansvar för bodarna i fråga, om att dessa inte har varit i bruk de senaste åren63.  

 

 Den andra forskningsfrågan var ställd för att ta reda på i vilken utsträckning 

deltagarna i det deltagardemokratiska experimentet är intresserade av kollektiva respektive 

personliga angelägenheter, samt hur de ser på ansvarsutkrävande. Att döma av utfallet 

uppkom de flesta publikyttringarna i syfte att belysa ett problem som kan anses vara relevant 

för flertalet i kommunen och närområdet. En del personer valde även att belysa frågor som 

kan karaktäriseras som angelägenheter av rent personlig natur.  
                                                 
60 Minnesanteckningar från direktmöte i Braås s 12.  
61 Minnesanteckningar från direktmöte i Braås ss 12-13.  
62 Minnesanteckningar från direktmöte i Öjaby s 14.  
63 Minnesanteckningar från direktmöte i Öjaby s 14.  
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   Det bör påpekas att frågor som belyser ett problem relevant för flertalet ofta kan bottna i ett 

problem som angår frågeställaren i fråga och tas upp av just denna anledning. Detta tyder på 

att frågorna generellt sett är långt ifrån egoistiskt betingade; att ett problem har en i första 

hand personlig karaktär utesluter naturligtvis inte att det även kan beröra flertalet av de 

samlade. Därmed har flera yttringar som bottnar i ett personligt problem, men som även har 

potential att vara angeläget för flertalet, klassificerats som ett problem som är relevant för 

flertalet snarare än som ett rent personligt. Det är först när frågeställaren uteslutit att 

problemet som aktualiserats skulle kunna vara en angelägenhet även för andra medborgare, 

eller i händelse av att det framstår som påtagligt att det inte är av allmänintresse, som 

undertecknad har valt att klassificera yttringen som ett problem av enbart personlig natur. 

  Ett exempel som kan illustrera en yttring som belyser ett problem relevant för flertalet är 

hämtat från direktmötet i Teleborg där en röst ur publiken efterlyser ”platser för spontana 

lekar och aktiviteter för våra barn”64. Detta yttras med hänvisning till att barn generellt sett 

mår bättre av fysiska utomhusaktiviteter än ett mera passivt dator- och TV-spelsanvändande 

inomhus. Det framgår inte om personen som yttrar sig har egna barn i åtanke, men det 

framstår desto tydligare att denne är angelägen om att barn över lag bör uppmuntras till 

fritidsaktiviteter som främjar deras hälsa och välmående.   

 Ett exempel på en yttring som bottnar i ett personligt problem, men som fortfarande bör 

klassificeras som ett problem av allmänintresse, är hämtat från samma mötestillfälle i 

Teleborg och gäller cykelvägar i Växjö65. Frågeställningen gäller förbättringar av 

cykelvägarna i staden och ställs mot bakgrund av att personen som yttrar sig själv cyklar till 

och från sitt arbete dagligen. Detta problem aktualiseras förvisso med en personlig 

infallsvinkel, men det bör anses som ett kollektivt problem då bättre cykelvägar gagnar 

samtliga cyklister i Växjö.   

  Det kan även nämnas att det också förekommer publikyttringar i protokollen som kan 

klassificeras som helt avskilda från allmänintresset. Ett exempel på detta uppkommer i en 

diskussion där flertalet mötesdeltagare har ett uttalat intresse av att ha tillgång till bredband på 

orten. En enskild person yttrar då: ”Jag är tacksam att telefonen fungerar, datorn bryr jag mig 

inte om. Det är telefonen som är viktigast66”. Denna yttring baseras på en helt och hållet 

subjektiv värdering om vilket kommunikationsverktyg som är viktigt att ha tillgång till. 

                                                 
64 Minnesanteckningar från direktmöte i Teleborg s 12.  
65 Minnesanteckningar från direktmöte i Teleborg s 14.  
66 Minnesanteckningar från direktmöte i Berg s 7.  
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Meningen tillför inte någonting till debatten och det kan även hävdas att den trivialiserar 

övriga deltagares behov av att ha tillgång till bredband.    

   Vad gäller handlingskraft för att eventuella problem ska lösas ansåg de allra flesta 

frågeställare/kommentatorer att det huvudsakliga ansvaret låg hos politiker, tjänstemän eller 

hos individer på annan relevant befattning. Även här bör det understrykas att medborgarnas 

meningsutbyte med förtroendevalda och tjänstemän är ett primärt mål med dessa möten vilket 

kan tänkas ge upphov till att förväntan på denna typ av ansvarsutkrävande är vanligt 

förekommande. Det kan däremot noteras att tilltron uppåt i administrationen inte uteslöt att 

det även fanns förväntningar på att andra medborgare närvarande i publiken, helt eller delvis, 

har ansvar för kollektiva angelägenheter.  

  Det finns som sagt många exempel på att ansvarsutkrävande förväntas ske från politiker och 

tjänstemän. För att illustrera detta kan det nämnas ett exempel från direktmötet i Jät då en röst 

ur publiken yttrar: ”Underhållet av cykelleden runt sjön Åsnen är under all kritik.67” Detta 

påstående yttras som svar på turistbyråchefen Helen Stenows fråga ifall turistbyrån kan vara 

behjälplig med någonting i området på förslag från de samlade. Ett annat exempel är hämtat 

från direktmötet i Braås och är en frågeställning om bostadsbyggande68. Detta yttrande är inte 

lika tydligt i sin adressering, men det kan utan svårigheter förstås att det inte är medborgarna 

själva som förväntas bygga bostäderna i fråga. 

  Det finns även publikyttringar som föreslår att medborgare tillsammans med politiker och 

tjänstemän bör hjälpas åt att lösa vissa problem. Ett exempel på detta är då en deltagare i 

publiken under en diskussion om avloppshållning i Jät frågar: ”Finns det någon möjlighet att 

få ekonomisk hjälp med att serva och underhålla en gemensamhetsanläggning?69” Denna 

fråga tillskriver de boende i området ett visst ansvar förutsatt att kommunen kan ställa 

resurser till förfogande. En annan yttring som uppkommer vid ett direktmöte i Berg förslår, 

mot bakgrund av kommunens ambition att bli mer miljövänlig, att ungdomar bör använda sig 

av buss som fortskaffningsmedel i större utsträckning70. Detta anser personen i publiken vore 

möjligt ifall kommunen tillmötesgår åldersgruppen i fråga genom att låta ungdomar åka 

gratis.    

  Andra publikyttringar förutsätter ansvar enbart från boende i området och medborgare i 

kommunen i allmänhet. Exempelvis menar en boende i Hovshaga att innevånarna i området 

har ansvar för att hålla rent och snyggt genom att ta personligt ansvar för sopphållningen, 
                                                 
67 Minnesanteckningar från direktmöte i Jät 6.  
68 Minnesanteckningar från direktmöte i Braås s 16.  
69 Minnesanteckningar från direktmöte i Jät s 4.  
70 Minnesanteckningar från direktmöte i Berg s 14.  
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samt att föräldrar till mopedister är ytterst ansvariga för att dessa tar hänsyn till trafikregler71. 

Ytterliggare ett exempel på yttringar av detta slag är när en person under direktmötet i Jät 

anser att fler boende på orten, med miljön i åtanke, bör se cykel som ett bättre alternativ än bil 

då de ska färdas kortare sträckor72.  

 

5.3 Diskussion om resultat i relation till teori 

Mot bakgrund av teorin som ligger till grund för studien kan det sägas att den 

dominerande vertikala riktningen för interaktion tyder på en mindre benägenhet att interagera 

horisontellt. I relation till de teoretiska jämförelsepunkterna kan det hävdas att majoriteten av 

deltagarna i publiken som yttrat sig under mötenas gång därmed besitter ett relativt lågt 

socialt kapital. Å andra sidan bör det tas med i beräkningen att innebörden av den vertikala 

interaktionen till största del gällde problemområden som är att betrakta som angelägna för det 

stora flertalet. De yttringar som satte fokus på problem av rent personlig karaktär var klart 

färre till antalet. Ett utpräglat lågt intresse för gemensamma angelägenheter skulle ha givit 

motsatt utfall.  

  Som det även tidigare nämnts har dessa mötens utformning gynnat en interaktion i vertikal 

riktning. Detta tydliggörs genom att en betydande del av yttringarna, vilka är adresserade 

uppåt i hierarkin, kan klassificeras som frågor ställda i syfte att få ett svar på en fundering från 

de ansvariga för det relevanta området. Vid konkreta frågor till politiker och tjänstemän har 

inte andra deltagare i publiken samma utrymme att interagera som då ett gemensamt problem 

lyfts upp till debatt. Därmed bör det anses vara av vikt att även diskussion mellan deltagare i 

publiken faktiskt har förekommit, snarare än att avfärda den som näst intill obefintlig med 

hänvisning till, dess kvantitativt sett, blygsamma proportioner.   

 Det är därför befogat att påstå att den genomsnittliga deltagaren i publiken som yttrat sig 

överensstämmer mer med idealtypen för ”Individ 1” än den för ”Individ 2” i termer av socialt 

kapital. 

  Det andra begreppet, medborgerlig fostran, gör sig gällande främst i den del av analysen som 

behandlar synen på ansvarsutkrävande. Här förutsatte majoriteten av yttrandena att politiker 

och tjänstemän hade det huvudsakliga ansvaret för ämnet, vilket för tillfället var föremål för 

diskussion. Det kan hävdas att den kvantitativt sett låga benägenheten bland mötesdeltagarna i 

publiken att tillskriva sig själva, i större eller mindre utsträckning, ansvar och handlingskraft 

                                                 
71 Minnesanteckningar från direktmöte i Hovshaga s 11.  
72 Minnesanteckningar från direktmöte i Jät s 20.  
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tyder på att de inte är mottagliga för de positiva effekter som ett sådant engagemang är tänkt 

att medföra.  

  Dock bör det här göras en invändning liknande den i fallet med det sociala kapitalet. 

Initiativen till ansvar och handlingskraft som ändå förekom kan nämligen även här tillskrivas 

större betydelse än sina kvantitativa proportioner. Detta mot bakgrund av att det är större 

sannolikhet att man tillskriver en politiker eller tjänsteman, vilken besitter expertis och 

formellt ansvar för det relevanta ämnesområdet, ansvar än en individ som inte har det.  

  Därmed är det mer befogat att placera den genomsnittliga yttrande publikdeltagaren inom 

ramen för idealtypen för ”Individ 1” än den för ”Individ 2”, även i termer av mottaglighet för 

medborgerlig fostran. Emellertid bör denna placering inte betraktas som lika självklar som i 

fallet med socialt kapital då det kan antas att det faller sig enklare för en publikdeltagare att ta 

på sig ideellt ansvar för uppgifter i samhället än att besvara en frågeställning riktad till en 

politiker eller tjänsteman. Det finns med andra ord ett större utrymme för den enskilde 

individen att agera i detta fall. Därmed är det inte sagt att medborgaren kan förväntas överta 

en politikers eller tjänstemans hela roll eller arbetsbörda, utan snarare att vara behjälplig i den 

mån det är möjligt. 

  Efter att ha tillämpat de teoretiska idealtyperna som analysredskap på det empiriska utfallet 

av studien bör det även ställas i relation till begreppen vilka var inspirerade av 

nyckelbegreppen i D Helds demokratimodell. Denna del var, som tidigare framgått, 

behandlad främst för att belysa det orsakssamband som antogs finnas mellan det 

deltagardemokratiska fenomenets allmänna förutsättningar och utmärkande drag i förhållande 

till dess utfall, vilket kan tjäna som motivering för dess praktiska utförande. Här kan det kort 

konstateras att nyttoaspekten, i termer av de goda effekter som direktmötena antas medföra, 

att döma av dess deltagares genomsnittliga verbala interaktion, bör anses som god nog att 

tjäna som dess motiveringsprincip.                

 

6. Avslutning 
 
 Den här studien har undersökt medborgerligt engagemang inom ramen för ett 

deltagardemokratiskt experiment. Syfte och frågeställningar var relaterade till den verbala 

interaktionen: i vilken riktning den sker samt dess innehåll, i termer av kollektiva kontra 

personliga problemgrunder, samt de yttrandes syn på samhälleligt ansvar och handlingskraft.  

  Det teoretiska ramverket dominerades av teoribildningar vilka kan anses vara positiva till 

medborgerligt deltagande, men innefattade även en mer problematiserande diskussion där 
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andra infallsvinklar fanns representerade. Centrala begrepp, beskrivna i förhållande till sin 

ursprungliga kontext, har sedan fått ligga till grund för konstruerandet av en analysmodell och 

dess teoretiska jämförelsepunkter.   

  I den empiriska delen av studien har sedan 8 skriftliga protokoll, vilka återgivit verbal 

interaktion från Växjö kommuns deltagardemokratiska experiment direktmöten, analyserats. 

Analysen har skett genom kvalitativ textanalys. Frågor bottnande i studiens forskningsfrågor 

har ställts till texten inom ramen för den simulerade intervjutekniken. Det kvantitativa utfallet 

av den empiriska analysen har sedan diskuterats i förhållande till forskningsfrågorna och 

slutligen återknutits till analysmodellens jämförelsepunkter i form av idealtyper.  

  Studiens slutsatser kan sammanfattas med att medborgarna som deltog i direktmötena 

överlag bör klassificeras som individer engagerade i problem relevanta för flertalet snarare än 

problem av rent personlig natur. I synen på ansvar och handlingskraft låg fokus till största del 

på politiker och tjänstemän, men det fanns även exempel på medborgerligt intresse för 

allmänna åtaganden. Även majoriteten av publikyttringarna var adresserade uppåt i hierarkin. 

Detta bör ses mot bakgrund av direktmötenas utformning där kommunikation mellan 

medborgare och politiker/tjänstemän är att betrakta som ett centralt mål med det huvudsakliga 

utrymmet ämnat för vertikal handlingskraft och interaktion.    
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7. Figurer och Tabeller 
 
Figur 1. Idealtyper för karaktärer bland mötesdeltagare 

   

Individ 1  Individ 2 
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för 
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Tabell 1. Beslut fattade gällande metod 
 
Beslut    Val ämnade för studien  

Precisering av de analytiska redskapen  Simulerad intervju  

Precisering av aktör   Medborgare/publik på direktmöten 

Val av material   Minnesanteckningar 

Belägg av slutsatser   Mot bakgrund av fördjupad teoretisk           

   diskussion  

Val av jämförelsepunkter   Idealtyper med teoretisk grund 

 

Tabellen är inspirerad av diskussion om beslut att fatta vid tillämpande av kvalitativ 

textanalys som metod, hämtad ur boken ”Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, 

individ och marknad”73.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
73 P. Esaiasson, M. Gilljam, H. Oscarsson, L Wägnerud, Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle individ 
och marknad, Stockholm, Norstedts Juridik AB, 2003, ss 242-256. 
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Tabell 2. Information i korthet om direktmöten som studeras 
 
Plats  Tidpunkt Antal närvarande Antal publikfrågor  

Vederslöv-Dänningelanda 27/2 2007 Ca 100 personer 26 

Teleborg  24/4 2007 Ca 270 personer 30 

Braås  28/8 2007 Ca 180 personer 34 

Hovshaga  30/10 2007 Ca 250 personer 27 

Berg  12/2 2008 Ca 70 personer 28 

Jät  1/4 2008 Ca 65 personer 39 

Kalvsvik  9/9 2008 Ca 80 personer 12 

Öjaby-Bergunda 4/11 2008 Ca 250 personer 29 

Siffrorna gällande uppskattat antal närvarande är hämtade ur minnesanteckningarna  

 

Tabell 3. Antal svar på respektive svarsalternativ.  

 

 Svarsalternativ Antal svar 
Fråga 1.  

 a)  190 

 b)  33 

 c)  2 

Fråga 2. 

 a)  207 

 b)  10 

 c)  8 

Fråga 3.  

 a)  99 

 b)  102 

 c)  18 

 d)  6 

Fråga 4.   

 a)  17 

 b)  188 

 c)  7 

 d)  13 
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