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Sammanfattning 
 

Lagstiftaren har bestämt att vissa beslut måste fattas enligt en särskild ordning, utöver den 

vanliga i våra representativa församlingar och verkställande organ. Detta aktualiseras vid 

kommunens planläggning av mark- och vattenanvändning då Plan- och bygglagen 

föreskriver att de med väsentligt intresse i frågan ska beredas möjlighet till samråd. 

Kiruna står inför en utmaning som beskrivs som unik då delar av staden ska flyttas. 

Bakgrunden till denna stadsflytt är gruvnäringen och dess framtida överlevnad. I fråga om 

Kiruna stadsflytt har samråd hållits vid ett flertal tillfällen där såväl särskilda grupper som 

allmänheten i stort varit inbjudna. Med tanke på den debatt som förs kring dagens 

demokratiska system är denna del av beslutsprocessen ett intressant studieobjekt. I 

utredningar om den svenska demokratin betonas på flera håll betydelsen av en ökad dialog 

mellan medborgare och beslutsfattare, och i den statsvetenskapliga forskardebatten 

förespråkas på flera håll former av deliberativ demokrati som komplement till dagens 

representativa system. John Dryzek menar att den demokratiska teoribildningen på slutet 

av 1990-talet har tagit en deliberativ riktning med anledning av ett förnyat intresse för 

demokratins kvalitet. I sin ideala skepnad ska den deliberativa demokratin garantera att 

alla argument kommer fram, behandlas och värderas i förhållande till varandra. På så sätt 

kommer de bästa argumenten successivt att få ökat stöd, deltagarnas preferenser förändras 

och egenintresset få allt mindre plats.  

Samråden som hålls i Kiruna med anledning av stadsflytten skulle kunna ses som ett 

deliberativt inslag i det representativa systemet. Men frågan är vilken demokratisk kvalitet 

dessa samråd håller. Målet med denna uppsats är att undersöka förutsättningarna för en 

deliberation i samråden angående Kiruna stadsflytt. Detta sker utifrån en analysmodell 

byggd efter ett ramverk av William D. Leach vilket syftar till att undersöka den 

demokratiska kvaliteten i samrådssammanhang. Empirin bygger på telefonintervjuer med 

privatpersoner och kommunala tjänstemän som deltagit vid samråden. 

Undersökningen visar att det funnits vissa förutsättningar för en deliberation, främst 

ifråga om inkludering, opartiskhet och tillgång till information. Dock hade 

förutsättningarna varit bättre om information delgetts tidigare och tydligare, samt om 

samråden arrangerats med målet att diskutera i större utsträckning. 
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Kiruna stadsflytt – samråd kring frågor av unik 
storleksordning 
 

 

Lagstiftaren har bestämt att vissa beslut måste fattas enligt en särskild ordning, utöver den 

vanliga i våra representativa församlingar och verkställande organ. Detta gäller till 

exempel grundlagsändringar vilket kräver bifall av två riksdagsförsamlingar med 

mellanliggande val, bland annat för att säkerställa ett noggrant övervägande innan 

förändringar genomförs i grundläggande konstitutionellt demokratiska värden som 

medborgerliga fri- och rättigheter. Intuitivt kan det tyckas självklart att grundlagar ska 

vara särskilt skyddade av en speciell beslutsprocess med tanke på dess syfte att säkerställa 

grundläggande demokratiska värderingar, men det väcker samtidigt en principiell fråga; 

hur stor måste en fråga vara för att den ska ägnas en uppmärksamhet utöver det vanliga, 

och därmed få en särskilt reglerad beslutsprocess? Detta är intressant eftersom lagstiftning 

om särskilda procedurer i beslutsprocessen finns på betydligt lägre kompetens- och 

förvaltningsnivåer än grundlagarna. 

En sådan fråga gäller kommunens planläggning av mark och vatten. Med stöd av Plan- 

och bygglagen (SFS 1987:10) har kommunen det övergripande ansvaret för 

planläggningen av användningen av mark och vatten. Eftersom beslut i dessa frågor, som 

ofta också rör bebyggelsemiljöns utformning, berör så många krävs en beslutsprocess som 

möjliggör noggranna överväganden och väl förankrade förslag. Syftet med Plan- och 

byggnadslagen (PBL) är att ”med beaktande av den enskilda människans frihet främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och 

långsiktig hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 

generationer” (Ds 2006:2, s. 73). 

Enligt PBL ska berörda som har ett väsentligt intresse av kommunens förslag till mark- 

och vattenanvändning beredas möjlighet till samråd (PBL 4 kap 3 §). Samrådet har till 

syfte att förbättra kommunens beslutsunderlag samt ge intressenterna en ökad möjlighet 

till insyn och påverkan under beslutsprocessen (PBL 4 kap 4 §). Samrådens vilja är dock 

inte bindande i beslutsfattandet. Möjligheten till påverkan ligger således i den diskussion 

som förs under samrådsförfarandet, samt i de berördas rätt att skriftligen yttra sina 

synpunkter på förslaget (se Ds 2006:2, s. 73-82 för en sammanfattning av regleringen som 

styr kommunens översikts- och detaljplanering samt samråd). 
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 Samråd är idag ingenting ovanligt eftersom lagen ständigt aktualiseras när kommunen 

måste ta ställning i frågor kring byggande och planering av mark- och vattenanvändning, 

vilket till exempel kan gälla vid anläggningar av nya villatomter. Kiruna står dock inför en 

större utmaning än en i sammanhanget tämligen liten fråga som ett nytt bostadsområde, 

nämligen att flytta delar av staden. Ett projekt som beskrivits som unikt och har väckt 

intresse över hela världen. Bakgrunden till denna stadsflytt är gruvnäringen och dess 

framtida överlevnad. 

 Brytningen av järnmalm kommer att orsaka sprickbildningar i marken, i en omfattning 

som kräver att stora delar av staden måste flyttas inom 30 år. Inom 10 år berörs dessutom 

viktiga samhällsfunktioner som transformatorstation för eldistribution, järnväg och den 

nyligen ombyggda Europaväg 10. Förutom skador på dessa viktiga delar av 

infrastrukturen är risken överhängande att sättingar i marken även kommer att orsaka 

skador på hus, vattenledningar och avlopp (Kiruna kommun 2004). Med andra ord är detta 

ett projekt som rymmer många komplicerade frågor där lösningar dessutom bör hålla över 

tid. 

Ett beslut är redan taget, nämligen att flytta staden i nordvästlig riktning. Ursprungligen 

fanns sex alternativ framlagda av kommunen samt ett alternativ som beskriver vad som 

händer om staden inte flyttas. Av dessa beslutade kommunens översiktsplanegrupp att 

utreda två huvudalternativ, det att flytta Kiruna i nordvästlig riktning samt möjligheten att 

flytta österut. Den 8 januari 2007 togs beslutet i kommunfullmäktige att flytta Kiruna 

nordväst mot Luossavaara. Mötet präglades av oenighet där kommunledningen 

förespråkade det beslut som antogs framför Kirunapartiets motförslag som innebar en 

gradvis förflyttning österut. Vänsterpartiet och Centerpartiet valde att inte delta i beslutet 

(Sternlund 2007). 

Det finns många intressen som skall tillgodoses i ett fall som detta. Gruvnäring, 

rymdforskning, naturvetenskaplig forskning, turism och renskötsel är områden som idag 

förknippas med Kiruna. Till detta kommer alla andra som berörs av flytten, till exempel 

näringsliv, offentliga instanser och medborgare. Dessa intressegrupper kan dessutom delas 

in i undergrupper som kan anses vara viktiga att ta särskild hänsyn till. Näringslivet 

rymmer flertalet aktörer med olika intressen, och offentliga inrättningarna som skola, vård 

och omsorg kan även de ha divergerande uppfattningar om stadsflytten. Medborgarna 

består av, för att nämna några, unga och gamla, kvinnor och män, ursprungsbefolkning 

och invandrad befolkning av svensk eller annan härkomst, vilka alla kan ha olika åsikter i 

frågan. 
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Ur ett strikt representativ perspektiv är fullmäktiges beslut demokratiskt eftersom 

väljarna har utsett representanter att fatta besluten. Men i en fråga av denna omfattning, 

som berör så många i deras vardag och som påverkar deras samt kommande generationers 

framtida liv i Kiruna, kan det behövas något mer än ett val var fjärde år för att legitimera 

de politiska besluten. Här kan samråden fungera som ett verktyg för att låta intressenter 

framföra åsikter och försöka påverka det politiska beslutsfattandet i frågan. 

I fråga om Kiruna stadsflytt har samråd hållits vid ett flertal tillfällen. Inbjudan har 

skett till såväl allmänheten i stort, som till särskilda grupper, till exempel ungdomar, 

kvinnor och näringsliv (Kiruna kommun 2006). Med tanke på den debatt som förs kring 

dagens demokratiska system, huruvida det bör utvecklas eller förändras för att öka det 

politiska engagemanget och det medborgerliga deltagandet, är denna del av 

beslutsprocessen ett intressant studieobjekt. I utredningar om den svenska demokratin 

betonas på flera håll betydelsen av en ökad dialog mellan medborgare och beslutsfattare 

(se t ex Rothstein m fl 1995, SOU 2000:1). Och i den statsvetenskapliga forskardebatten 

förespråkas på flera håll former av deliberativ demokrati som komplement till dagens 

representativa system (se t ex Dryzek 1990, 2000, Smith 2001). Anledningen till detta är 

just att den deliberativa demokratin antas öka det medborgerliga engagemanget i 

politiken, minska avstånden mellan folket och de folkvalda, och därmed stärka 

demokratin. 

Dryzek menar att den demokratiska teoribildningen på 1990-talet, och framförallt i 

slutet på detta decennium, har tagit en deliberativ riktning med anledning av ett förnyat 

intresse för demokratins genuinitet och kvalitet: ”The essence of democracy itself is now 

widely taken to be deliberation, as opposed to voting, interest aggregation, constitutional 

rights, or even self-government” (Dryzek 2000, s. 1). Dryzek definierar deliberation som 

en social process vilken bygger på en kommunikation mellan deltagare som är mottagliga 

för förändring av uppfattningar, preferenser och perspektiv, samt en kommunikation som 

handlar om övertygande argument framför betvingande, manipulerande och bedragande.  

I sin ideala skepnad ska denna samtalsform garantera att alla argument kommer fram, 

behandlas och värderas i förhållande till varandra. På så sätt kommer de bästa argumenten 

successivt att få ökat stöd, deltagarnas preferenser förändras och egenintresset få allt 

mindre plats. Tanken är att detta i slutändan leder till att det mest förnuftiga beslutet tas, 

och att den deliberativa processen resulterar i ”mer insiktsfulla, kunniga och, kanske 

framförallt, mer eniga samtalsdeltagare” (Oscarsson 2003, s. 19). Dryzeks och Oscarssons 
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ord och begreppsförklaring innebär att kommunikationsformerna blir av särskilt intresse 

för den demokratiska kvaliteten.  

Samråden som hålls i Kiruna med anledning av stadsflytten skulle utifrån Dryzeks 

definition av deliberation kunna ses som ett deliberativt inslag i det representativa 

systemet. Detta eftersom det handlar om kommunikation mellan deltagare i syfte att 

förbättra kommunens beslutsunderlag genom att ge intressenter möjligheten att få insyn i 

och påverka beslutsprocessen. Men frågan är vilken demokratisk kvalitet dessa samråd 

håller. 

 

Syfte  
 

En forskare som studerat demokratisk kvalitet i just samråd är William D. Leach, 

forskningschef vid centret för Collaborative Policy, California State University. I artikeln 

Collaborative Public Management and Democracy (2006) presenterar han ett ramverk för 

att analysera den demokratiska kvaliteten utifrån sju normativa ideal: inkludering, 

representativitet, opartiskhet, transparens, deliberativitet, lagenlighet och möjlighet till 

beslutspåverkan. Målet med denna uppsats är att, med stöd av detta ramverk, undersöka 

den för deliberativa teoretiker viktiga kommunikationsformen för att kunna säga något om 

dess demokratiska kvalitet. I detta fall; hur har förutsättningarna varit för en deliberation i 

samråden angående Kiruna stadsflytt?  

Uppsatsen syftar således inte till att undersöka huruvida det förekommit en deliberation 

i dessa samråd. Det centrala är, och detta är viktigt för den fortsatta förståelsen av arbetet, 

själva förutsättningarna för en deliberation. Dessa antas vara beroende av faktorer som 

kan besvaras genom följande frågeställningar: 

 Har det funnits regler för vilka som givits möjligheten att delta i samråden, eller har 

alla medborgare i Kiruna varit inkluderade? 

 En medlare kan antas ha en stor betydelse för en opartisk deliberation. Hur har 

förutsättningarna för en deliberation sett ut utifrån eventuell närvaro av en opartisk 

medlare? 

 Hur har förutsättningarna för en deliberation sett ut utifrån tillgången till information 

och klarhet kring samrådens regler och befogenheter? 
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 Har samrådsprocessen möjliggjort att deltagarna kunnat föra upp egna punkter på 

dagordningen, framföra sina synpunkter, diskutera dem och utveckla förståelse för 

varandras intressen? 

 

 

Metod, material och avgränsningar 
 

Den teoretiska grunden som uppsatsen vilar på är deliberativ demokratiteori, och då 

främst med fokus på diskursens betydelse för demokratisk kvalitet. John Dryzek, väl 

citerad och ofta förekommande i dessa sammanhang, står för kärnan i den teoretiska 

redogörelsen. Anledningen till detta är att han i Discursive Democracy (1990) och 

Deliberative Democracy and Beyond (2000) ger en tydlig bild över kommunikationens 

betydelse och deliberationens möjligheter att utveckla rådande demokratiska system. Han 

betonar vikten av den aktive medborgarens roll i denna utveckling, vilket är 

förutsättningen för att samråden i Kiruna ska fylla sin funktion. Dryzek driver således 

teser viktiga för uppsatsens syfte och är därför anledningen till valet av teoretisk grund. 

Begreppen deliberativ och diskursiv demokrati kommer att användas synonymt, 

eftersom det i båda fallen handlar om samtal och kommunikation. Dryzek själv gör dock 

en åtskillnad, trots att han medger att de båda begreppen ofta används i samma betydelse, 

där han föredrar diskursiv framför deliberativ. Anledningen till detta är att han sällar sig 

till de så kallade kritiska teoretikerna som förordar en mer vidsträckt användning av 

deliberativa inslag, i de politiska systemen såväl som i det civila samhället, och har större 

fokus på kommunikationens betydelse för demokratiska beslut. Detta i kontrast till de 

liberala deliberativa teoretikerna, vilka han vill särskilja sig ifrån, som är mer inriktade på 

deliberation i existerande representativa demokratiska system (se Dryzek 2000, s. v-vi, 

samt s. 3 för en diskussion). 

 Att diskutera demokrati utifrån kvalitetsaspekter betyder, enkelt uttryckt, att demokrati 

kan vara något mer eller mindre. Detta implicerar att det bör finnas en idealtyp av 

demokrati, vilket i sin tur innebär att en diskussion kring demokrati får en normativ 

prägel. Med andra ord finns det vissa värden som bör uppfyllas i en demokrati, där 

uppfyllelsegraden av dessa värden bestämmer den demokratiska kvaliteten. Analysen 

bygger därför på ett teoretiskt ramverk framtaget av William D. Leach (2006), ett ramverk 

som han arbetat fram med syfte att beskriva den demokratiska kvaliteten i 
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samrådssammanhang. Analysramen utgår från sju normativa ideal: inclusiveness, 

representativeness, impartiality, transparency, deliberativeness, lawfulness och 

empowerment. I denna uppsats kommer dessa begrepp att användas enligt följande 

svenska översättning: inkludering, representativitet, opartiskhet, transparens, 

deliberativitet, lagenlighet och möjlighet till beslutspåverkan. Då uppsatsen har fokus på 

kommunikationsformen i samråden, anpassas analysramen till att gälla möjligheterna för 

en deliberation utifrån inkludering, opartiskhet, transparens och deliberativitet.  

Argumenten för att just dessa har särskild betydelse för uppsatsens syfte formuleras i 

den teoretiska redogörelsen, men i korthet handlar det om att, för det första; inkludering är 

förutsättning för deltagande, för det andra; opartiskhet är en förutsättning för en jämlik 

deliberation mellan deltagarna. I detta fall kommer en medlares eventuella medverkan 

vara av betydelse. För det tredje; informationstillgången är även den av betydelse för 

deltagare att kunna engagera sig på en jämlik nivå, men också avgörande för deltagarnas 

möjligheter att överväga, ta ställning och förbereda argumentation för alternativ som de 

anser vara att föredra framför andra. Och för det fjärde; deliberativitet har förstås en given 

plats i sammanhanget genom att den berör själva kommunikationsformen. Enkelt uttryckt 

skulle svar på frågor om deliberativitet kunna röra sig i ett spann mellan monolog och 

dialog, där dialogen är det demokratiska idealet. 

 Det operationaliserade ramverket appliceras på en empiri som i huvudsak bygger på 

dem som deltagit i samrådens tidiga skeden (innan utställningstiden). För att besvara 

syftet används således samrådsredogörelsen som empirisk bas (Kiruna kommun 2006). I 

samrådsredogörelsen presenteras bakgrunden till översiktsplanen och samråden, annonser 

om samrådsmötena, samt under samrådstiden inkomna yttranden och protokoll över 

politikernas ställningstaganden till dessa yttranden. Samrådsredogörelsen innehåller 

vidare även utlåtanden och ställningstaganden över yttranden som inkommit under 

utställningstiden.   

Telefonintervjuer med deltagare på dessa möten samt de ansvariga för samråden kan ge 

svar på de frågeställningar som formulerats i syftet och har därför valts som grund för en 

analys. Urvalet av respondenter som har varit föremål för intervjuerna är gjorda utifrån de 

i samrådsredogörelsen redovisade yttrandena, och ligger på de privatpersoner som 

skriftligen yttrat sig. Anledningen till detta är att de kan anses vara aktiva och 

intresserade, och eftersom uppsatsen syftar till att se hur samråden förhåller sig till det 

deliberativa idealet är det nödvändigt att respondenterna deltagit. Att urvalet faller på just 

privatpersoner motiveras ytterligare av viljan att från politiskt håll öka det politiska 
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engagemanget bland medborgare genom deltagande i beslutsprocessen. Vid intervjuerna 

har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig 

forskning beaktats (Vetenskapsrådet 2002). 

 Sammanlagt har antalet möjliga samrådsdeltagare föremål för en intervju varit sjutton 

personer. Av dessa har tre uppgett att de inte deltagit och därför inte intervjuats vidare. 

Fem av de återstående sjutton har inte varit möjliga att nå för en intervju eller valt att inte 

delta i undersökningen. Dessa fem får dock räknas som möjliga samrådsdeltagare, vilket 

betyder att undersökningen består av en svarsfrekvens på nio av fjorton möjliga 

respondenter när det gäller deltagande privatpersoner. En av dessa nio respondenter 

önskade att skriftligen få svara på frågorna. Därför sammanställdes en enkät som 

skickades med e-post till denne respondent. Enkäten returnerades med svar, via e-post. 

Frågorna var visserligen av samma kvalitativa karaktär, men det är viktigt att vara 

medveten om att ett samtal kan ge både svar och en känsla för vad som menas på ett sätt 

som ett skrivet brev inte kan, och därför bör detta tas i beräkning när man läser analysen.  

 Man bör vara medveten om att analysen i denna uppsats har en kvalitativ karaktär. 

Intervjuerna som gjorts har varit av semistrukturerade, vilket gjort det möjligt att vara 

flexibel i frågeställningarna samtidigt som intervjun kunnat styras mot svar som berör 

uppsatsens syfte (se Bryman 2001, s. 299-317 angående kvalitativa intervjuer). Den 

utifrån ramverket byggda modellen leder till intervjufrågor där svaren handlar om hur 

respondenterna uppfattat vissa situationer. Svar på sådana frågor är i sig subjektiva, men 

och andra sidan är demokratin beroende av hur medborgarna upplever det demokratiska 

arrangemanget eftersom dess legitimitet bygger på ett samtycke (se Beetham 1991).  

Således blir det subjektiva eftersträvansvärt eftersom kvalitet i demokrati inte beror av 

objektiva systemvärden. Bedömningen av hur resultatet förhåller sig till de demokratiska 

idealen blir även det subjektivt. Förutsättningarna för en deliberation antas öka ju närmare 

respondenternas svar ligger modellens ideal. Analysen presenterar därför kortfattat 

respondenternas svar i förhållande till modellen, och lämnar djupare kommentarer till 

diskussionen. 
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Disposition 
 

Kapitel 2 inleds med en beskrivning av begreppet deliberativ demokrati enligt Henrik 

Oscarsson, vilken han kallar samtalsdemokrati. Detta för att ge en introduktion till, och 

skapa en grundläggande förståelse för, vad denna demokratiska teoribildning handlar om. 

I detta kapitel presenteras även den deliberativa demokratiteorin representerad av John 

Dryzek. Teorikapitlet är tänkt att ge en översikt av deliberationens, eller diskursens om 

man så vill, betydelse för rationella beslut och demokratisk kvalitet. Därmed skapas också 

en grundläggande förståelse för kapitel 3, vilket presenterar Leach ramverket för analys av 

demokratisk kvalitet i samråd. I detta kapitel kommenteras var och ett av idealen för att 

motivera det operationaliserade ramverket, det vill säga den egna analysmodellen. 

 Analysmodellen återfinns i kapitel 4, och därefter appliceras modellen på uppsatsens 

empiriska resultat i kapitel 5. Här redovisas resultaten av intervjuerna med deltagare och 

ansvariga för samråden. Avslutningsvis, i kapitel 6, diskuteras resultaten utifrån frågan om 

samrådens förutsättningar för en deliberation. 
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Den demokratiska grunden 
 

 

Demokrati kan anta många former och vila på olika grunder. Joseph A. Schumpeter 

beskrev i Capitalism, Socialism and Democracy (1943) den representativa demokratin 

som politikers tävlan om folkets röster. Allmänvilja och det allmänna bästa var i hans 

ögon inget som det demokratiska systemet kunde aggregera, bland annat av den 

anledningen att systemet kräver kompromisser. Kompromisser är enligt Schumpeter det 

närmaste en folkvilja demokratin kan åstadkomma, och detta urvattnar alla möjligheter till 

beslut som kan anses vara för det allmänna bästa (Schumpeter 1943, s. 252). Folkets roll i 

en demokrati är begränsade till att i denna tävlan om röster välja sina representanter för en 

mandatperiod i taget, inget annat (ibid, s. 282-283). Därmed är det inget tal om 

demokratisk kvalitet eller eftersträvansvärda ideal i Schumpeters demokratiteori. 

 En samtida teoretiker, Alf Ross, hade dock en syn som byggde på att demokrati kunde 

vara något mer eller mindre. I Varför Demokrati från 1946 (2003) presenteras demokrati i 

förhållande till tre idealtyper vilka bestämmer hur pass demokratisk en stat faktiskt är 

(Ross 2003, s. 159-161). Ross menade att en stat är demokratisk i den mån statsmakten 

tillkommer folket utifrån tre kriterier; inkluderingens omfång gällande omröstningar och 

val (intensitet), verkningsgraden av folkets synpunkter (effektivitet), samt folkets 

inflytande och kontroll över statsmaktens olika förgreningar (extensitet). Därmed är han 

inne på demokratisk kvalitet och normativ demokratiteori. 

 När det gäller deliberativ demokratiteori skulle man kunna säga att det är en utveckling 

av Alf Ross normativa idealtyper. Den demokratiska grunden utgörs av folkets 

möjligheter och förmågor att diskutera och nå konsensus i gemensamma frågor, i ett 

idealsamhälle som kännetecknas av hög inkludering, där det deltagande folkets röster får 

effekt och där deltagandet sker på både statlig och civil nivå. 

 

 

Deliberativ demokrati och diskursens betydelse 
 

Because planning is the guidance of future action, planning with others calls for astute 
deliberative practice: learning about others as well as about issues, learning about what we 
should do as well as about what we can do. So city planners deliberate with city residents, 
they shape public learning as well as public action. Sharing or withholding information, 
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encouraging or discouraging public participation, city planners can nurture public hope or 
deepen citizens’ resignation (Forester 1999, s. 1). 

 
Detta citat ur John Foresters The Deliberative Practitioner (1999) knyter direkt an till 

deliberationens betydelse, och för den delen även risker, i stadsplanering. Forester antyder 

att en deliberation mellan stadsplanerare och medborgare är en viktig del av processen 

eftersom den ger ett utbyte av kunskap och uppmuntrar ett medborgerligt engagemang, 

samtidigt som den använt på ett felaktigt sätt kan ha en motsatt effekt. Det finns alltså en 

risk att deliberativa processer kan fördjupa klyftan mellan medborgare och folkvalda 

politiker eller politiska tjänstemän istället för att uppmuntra det medborgerliga deltagandet 

i den politiska beslutsprocessen. Demokratisk kvalitet i dessa deliberativa arrangemang 

torde ha en avgörande betydelse i detta sammanhang och därför vara en viktig aspekt 

ifråga om samråden rörande Kiruna stadsflytt. Men till att börja med kan det vara på sin 

plats med en inledande och övergripande förklaring av begreppet deliberativ demokrati. 

Deliberativ demokrati används ofta synonymt med diskursdemokrati, vilket även är 

fallet i denna uppsats, även om somliga argumenterar för skillnader i dess betydelse (se 

Dryzek 2000, s. v-vi, samt s. 3). Gemensamt är dock samtalets betydelse för demokratin i 

den politiska beslutsprocessen, vilket kanske är anledningen till att Henrik Oscarsson 

benämner den samtalsdemokrati: ”Samtalsdemokratins främsta kännetecken är det 

deliberativa samtalet mellan jämlikar. I deliberativa samtal är det de rationella 

argumentens styrka snarare än röststyrka som bör vara avgörande för utfallet” (Oscarsson 

2003, s. 18). I det deliberativa samtalet är det enligt Oscarsson argumentens tyngd som 

avgör de demokratiska besluten, inte makt, samhällsposition, utbildning eller 

verbal/intellektuell förmåga hos deltagarna. Samtalsformen ska garantera att alla argument 

kommer fram, behandlas och värderas i förhållande till varandra. På så sätt kommer de 

bästa argumenten successivt att få ökat stöd, deltagarnas preferenser att förändras och 

egenintresset att få allt mindre plats. I slutändan leder detta till att det mest förnuftiga 

beslutet tas och den deliberativa processen resulterar i ”mer insiktsfulla, kunniga och, 

kanske framförallt, mer eniga samtalsdeltagare” (ibid, s. 19). 

Oscarsson menar att deliberation för det mesta förutsätter småskalighet eftersom det 

blir svårhanterligt med ett för stort antal deltagande aktörer, men att det även torde vara 

möjligt för deliberationsliknande processer att äga rum på andra nivåer, till exempel under 

en kampanj inför en nationell folkomröstning eller under en informativ valrörelse (ibid, s. 

19). Han anser dock att det kan vara av vikt att skilja på tre typer av deliberation; 

elitdeliberation, elit – medborgardeliberation och medborgardeliberation. 
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Elitdeliberationen handlar om deliberativa samtal mellan eliter i samhället, till exempel 

överläggningar i riksdagens utskott eller förhandlingar inom EU. Elit – 

medborgardeliberationen gäller tillfällen då medborgare ges tillfälle ”att genom samtal 

inhämta information från och själva diskutera med experter, forskare och politiker kring 

viktiga sakfrågor” (Oscarsson 2003, s. 19). Medborgardeliberationen bygger på tanken att 

medborgare möts för att diskutera kring specifika frågor, vilket gäller till exempel 

kvartersråd eller föräldraföreningar, för att sedermera fatta konsensusbeslut kring 

gemensamma intressen (ibid, s. 19-20).  

Henrik Oscarsson ställer sig frågan vad som egentligen krävs av medborgarna i en 

samtalsdemokrati för att den ska fungera. Enligt honom handlar idealmedborgaren i detta 

fall inte om vilka kunskaper han eller hon bör besitta, utan om individens sinnelag och 

karaktärsdrag, och kanske framförallt om förmågan att delta i ett intellektuellt samtal. Häri 

ingår enligt Oscarsson  

 
… god självförståelse och självinsikt, ha ett öppet sinnelag, vara fördomsfri, ha beredskap 
för att omvärdera egna åsikter och trosföreställningar, ha förmåga att se saken från andra 
perspektiv än det egna, ha förmågan att ta till sig andras argument, kunna ta hänsyn till 
allmännyttan, ha förståelse för det främmande och avvikande och känna solidaritet och 
empati med medborgare som lever under andra livsbetingelser än vad man själv gör 
(Oscarsson 2003, s. 20). 

 
Kunskap kommer istället som ett resultat av den deliberativa processen eftersom samtal 

och dialog förväntas vara kunskapshöjande och åsiktsförädlande. Dessutom anses 

deliberationen vara konsensusskapande och leda till enighet (ibid, s. 21). Den deliberativa 

demokratins utbredning i svenska utredningar och demokratipropositioner anser 

Oscarsson härröra till den svenska folkbildnings- och folkrörelsetraditionen eftersom det 

rimmar väl med de kunskapshöjande effekterna (ibid, s. 21). 

 Samtalet är således i blickfånget, och den aktive medborgaren en förutsättning för en 

deliberativ demokrati, och därför blir kommunikationsformerna avgörande för hur 

demokratisk deliberationen egentligen är. Men varför ligger denna fokus på 

kommunikation som ett demokratiskt ideal? Och vad är det som gör deliberativa 

arrangemang mer demokratiska än traditionella liberala representativa system? Svaret 

ligger enligt John Dryzek i en diskussion om rationalitet och liberalismens syn på 

människan. 
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Kommunikativ rationalitet och liberalismens brister 
 

Dryzek menar att det är den instrumentella rationaliteten, ”the capacity to devise, select 

and effect good means to clarified ends” (Dryzek 1990, s. 3-4), som ligger till grund för 

mycket av dagens politiska tillkortakommanden genom att detta perspektiv genomsyrar 

individuellt politiskt beteende, offentliga policys, det politiska systemets struktur samt 

statsvetares strategier och utgångspunkter i sina studier. Lösningen ser han i 

samtalsdemokratin: ”The cure involves large doses of what I shall call discursive 

democracy for the individual actions, political institutions, policy practices, and social 

sciences that lay claim to rationality” (ibid, s. 3). Denna bot bygger på idén om 

kommunikativ rationalitet, vilken är rotad i interaktionen i det sociala livet: 

 
Communicative action is oriented toward intersubjective understanding, the coordination of 
actions through discussion, and the socialization of members of the community … 
Communicative rationality is the extent to which this action is characterized by the 
reflective understanding of competent actors ... Communicative rationality is a property of 
intersubjective discourse, not individual maximization, and it can pertain to the generation 
of normative judgements and action principles rather than just to the selection of means to 
ends (Dryzek 1990, s. 14).  

 
Kritiken Dryzek anför mot den instrumentella rationaliteten gäller 1) dess förmåga att 

förstöra ”… the more congenial, spontaneous, egalitarian, and intrinsically meaningful 

aspects of human association” (ibid, s. 4), 2) den instrumentella rationalitetens 

antidemokratiska karaktär, bland annat i den meningen att den reducerar individerna till 

kalkylerande maskiner, 3) att den förtrycker individer genom sin materiella fokus och 

därmed förhindrar den lekfulla och kreativa sidan hos människan, 4) den ineffektivitet 

som uppvisas när det gäller att möta komplexa sociala problem, 5) att den omöjliggör 

effektiv och lämplig policyanalys och 6), att instrumentell rationalitet förmedlar olämpliga 

och ofruktbara samhällsvetenskapliga instrument och metoder (ibid, s. 4-6). Denna kritik 

är hård även om Dryzek inte är ute efter att ersätta den instrumentella rationaliteten med 

den kommunikativa, utan snarare anser att det handlar om i vilken utsträckning de två kan 

komplettera varandra (ibid, s. 21). 

Enligt Dryzek kan den kommunikativa rationaliteten i sin ideala form råda bot på dessa 

problem, och dessutom på ett bättre sätt svara upp mot demokratiska ideal som jämlikhet, 

deltagande och inkludering, i en beslutsprocess som i slutändan handlar om de bästa 

alternativen och lösningsförslagen: 
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Communicative rationality clearly obtains to the degree social interaction is free from 
domination (the exercise of power), strategizing by the actors involved, and (self-) 
deception. Further, all actors should be equally and fully capable of making and 
questioning arguments (communicatively competent). There should be no restrictions on 
the participation of these competent actors. Under such conditions, the only remaining 
authority is that of at good argument, which can be advanced on behalf of the veracity of 
empirical description, explanation, and understanding and, equally important, the validity 
of normative judgements (Dryzek 1990, s. 15). 

 
För att den kommunikativa rationaliteten ska komma till sin rätt behövs en 

institutionell design som bygger på diskurs där konsensus bör vara den gällande 

beslutsregeln. Som tidigare nämnts får ingen deltagande individ inneha någon annan 

auktoritet än det av ett bra argument. Detta betyder att en hierarki bland närvarande 

deltagare, hur liten den än är, är utesluten. Vidare ska inget hindra intresserade parter att 

delta, och deltagarna bör vara kommunikativt kompetenta för att diskursen ska vara 

meningsfull (ibid, s. 41). Således får ingen berörd medborgare exkluderas i 

beslutsprocessen (åtminstone i det civila samhället, vilket framgår nedan). Dryzek säger 

dock att kompetensen kan behöva en skjuts med hjälp av resurser, tid och information för 

att utbilda deltagare i den kommunikativa förmågan. Han ser även ett behov av etiska 

regler som debatterna bör följa. Som exempel nämner han principled negotiation 

(principöverenskommelsernas metod) beskriven i Getting to yes av Fisher & Ury (1981, se 

Fisher m fl 1992) som utgår från fyra regler i förhandlingssituationer: 1) fokusera på 

problemlösning, 2) förhandla om intressen istället för ståndpunkter, 3) sök lösningar som 

alla parter vinner på, och 4) sträva mot att uppnå kriterium som bygger på gemensamma 

intressen istället för enskilda parters intressen (ibid, s. 41-42, se även Fisher m fl 1992). 

En knäckfråga i sammanhanget är förstås beslutsregeln. Hur ska konsensus kunna 

uppnås när till exempel deltagarna har helt olika grundläggande värderingar och 

tolkningar av problemen? Dryzek inser svårigheterna i detta, men menar att konsensus kan 

nås trots detta genom att deltagare strävar efter att förstå kulturen och världsåskådningen 

hos de andra deltagarna: ”… participants can still reach consensus based on reasoned 

disagreement, by striving to understand the cultural tradition and/or conceptual framwork 

of the other participants. This disagreement would ideally concern only different 

conceptions of the public interest rather than competing private interests” (Dryzek 1990, s. 

42). 

En tredje part kan vara nödvändig för att hjälpa deltagarna i interaktionen och deras 

strävan efter konsensus. Därför kan en medlare vara till nytta för att reducera risken att 

förhandlingar kör fast på grund av att deltagare förhandlar om ståndpunkter. Medlaren kan 
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då hjälpa deltagarna att fokusera på problemet och gemensamma intressen (ibid, s. 45). En 

medlare kan även stimulera diskursen och reflekterandet över mål och värden samt leda 

deltagarna mot en större kunskap om varandra (ibid, s. 46). 

Hur ska då den diskursiva demokratin kunna vinna väg i dagens rådande demokratiska 

system? Dryzek menar att den inte kommer att växa fram av sig själv, diskursiv demokrati 

måste vara ett val (ibid, s. 79). I och med detta uppstår frågan om hur detta aktiva val ska 

genomföras. Om det ska ske med revolution ser han en möjlighet för diskursiv politik att 

fylla det maktvakuum som vanligen följer av en samhällsomvälvning av detta slag. Dock 

brukar en social revolution oftast leda till en ännu starkare stat med ytterligare utbyggd 

byråkrati för att säkra ekonomisk tillväxt och öka den militära styrkan (ibid, s. 80). 

Dessutom anser Dryzek att passiva medborgare som åtnjuter välfärdsstatens rättigheter 

varken kommer att förvandlas till kommunikativt kompetenta medborgare över en natt, 

eller vara särskilt nöjda över utvecklingen mot den diskursiva demokratin eftersom den 

kräver aktiva medborgare. Därmed utesluter Dryzek revolution som alternativ. Ett annat 

alternativ är att gå den reformistiska vägen med en långsammare utveckling mot diskursiv 

demokrati, men även detta rymmer problem svåra att överbrygga:  

 
For the foreseeable future, reform will have to proceed in a hostile environment defined by 
an economic system of corporate capitalism with extensive state intervention and a political 
system that mixes liberal polyarchy with pervasive bureaucracy. [...] Perhaps the most 
obvious danger this environment presents to incipient discursive designs is that of co-
optation ... State and corporate actors may seek some association with, or even participation 
in, discursive forums. The door is open to manipulation by these actors. They can cloak 
private interests in a rhetoric of public concern, perhaps even in the genuine belief that 
what is their own interest must also be in the public interest (Dryzek 1990, s. 81). 

 
Hoppet står därför, åtminstone på nationell nivå, till verklighetens småskaliga 

diskursiva forum som grannsamverkan i ett bostadsområde och andra förenade 

medborgare som praktiserar denna form av demokrati. Om dessa kan överleva, växa och 

överta den instrumentella formen av social kontroll som dominerar idag, kan den 

diskursiva formen av politisk interaktion segra och bereda vägen för en diskursiv 

demokrati (Dryzek 1990, s. 88). 

 Det är således ingen tvekan om att Dryzek förhåller sig kritisk till liberalismens förmåga 

att lösa detta inom rådande politiska system. Trots liberalismens många skepnader och 

teoretiska inriktningar anser han att det finns en gemensam kärna bestående av ett 

antagande att människor drivs av ett egenintresse framför ett allmänintresse, och att 

människan själv är den bäste att avgöra vad detta självintresse innebär (Dryzek 2000, s. 9). 

När marknadsekonomin inte klarar att jämka allas intressen på ett rättvist sätt kommer 



 18

politiken in i bilden. Därför handlar den liberala politiken enligt Dryzek om att jämka och 

aggregera förbestämda intressen under en neutral uppsättning regler, det vill säga en 

konstitution. Vidare nödvändiggör detta en uppsättning konstitutionella rättigheter för att 

skydda individerna mot staten och andra individer, vilket bottnar i rädslan att 

allmänhetens makt ska nyttjas i privata ändamål på grund av individers egenintresse. Med 

dessa rättigheter kommer motsvarande skyldigheter; dels att respektera andras rättigheter, 

och dels skyldigheter gentemot staten som säkrar dessa rättigheter (Dryzek 2000, s. 9). 

 Liberalism med dess konstitutionalism uttryckt på detta sätt säger inte mycket om 

demokrati eller demokratisk kvalitet. Dryzek tar därför upp liberalernas argument för hur 

deliberation kan utveckla starkare band mellan demokrati och liberalism. Dessa går främst 

ut på att ge deliberationen en plats i konstitutionen för att motivera den demokratiska 

rättigheten att utöva sitt medborgarskap, låta deliberationen vara en del av 

konstitutionsskapandet, och/eller införliva deliberation i representativa församlingar (ibid, 

s. 10-17). Dryzek är dock kritisk till dessa argument och att den deliberativa demokratin 

helt ska assimileras till den liberala konstitutionalismen. Den kritik han framhåller är att 

den konstitutionella strukturen inte fullt ut kan bestämma politiken som ska föras i 

systemet eftersom det finns andra krafter som påverkar, till exempel kapitalismen med 

dess marknadskrafter och korporatism (ibid s. 17-19).  

En deliberativ demokrati kan förstås inte undgå dessa krafter, vilket nödvändiggör en 

stat, där deltagandet inte är fullt lika högt som i det civila samhället, som tar hand om 

vissa nyckelfunktioner. Dryzek nämner bland annat frågor av säkerhetspolitisk karaktär, 

finanspolitik och välfärdsfrågor (ibid, s. 84). Med andra ord behövs en balans mellan 

staten och det civila samhället, där deliberationen bör ha sin plats i båda sfärerna, men där 

frågor av statlig angelägenhet ska behandlas av ett forum som kännetecknas av en högre 

grad av exkludering. Att deliberation sker i det civila samhället är särskilt viktigt för 

demokratin och dess kvalitet enligt Dryzek, eftersom det är ett blomstrande och aktivt 

oppositionellt civilt samhälle som är nyckeln till demokratisering (ibid, s. 99-103,113-

114). 

För att sammanfatta detta kan vi säga att den deliberativa kvaliteten är beroende av 

aktiva deltagare, politiker som medborgare, kompetenta att föra samtal som i sitt ideal 

uppmuntrar ett reflekterande över värden och argument. Och allt detta bör ske mellan 

individer som deltar på en jämlik nivå oavsett samhällsposition. Av detta följer att den 

genuina demokratin utifrån Dryzeks deliberativa teori handlar om i vilken utsträckning 
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deltagarnas preferenser, sprungna ur deliberationen, kan influera de politiska beslutens 

utfall:  

 
The only condition for authentic deliberation is … the requirement that communication 
induce reflection upon preferences in non-coercive fashion. This requirement in turn rules 
out domination via the exercise of power, manipulation, indoctrination, propaganda, 
deception, expressions of mere self-interest, threats (of the sort that characterize 
bargaining), and attempts to impose ideological conformity. […] Authentic democracy can 
then be said to exist to the degree that reflective preferences influence collective outcomes 
(Dryzek 2000, s. 1-2). 

 
I sin ideala form skulle därmed samråden angående Kiruna stadsflytt präglas av en 

jämlikhet bland deltagarna. En jämlikhet där medborgare, representanter för de stora 

aktörerna, till exempel LKAB, Banverket och Vattenfall, företrädare för näringslivet samt 

folkvalda och tjänstemän från Kiruna Kommun, alla befinner sig på samma nivå i 

kommunikativ kompetens. Detta implicerar en jämlik tillgång till information, förmågan 

att tillgodogöra sig informationen, reflektera över den och dessutom kunna framföra sina 

argument på ett likvärdigt sätt. Ett svåruppnåeligt ideal förstås, som dessutom i sitt 

demokratiska ideal även ska leda till politiska beslut som överensstämmer med 

samrådsdeltagarnas enhälliga preferenser. Men eftersom denna deliberativa teori i 

grunden handlar om att demokrati kan vara något mer eller mindre bör den kunna säga 

något om samrådens demokratiska kvalitet.  
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Den ideala demokratiska samrådsformen 
 

 

Tanken att demokrati kan kvalitetsbestämmas är något som William D. Leach har tagit 

fasta på i sitt arbete vid centrum för Collaborative Policy, California State University i 

Sacramento. I en artikel i Public Administration Review (2006, s. 100-110) presenterar 

han ett ramverk för att studera just den demokratiska kvaliteten i samrådssammanhang. 

Detta perspektiv på demokrati bygger i sin tur på att man tillskrivit kommunikationen en 

vikt i samråd, vilket gör Leach analysram lämplig som grund för att bygga en modell som 

kan svara mot uppsatsens syfte. 

 

 

Samråd och demokratisk kvalitet: Sju normativa ideal 
 

Forskningsprogrammet vid detta center fokuserar på när och hur stakeholders, det vill 

säga intressenter, kan använda sig av samrådsstrategier för att förbättra policyutfall. I sin 

artikel Collaborative Public Management and Democracy (2006) presenterar Leach ett 

ramverk för att bedöma ”the democratic merits of collaborative public management” 

(Leach 2006, s. 100), och som han sedan applicerar på ett antal watershed partnerships 

längs USA: s västkust. Ramverket utgår från de sju normativa idealen inclusiveness, 

representativeness, impartiality, transparency, deliberativeness, lawfulness och 

empowerment (inkludering, representativitet, opartiskhet, transparens, deliberativitet, 

lagenlighet och möjlighet till beslutspåverkan). Tanken är att i ju högre utsträckning dessa 

ideal uppfylls i samrådsprocessen, desto mer demokratiska är samråden. 

 Nedan presenteras de sju idealen, och efter respektive normativt ideal följer en 

kommentar kring dess betydelse för demokrati samt hur kopplingen ser ut till uppsatsens 

empiriska del. Syftet med detta är att motivera och skapa en förståelse för den 

konstruerade modellen i nästkommande kapitel, vilken är anpassad till samråden kring 

Kiruna stadsflytt. 
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Inkludering 
 

Inkludering handlar om i vilken utsträckning samråden inkluderar deltagare. Har någon 

grupp av deltagare exkluderats från samråden, har det funnits regler för vilka som skulle 

inkluderas, eller har alla intresserade varit välkomna att delta? Frågan om exkludering och 

inkludering är viktigt utifrån ett demokratiskt perspektiv eftersom begränsningar av 

deltagandet skapar tvivel kring samrådens legitimitet (Leach 2006, s. 101). Vilka har 

exkluderats, på vilka grunder, och vem har bestämt vilka som får delta? Har man medvetet 

utestängt intressenter som är kända kritiker till av kommunen förespråkade alternativ? I de 

fall deltagandet beläggs med restriktioner kan frågor som dessa uppstå, vilket gör det 

viktigt att reglerna kring vilka som får delta är tydliga och legitima, det vill säga vara 

acceptabla ur allmänhetens perspektiv. 

 

 

Utan inkludering inget deltagande, utan deltagande ingen deliberation 
 

Att en total inkludering, att samtliga intresserade skulle vara välkomna att delta, bidrar till 

en ökad demokratisk kvalitet kan dock diskuteras. I demokratiteorin kopplas frågan om 

inkludering vanligen till vilka som skall räknas till medborgare. Denna diskussion ligger 

på ett högre plan än det samrådsförfarande som berörs här, men det är ändå av relevans 

eftersom det handlar om vem som ska få göra sin röst hörd. I Democracy and its critics 

(1989) beskriver Robert A. Dahl problemet bland annat utifrån ett kompetensperspektiv 

som visar på svårigheten att dra gränsen för vid vilken ålder en människa kan anses vara 

kvalificerad att delta i till exempel folkomröstningar (s. 126-127). Dahl menar att en 

åttaåring knappast kan vara upplyst nog att delta på samma nivå som en vuxen i 

lagstiftande beslutsprocesser, men att ett erkännande av att barn bör exkluderas samtidigt 

innebär ett erkännande att exkludering kan ske på kvalifikationsgrunder. Omvänt innebär 

detta att en total inkludering får som konsekvens att vissa deltagare inte är kvalificerade, 

inte besitter kompetensen, att delta fullt ut i en politisk beslutsprocess. Om demokrati i 

förlängningen syftar till att beslut skall fattas för det allmänna bästa utifrån den allmänna 

viljan blir det då tveksamt om en total inkludering är ett tecken på demokratisk kvalitet. 

 Detta är dock inte den enda invändningen mot en total inkludering. Leach ser själv 

problem med hur inkluderingen kan påverka representativiteten i en samrådsprocess. Han 
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menar att en total inkludering kan skapa en obalans i antalet individer som representerar 

respektive intresse (Leach 2006, s. 101). I och med detta skulle således vissa intressen få 

stå tillbaka och få mindre uppmärksamhet endast på grund av en ojämlik fördelning av 

antalet intressenter. En alternativ lösning som Leach ger är att låta varje intressegrupp utse 

ett visst antal representanter för att företräda deras intressen och på så sätt tillfredställa 

krav på både inkludering och representativitet (ibid, s. 101). 

 Dryzek nämner även han att frågan om inkludering och exkludering är viktig. Som 

tidigare nämnts så ser han att de frågor som bör behandlas av staten också bör ha en högre 

grad av exkludering av deltagare, än i det civila samhället. I det civila samhället bör det 

tvärt om vara öppet för alla att delta, åtminstone för alla som är kommunikativt 

kompetenta. När det gäller frågan om Kiruna stadsflytt bör därför inkluderingen vara hög 

med tanke på dess omfattning, och därav frågan; har det funnits regler för vilka som givits 

möjligheten att delta i samråden, eller har alla varit inkluderade? Detta svarar även mot 

uppsatsens huvudsyfte på så sätt att en deliberation förutsätter aktiva och deltagande 

medborgare. En begränsning av deltagandet påverkar således deliberationens möjligheter 

negativt om exkluderingen är för hög. 

 

 

Representativitet 
 

En representativ process garanterar att alla berördas intressen representeras och 

förespråkas på ett effektivt sätt (Leach 2006, s. 101). Det demokratiska värdet med 

representation formulerades redan 1787 av James Madison i The Federalist No. 10 (se 

Ball 2003, s. 40-46), och enligt Leach är detta bakgrunden till begreppet stakeholder. 

Stakeholder definieras som formella eller informella sammanslutningar, t ex företag och 

intresseorganisationer, samt även sociala kategorier som kön, ålder och etnicitet etc. 

(Leach 2006, s. 101). Leach menar att logiken bakom en stakeholder-centrerad modell av 

representation är, vilket därmed även blir ett demokratiskt ideal, att alla som har ett 

moraliskt eller ekonomiskt intresse i utfallet av en policyprocess ska erbjudas tillfälle att 

delta. 
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Respondenterna representerar sig själv och sina egna intressen 
 

En hög grad av intresserepresentation är alltså önskvärd ur demokratisk synvinkel 

eftersom alla som har ett moraliskt eller ekonomiskt intresse bör erbjudas tillfälle att delta, 

dock kommer kvaliteten att påverkas av när, var och hur samrådsmötena är arrangerade 

samt sammansättningen av deltagare. Leach nämner hur lång resväg till och från möten 

kan påverka deltagandet, likaså om deltagarna är engagerade ideellt eller är avlönade, och 

hur deltagarnas kompetens inverkar på effektiviteten (Leach 2006, s. 102).

 Representativitet som ideal är dock utelämnad i den för studien operationaliserade 

modellen. Anledningen till detta är att den empiriska delen bygger på privatpersoners 

medborgerliga deltagande. Representation och representanter för intressen kan visserligen 

förekomma på dessa samråd även bland privatpersoner, men det får här antas att 

deltagarna bland respondenterna representerar sina egna intressen och inte en grupp 

eftersom urvalet ligger på yttranden givna i privatpersoners namn. 

 

 

Opartiskhet  
 

Opartiskhet som demokratiskt ideal kommer ur tanken att alla parter i en politisk 

beslutsprocess ska behandlas lika oavsett härkomst, resurser och begåvning (Leach 2006, 

s. 102). Det kan handla om deltagares lika rätt att tala eller rösta, vilket i en 

samrådsprocedur inte är givet med tanke på de problem som beskrivits ovan med 

representation och inkludering. En lösning som presenteras är att ha en opartisk medlare 

närvarande som försöker balansera till exempel deltagarnas inlägg i debatten för att inte 

riskera att vissa förespråkare och deras intressen får ett övertag gentemot andra intressen 

(ibid, s. 102). Viktigt är dock att denne inte utrycker sig eller fördelar talandet på ett 

sådant sätt att somliga argument framstår som bättre än andra. 

 

 

Mediator viktig balans mellan stora aktörer och små deltagare 
 

Det finns dock en del kritik när det gäller huruvida en medlare skulle öka den 

demokratiska kvaliteten i en deliberativ process. Bland annat framhålls en risk att 
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medlaren inte kan vara opartisk eller att denne lägger hämsko på deltagares möjligheter att 

framföra vad de har rätt till att framföra (se t ex Smith 2001, s. 77-81 för en 

sammanfattning av kritik mot medling). 

 När det gäller samråden i Kiruna kan en eventuell närvaro av en medlare vara motiverat 

ur flera synvinklar. I samråden kan det förekomma aktörer med tunga argument och 

förmodligen en vana att framträda inför folk; LKAB, Banverket, kommunpolitiker för att 

nämna några. En medlare kan då stimulera en diskussion och reflektion kring frågorna 

mötena berör (Dryzek 1990, s. 46), och se till att inte de stora aktörernas argument får för 

stort utrymme på bekostnad av övriga deltagares funderingar och argument. 

 En duktig medlare kan även peka på gemensamma intressen i debatten för att reducera 

risken att samtalen kommer att handla om hävdande av egna ståndpunkter, vilket således 

innebär ett steg mot den eftersträvansvärda kommunikativa rationaliteten. Dryzek medger 

dock att det finns vissa faror med en medlare, speciellt när deltagarna består av en grupp 

utan någon större maktställning och en annan grupp vars ställning och resurser överstiger 

den förra (Dryzek 1990, s. 45-46). Medlaren kan i dessa fall få en maskerande roll, en roll 

som innebär att mötesarrangemanget ska ge sken av demokrati, medan den starkare parten 

ändå får sin vilja igenom. Dock får det sägas att i detta fall, när det gäller samråd där det 

är högst troligt att maktposition och kommunikativ vana skiljer sig mellan deltagarna, är 

en medlare önskvärt så länge som denne själv är opartisk. 

 Idealet om opartiskhet finner därför sin plats i uppsatsens modell; hur har 

förutsättningarna för en deliberation sett ut utifrån eventuell närvaro av en opartisk 

medlare? Den första frågan blir därför; har det funnits en medlare vid samråden? Om så är 

fallet, vem har varit medlare? Den sista frågan är ställd med tanke på riskerna med en 

närvarande medlare. Om en medlare i detta fall är anställd vid kommunen eller av någon 

av de större intressenterna i frågan om stadsflytten, är det tveksamt om förutsättningarna 

för en deliberation utifrån det opartiska idealet är särskilt goda. Det blir även viktigt i detta 

fall att höra privatpersonernas uppfattning om medlarens agerande; har medlaren 

uppfattats som opartisk, givit alla en chans att få säga sitt och inte verkat till fördel för 

vissa argument? 

 Om en medlare inte varit närvarande är det intressant att ställa frågan om hur man har 

verkat för att alla ska få komma till tals och diskutera sina synpunkter och argument. Att i 

analysen utifrån några objektiva kriterier värdera ett svar på denna fråga är svårt. Eftersom 

uppsatsen har en inriktning mot medborgare och deras deltagande ställs därför frågan till 

privatpersonerna, det vill säga hur de har uppfattat samråden ur detta perspektiv; har allas 
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argument och synpunkter behandlats med respekt och opartiskhet, eller har samrådet styrts 

mot en diskussion kring särskilda argument?  

 

 

Transparens 
 

Transparens rör klarhet kring reglerna för samråden, dess roll i beslutsprocessen och 

möjligheten för deltagarna att tillgodogöra sig relevant information i de frågor som ska 

behandlas (Leach 2006, s.103). Att reglerna är klara och att samrådets befogenheter är 

viktiga för effektiviteten i processen, samt även en så enkel fråga som huruvida det på ett 

tydligt sätt inför mötena framgår vad som ska diskuteras (ibid, s.103). Anledningen är att 

om det finns oklarheter kring detta så riskerar det att bli ett snedfördelat deltagande i den 

meningen att intressenter som, om regler och agenda varit tydliga skulle ha deltagit, 

istället väljer att avstå. Eller omvänt, att det på grund av oklarheter kring till exempel 

samrådens befogenheter samlas ett så stort antal deltagare att mötena blir ineffektiva och i 

värsta fall ohanterliga. 

 

 

Tydliga regler och tillgänglig information 
 

Att relevant information finns tillgänglig har förstås betydelse för intressenternas 

möjlighet att delta i diskussioner på jämlik basis. Utan information om och kring de frågor 

ett samråd ska beröra blir det svårt för deltagare att bilda sig en egen uppfattning om 

problemen, delta i diskussionerna samt ta ställning för vad som ligger i ens bästa intresse. 

Och utan en tydlighet i reglerna blir det svårt för deltagarna att veta hur de ska använda 

sig av informationen samt hur de ska förhålla sig till samråden. Därför behandlas detta 

ideal genom frågeställningen; hur har förutsättningarna för en deliberation sett ut utifrån 

tillgången till information och klarhet kring samrådens regler och befogenheter? 

Transparens och information är en stor fråga som skulle kunna utgöra ett särskilt 

studieobjekt. Vem tillhandahåller informationen, och hur presenteras den? Det finns med 

andra ord en risk att informationen i sig är osaklig och partisk, och därmed påverkar 

deltagarnas uppfattning i en viss riktning inför samrådet. Därför blir det viktigt att ställa 

frågan hur de deltagande medborgarna uppfattat den information de fått tillgång till. I 
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övrigt handlar frågorna om just reglerna kring samråden; har det varit tydligt hur 

samråden går till, vilka befogenheter samråden har och hur beslutsfattarna använder sig av 

samrådens synpunkter? En grundläggande fråga är om det varit tydligt vad samråden ska 

behandla. Har detta varit otydligt så har det varit en försvårande faktor i möjligheterna att 

sätta sig in och ta ställning i frågor. Detta rymmer även frågor kring tillgängligheten på 

information; har relevant information och dagordning funnits tillgänglig, och har den 

funnits tillgänglig i tid?  

 

 

Deliberativitet 
 

Med deliberativitet avses deltagarnas möjlighet att fritt ge uttryck för sina idéer och 

åsikter, kritiskt utvärdera varandras argument, identifiera gemensamma intressen och 

bygga en grund på delad kunskap och socialt kapital (Leach 2006, s. 103). Bakom detta 

ligger idén om kommunikationens betydelse för rationaliteten, vilket går tillbaka till 

Aristoteles syn på diskursens värde (se Dryzek 1990, s. ix samt 9-10). Tanken är att under 

vissa ideala förutsättningar, att deltagarna är kommunikativt kompetenta samt att samtalen 

är fria från maktutövare och strategiskt tänkande individer, så segrar det bästa argumentet 

i en given diskussion (ibid, s. 15). I en deliberativ process där optimala förutsättningar 

råder kommer efter överläggningar således det mest rationella beslutet att fattas. 

 

 

Den kommunikativa rationalitetens grundläggande ideal 
 

Detta perspektiv är lätt att kritisera. Är dessa förutsättningar realistiska? I en politisk 

beslutsprocess där frågorna som skall lösas är många och komplexa, där aktörerna är 

många och olika till storlek i antal och förkunskaper, är det svårt att se hur deltagare ska 

kunna befinna sig på samma ideala nivå. Om en stor arbetsgivare är intressent i processen 

är det svårt att bortse från det faktum att denne har en tydlig maktposition gentemot 

allmänheten och kommunen. I ett samråd där inbjudna parter är allmänhet, företag, 

kommun och intresseföreningar är det även svårt att tro att alla deltagare ska bära på 

samma kommunikativa kompetens, det vill säga vara likvärdigt kapabla att resonera och 

framföra argument. En företagsledare eller en kommunpolitiker besitter troligtvis 
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erfarenhet och skicklighet att tala som vida överstiger den enskilde medborgaren. Lägg 

därtill teorier om den utilitaristiska eller den rationella individen, vilka motsäger själva 

idén om att människor ska kunna ge avkall på ett eget strategiskt tänkande för att uppnå 

sina egna mål, så kompliceras möjligheten till en optimal deliberativ process ytterligare. 

 Vad man måste komma ihåg är att detta ideal utgår ifrån tanken om den kommunikativa 

rationalitetens möjligheter. Det är ett normativt ideal, och därmed är det är inget som 

säger att det är möjligt att uppfylla deliberativiteten till fullo. Det säger endast att den 

demokratiska kvaliteten i deliberationen är starkare ju närmare verkligheten är idealet.  

 Frågeställningen här lyder; har samrådsprocessen möjliggjort att deltagarna kunnat 

föra upp egna punkter på dagordningen, framföra sina synpunkter, diskutera dem och 

utveckla förståelse för varandras intressen? Återigen är frågorna av karaktären hur 

deltagarna uppfattat situationen. Har deltagarna känt att de fritt fått framföra sina 

synpunkter och diskutera dem? Och har diskussionerna varit sådana att frågor och 

synpunkter ägnats uppmärksamhet nog att skapa förståelse för varandras argument och 

intressen? 

 Den kommunikativa kompetensen har här stor betydelse, men det kan svårligen sägas 

något om denna då samrådens deltagare och arrangemang inte studerats på plats. Det kan 

dock vara motiverat att ställa frågan till de deltagande privatpersonerna om de anser att 

kompetensen varierat, och framför allt om de anser att det har haft någon betydelse för hur 

och vilka argument som fått störst uppmärksamhet.  

 

 

Lagenlighet 
 

Lagenlighet handlar om att processen följer och upprätthåller gällande lagar och regler 

antagna i ett demokratiskt system (Leach 2006, s. 104). En deliberativ procedur kan dock 

användas i lagens namn utan att för den sakens skull ske i enlighet med demokratiska 

ideal. Samråd skulle till exempel kunna hållas i syfte att stilla högröstade minoriteter eller 

enskilda aktörer på bekostnad av den större allmänhetens intressen. Därför svarar en 

samrådsprocess upp mot demokratiska ideal endast om den inom politiken används för att 

på ett öka effektiviteten i att möta allmänhetens vilja (ibid, s. 104). 

 



 28

Plan- och byggnadslagen reglerar samrådet 
 

Att flytta delar av en stad innebär ingrepp i samhällets fysiska struktur. Av Plan- och 

byggnadslagen (SFS 1987:10) framgår att det är kommunens sak att besluta om 

planläggning av mark- och vattenanvändning, och detta ska ske efter att översikts- och 

detaljplaner arbetats fram och ställts ut för berörda intressenter att ta del av. En mängd 

lagar och regler aktualiseras i och med översiktsplanering och detaljplanering, till exempel 

miljöbalkens bestämmelser. Samråden angående Kiruna stadsflytt hålls med anledning av 

bestämmelserna i Plan- och byggnadslagens fjärde kapitel. Djupare än så finns det ingen 

anledning att gå med denna fråga då det blir mer av ett fall för rättsvetenskapliga studier. 

Dessutom har det ingen direkt relevans för förutsättningarna för en deliberation, och 

lämnas därför utanför uppsatsens modell. 

 

 

Möjlighet till beslutspåverkan 
 

Möjlighet till beslutspåverkan är ett ideal med hänsyn till den utsträckning deltagare kan 

influera policyprocessens utfall (Leach 2006, s. 105). Detta handlar således om mer än 

ifall samråden har en formell möjlighet att fatta beslut eller inte i de frågor som behandlas. 

Leach anser att en empowered process involverar allmänheten i dess tidigaste skeden och 

kanske till och med låter deltagarna ingå i implementeringsprocessen (ibid, s. 105). 

 

 

Balansgång viktig för legitimiteten 
 

Det demokratiska i samrådens möjligheter att faktiskt påverka policyskapandet utgår från 

tanken om folkstyret. Dock är detta inte helt oproblematiskt i ett representativt system. 

Om det deliberativa inslaget har för stor påverkan på beslutsprocessen riskerar det 

representativa systemets legitimitet med principen en person – en röst att undermineras. 

Förtroendet för det representativa systemet kan därmed minska som följd av att besluten 

inte fattas med förankring hos dem som väljer att utse representanter under regelbundna 

mandatperioder istället för att ta en aktiv roll i den deliberativa beslutsprocessen.   
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Och andra sidan kan ett deliberativt arrangemang med för liten möjlighet att påverka 

processen förvandla samråden till en social övning istället för att vara ett demokratiskt 

instrument (Leach 2006, s. 105). Risken är då att förtroendet för samråden försvinner, 

vilket i förlängningen utgör ett hot mot tron på demokrati, åtminstone i denna form, som 

en möjlighet för medborgare att få göra sin röst hörd och påverka beslutsprocessen. 

 Samtidigt får man inte helt räkna bort möjligheten att de beslutsfattande 

representanterna i kommunen faktiskt tar de deltagande medborgarnas åsikter och 

synpunkter i beaktande när det kommer till omröstning och policyskapande. Vare sig man 

har synen på politikern som den rationella och röstmaximerande individen eller den 

objektiva, utifrån allmänviljan agerande, finns chansen att samråden verkligen påverkar 

policyprocessen. 

Balansgången i möjligheten att faktiskt påverka beslutsprocessen blir därför viktig för 

både det deliberativa och det representativa systemets legitimitet. Med andra ord kan detta 

knytas till idealen om transparens och lagenlighet eftersom det blir viktigt att allmänhet 

och deltagare är på det klara med vilka regler som styr samråden, varför de hålls och vilka 

möjligheter man som deltagare har att påverka processen, för att förtroendet för 

arrangemangen inte ska undermineras. 

I en samrådsprocess är det tänkbart att ett deltagande i forum för deliberation blir mer 

intressant för medborgare om det finns en möjlighet att direkt påverka utfallet. Dessutom 

kan det tänkas att deltagare blir mer motiverade att studera information för att på så sätt 

kunna göra ordentliga överväganden, ta ställning och förbereda en argumentation. 

Förutsättningarna för en deliberation bör således vara bättre ju större möjlighet deltagarna 

kan påverka policyprocessen. I fallet med samråden med Kiruna vet vi att det inte finns 

någon direkt möjlighet att påverka. Påverkansmöjligheterna ligger i den diskussion som 

förs i samråden och de skriftliga yttranden som kan lämnas till beslutsfattarna, och det är 

upp till den representativa församlingen vad man vill göra av vad som framkommit 

därigenom. Modellen som presenteras i nästa kapitel behandlar därför inte detta ideal. Det 

är dessutom svårt att bedöma hur detta påverkar förutsättningarna för en deliberation inom 

ramen för denna uppsats, men det vore intressant att studera en jämförelse mellan samråd 

med och utan beslutsfattande befogenheter för att se vilken påverkan det har på 

deliberationen.  
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Sammanfattning 
 

Av detta kapitel framgår att de fyra ideal som har direkt anknytning till förutsättningarna 

för en deliberation är inkludering, opartiskhet, transparens och deliberativitet.  

Inkludering handlar om deltagandets tillåtna omfattning. För en deliberation krävs 

deltagande, och för deltagande krävs inkludering. I en fråga som berör så många som i 

detta fall bör inkluderingen vara hög. Att utestänga vissa medborgare från samråden skulle 

väcka tveksamheter till samrådens legitimitet.  

Opartiskhet syftar till deltagarnas rätt att bli jämlikt behandlade under samråden vad 

gäller att få komma till tals, diskutera och argumentera. En eventuell medlare kan verka 

för detta och är i detta fall önskvärt. Samråd med eller utan mediator bör dock inte 

värderas endast utifrån detta. Viktigt i sammanhanget är även att deltagarna uppfattat 

samråden som opartiska. 

Transparens gäller informationstillgång och tydlighet kring reglerna som styr 

samråden. Detta är viktigt för deltagarnas möjligheter att kunna engagera sig på en jämlik 

nivå, men också avgörande för deltagarnas möjligheter att överväga, ta ställning och 

förbereda argumentation för alternativ som de anser vara att föredra framför andra. 

Deliberativitet handlar om deltagarnas möjligheter att fritt få ge uttryck för sina idéer 

och åsikter, diskutera dem och utveckla förståelse för varandras intressen och argument. 

Kommunikativ kompetens är här en viktig del av förutsättningarna, men svår att mäta. 

Därför riktas frågan till deltagarna, hur de uppfattat kompetensens inverkan på samrådens 

diskussioner. 

I nästa kapitel presenteras en modell utifrån dessa ideal för att besvara frågan om 

förutsättningarna för en deliberation i samråden angående Kiruna statsflytt. 
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Förutsättningar för deliberation – en analysmodell 
 

 

Föregående kapitel argumenterade för att fyra av Leach sju normativa ideal är av direkt 

betydelse för den demokratiska kvaliteten i samrådsförfarandet när det gäller 

förutsättningarna för en deliberation; inkludering, opartiskhet, transparens och 

deliberativitet. Modellen i detta fall bygger på genomförande av telefonintervjuer med 

ansvariga för samråden samt deltagande privatpersoner. Utifrån dessa fyra ideal 

formuleras frågor till respondenterna som kan ge en uppfattning om samrådens 

deliberativa förutsättningar. Idealen presenteras var för sig, med följande frågor till 

respondenterna, vilken respondent frågan riktar sig till, samt hur resultaten kommer att 

bedömas i förhållande till respektive ideal. 

 

 

Inkludering 
 

Fråga: Har det funnits regler för vilka som fått delta, eller har alla varit inkluderade? 

Respondent: Ansvarig för samråden. 

 

Idealet i detta fall är en total inkludering, vilket betyder att den demokratiska kvaliteten i 

fråga om inkludering växer med antalet inkluderade. Omvänt gäller att i ju högre grad 

samråden exkluderar deltagare, desto svagare demokratisk kvalitet. Om exkluderingen är 

hög minskar därför möjligheterna för en deliberation eftersom deliberation kräver 

deltagande. 

 

 

Opartiskhet 
 

Fråga: Har det funnits en medlare vid samråden? Om så är fallet, vem har varit medlare? 

Är det en oberoende medlare, eller är denne anställd hos någon av de större aktörerna? 

Om inte, hur har man verkat för att alla ska få komma till tals och diskutera sina 

synpunkter och argument? 
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Respondent: Ansvarig för samråden. 

 

Fråga: Hur har deltagarna uppfattat samråden ur detta perspektiv; har allas argument och 

synpunkter behandlats med respekt och opartiskhet, eller har samrådet styrts mot en 

diskussion kring särskilda argument? 

Respondent: Deltagande privatpersoner. 

 

En medlare har möjligheten att styra diskussionen på ett sådant sätt att samtliga deltagare 

får en jämlik chans att framföra sina synpunkter, och att allas argument behandlas 

opartiskt. Dessutom kan en medlare stimulera deltagarna till en deliberation om gruppen 

uppvisar svårigheter att få igång en diskussion. Om en medlare närvarat vid samråden är 

det då ett tecken på demokratisk kvalitet, och dessutom ökar chanserna för en deliberation. 

Men detta förutsätter förstås att medlaren är opartisk. Här bör det vägas in huruvida 

medlaren uppfattas av deltagarna och om medlaren är oberoende. Är medlaren anställd 

hos kommunen eller någon av de större aktörerna, till exempel LKAB, kan denne 

svårligen ses som oberoende. Det är dock en svår fråga, för även om medlaren är sin egen 

finns det inget som garanterar ett oberoende. Därför blir det viktigt att få deltagarnas 

uppfattning i frågan. 

 Om samråden hållits utan närvaro av en medlare minskar därmed förutsättningarna för 

en deliberation. Detta kan dock till viss del vägas upp av att medborgarna uppfattat 

processen som opartisk. Med andra ord blir förutsättningarna bäst, och den demokratiska 

kvaliteten starkast, om en medlare ledat samrådsdiskussionerna och om denne i sin tur 

uppfattats som opartisk. 

 

 

Transparens 
 

Fråga: Har det varit tydligt vad samråden ska behandla? Har relevant information och 

dagordning funnits tillgänglig, och har den funnits tillgänglig i tid? Hur presenteras 

informationen, d v s, uppfattas den som saklig och opartisk? Har det varit tydligt hur 

samråden går till, vilka befogenheter samråden har och hur beslutsfattarna använder sig av 

samrådens synpunkter? 

Respondent: Deltagande privatpersoner. 



 33

 

Detta ideal är i denna undersökning helt beroende av deltagarnas uppfattning. Ansvariga 

kan sprida information på många sätt med målet att eventuella deltagare ska få tid att sätta 

sig in i problembilden, men i slutändan är det deltagarna som bär på resultatet om målen 

uppfyllts. Deltagare kan behöva olika tid på sig att läsa in material, och de kan även vara 

av olika uppfattning när det gäller frågan om de fått ta del av relevant information. Dock 

bör en sammanställning av svaren på dessa frågor ge en indikation om informationen har 

kommit ut i tid, och dessutom ge svar på om informationen har uppfattats som saklig och 

relevant. 

 Idealet är att respondenterna svarar att all relevant information har varit tillgänglig, och 

detta i tid, samt att den uppfattats som saklig och opartisk. I detta läge är förutsättningarna 

för en deliberation som bäst utifrån en bedömning om transparens. 

 

Deliberativitet 
 

Fråga: Har deltagarna känt att de fritt fått framföra sina synpunkter och diskutera dem? 

Och har diskussionerna varit sådana att frågor och synpunkter ägnats uppmärksamhet nog 

att skapa förståelse för varandras argument och intressen? Anser deltagarna att 

kompetensen i kommunikation har varierat, och framför allt, anser de att det har haft 

någon betydelse för hur och vilka argument som fått störst uppmärksamhet? 

Respondent: Deltagande privatpersoner. 

 

Det normativa idealet om deliberativitet ligger per definition närmast begreppet 

deliberation och deliberativ demokrati, och är således en viktig faktor att väga in i den 

övergripande bedömningen kring förutsättningarna för en deliberation. 

Om resultaten skulle visa att mötena varit fria från diskussion, och istället handlat om 

information från kommunen, LKAB och andra stora aktörer, så kan möjligheterna antas 

varit små. Men i ju högre utsträckning deltagarna upplevt att samrådet har präglats av en 

öppenhet, där argument och synpunkter utvärderats kritiskt och konstruktivt, desto bättre 

förutsättning för en deliberation. 
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Den samlade bilden 
 

Vad är viktigast när det gäller förutsättningarna för en deliberation, och hur kan dessa 

ideal vägas i förhållande till varandra? De fyra idealen bidrar var och en till den 

demokratiska kvaliteten i samråden och deliberativa förutsättningar, men betyder inte 

mycket var för sig. Med detta menas att resultaten av frågorna kring respektive normativt 

ideal kan analyseras separat, men en diskussion kring hur förutsättningarna för en 

deliberation varit i samråden angående stadsflytten måste ske utifrån en samlad 

resultatbild. Därför redogörs resultaten av intervjuerna i det följande analyskapitlet kring 

varje ideal var för sig innan den samlade bilden kort kommenteras, och därefter tillägnas 

en större uppmärksamhet i det avslutande diskussionskapitlet. 
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Analys 
 

 

Urvalet av möjliga samrådsdeltagare i denna undersökning består av 17 personer. 

Respondenterna består av nio personer, där åtta har svarat på frågor över telefon (se 

intervjuunderlag i Bilaga 1). En respondent önskade att skriftligen svara på frågorna och 

därför sammanställdes en enkät som skickades och returnerades med svar via e-post 

(enkätfrågor i Bilaga 2). Tre av personerna i urvalet hade inte deltagit i samråden kring 

stadsflytten vilket uteslöt dem från studien. Fem av de återstående 14 möjliga 

samrådsdeltagarna antingen valde att inte delta i undersökningen eller gick inte att nå för 

en intervju, vilket betyder att svarsfrekvensen gällande privatpersoner i studien uppgår till 

nio av 14 möjliga respondenter. Utöver detta har två personer vid Kiruna kommun, som 

varit delaktiga i samrådsprocessen, intervjuats kring frågor om inkludering och opartiskhet 

(se intervjuunderlag i Bilaga 3). 

 

 

Inkludering 
 

Inga formella regler har styrt en exkludering av deltagare. Alla har varit inkluderade 

genom att allmänheten inbjudits till öppna möten. En informell exkludering kan sägas ha 

ägt rum i de fall inbjudan har skett till särskilda grupper. Kommunen har här vänt sig 

särskilt till grupperna näringsliv, kvinnor, ungdomar och föreningar. Dessa möten har 

skett innan de samråd som hållits öppna för allmänheten, enligt respondenterna vid 

kommunen, bland annat för att väcka ett intresse hos medborgare att delta vid de större 

mötena. Eftersom inkluderingen har varit total, det vill säga att alla medborgare har haft 

möjligheten att delta i något eller några av samråden, har förutsättningen för en 

deliberation ur detta perspektiv varit god.  
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Opartiskhet 
 

En medlare har inte förekommit på samråden. De till särskilda grupper riktade samråd har 

varit informationsmöten med möjlighet att ställa frågor, uttrycka synpunkter och 

diskutera. Samråden som hållits för allmänheten har inletts med en presentation av 

samrådet och information kring översiktsplaneringen. Inget hindrade deltagare att ställa 

frågor eller uttrycka synpunkter under presentationen, men formen var inte uttryckligen 

ämnad för diskussioner. Respondenterna från kommunen uppgav att tidigare erfarenhet 

har visat att det inte blir särskilt mycket till diskussion när gruppen av deltagare är stor. 

För att alla skulle få chansen att komma till tals erbjöds deltagarna efter presentationen att 

vandra runt mellan olika stationer där de på ett mer informellt plan kunde få samtala med 

politiker och tjänstemän. 

Vad gäller deltagarnas uppfattning om opartiskhet har de flesta en tydlig uppfattning att 

argument och synpunkter behandlats med respekt och opartiskhet. Endast en respondent 

uttryckte sig tvivlande kring denna punkt, medan sex av de nio respondenterna utan att 

tveka svarade ja på denna fråga. Diskussionen, där det förekommit diskussion, ansågs inte 

heller styrd på något sätt. Här svarade sju att samråden inte styrts mot särskilda argument, 

en var tveksam men ansåg efter övervägande att diskussionen inte styrts, och en 

respondent hade ingen uppfattning i frågan.  

I tidigare kapitel argumenterades det för att en mediator är viktig i samrådsdebatter. En 

medlare hade kunnat stimulera grupperna av deltagare till en diskussion om samråden 

hade arrangerats med diskussion som ett mål i sig. Men med tanke på formen för 

samråden har en medlare inte haft någon betydelse för att säkerställa ett jämlikt 

deltagande i debatt. Utifrån idealet om opartiskhet får det därför sägas att 

förutsättningarna för en deliberation varit relativt goda med tanke på hur deltagande 

respondenter uppfattat situationen. 

 

 

Transparens 
 

Idealet transparens bygger på tydlighet kring regler och tillgång till information. En klart 

övervägande del av respondenterna, åtta av nio, ansåg det vara tydligt inför mötena vad 

samråden skulle behandla. Dock fanns en tveksamhet kring hur samråden går till, vilka 
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befogenheter samråden har och hur synpunkter och argument används. Fyra av nio ansåg 

att detta var tydligt, men lika många ansåg att så inte var fallet eller uttryckte sig tveksamt 

med ett övervägande nej. 

 När det gäller informationen om vad samråden har haft att ta ställning till verkar de 

flesta ansett att relevant information delgivits dem och att den varit saklig. Sex av nio 

ansåg att de haft tillgång till relevant information, och sju ansåg den vara saklig eller 

övervägande saklig. Däremot verkar det tveksamt kring huruvida tillgången till 

information funnits i tid. Fem av respondenterna ansåg att så inte varit fallet, medan tre av 

dem uppfattade att den funnits tillgänglig i tid. Sammantaget ger detta en bild av att 

transparensen varit förhållandevis god, men att det kunde ha varit en tydligare information 

kring samrådens funktion, hur arrangemanget sett ut, samt att information om vad 

samrådet har att ta ställning till kunnat distribueras tidigare. 

 

 

Deliberativitet 
 

Ifråga om deliberativitet uppfattade de flesta respondenter att det har varit fritt att framföra 

sina synpunkter och diskutera dem. Sju av nio svarade ett klart ja på denna fråga medan 

endast en uttryckte sig tveksamt kring detta med ett övervägande nej till svar. Gällande 

tiden för diskussionerna, om synpunkter och argument ägnats nog med uppmärksamhet 

för att skapa förståelse för dem bland deltagarna, var svaren mer spridda. Fem av nio 

ansåg att så var fallet, antingen utan att tveka eller med viss tvekan. Två av 

respondenterna tyckte tvärt om, medan två inte hade någon klar uppfattning. 

 Att den kommunikativa kompetensen skulle ha haft betydelse för vilka argument som 

fått störst uppmärksamhet är osäkert. Fem av nio ansåg att förmågan att tala inför folk och 

uttrycka sig hade betydelse. En var tveksam, medan tre inte hade någon klar uppfattning. 

 Hur nära samråden ligger idealet deliberativitet är svårt att svara på med anledning av 

antalet som inte visste eller hade någon uppfattning i frågan. Att en övervägande del ansett 

det fritt att ge synpunkter och diskutera är förstås positivt för deliberativiteten. Men att 

fyra antingen inte kunnat lämna en uppfattning om argument har ägnats tillräcklig tid eller 

ansett att diskussionerna inte borgade för förståelse, gör att det blir tveksamt om 

förutsättningarna varit särkilt goda. Denna tvekan förstärks ytterligare genom att så pass 

många som fem av nio ansett att förmågan att prata inför folk har haft betydelse för vilka 
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argument och synpunkter som har fått ta störst plats i samråden. En del av denna tvekan, 

vad gäller såväl tid för diskussioner som den kommunikativa kompetensens betydelse, kan 

tillskrivas de olika samrådsformerna. Beroende på vilket samråd respondenterna deltagit i 

har det varit olika förhållanden för en diskussion. 

 

 

Den samlade bilden 
 

Att säga något tydligt om deliberationens möjligheter i samråden kring Kiruna stadsflytt 

är svårt. Att inkluderingen varit hög och att mötena i stor utsträckning uppfattats som 

opartiska är något som talar för en deliberation. Dessutom har relevant information ansetts 

tillgänglig och opartisk, och respondenterna har uppfattat det som fritt att framföra 

synpunkter och diskutera dem. Detta bidrar också till en positiv bild för möjligheterna till 

en deliberation. Vad som dock har varit mindre bra, eller funnits tveksamheter kring, är 

huruvida information funnits i tid, både när det gäller hur samråden går till och när det 

gäller de frågor samråden ska behandla. Vidare verkar tveksamheterna kring om det 

ägnats nog med tid åt argument och synpunkter för att bygga upp förståelse negativt på 

deliberationens förutsättningar, vilket förstås är beroende av samrådsformen, om den 

uppmuntrat till diskussion eller inte. Till detta kommer även deltagarnas övervägande 

uppfattning att de som haft bättre förmåga att uttrycka sig och tala inför folk har haft ett 

övertag över andra. 

 Sammanfattningsvis kan man säga att det funnits förutsättningar för en deliberation, 

framförallt med tanke på inkludering, opartiskhet och känslan att det varit fritt att framföra 

synpunkter. Deltagarna har i stort uppfattat informationen som saklig, och att all relevant 

information funnits tillgänglig, vilket ytterligare stärker förutsättningarna eftersom det är 

viktigt för att deltagarna ska kunna deliberera på jämlik nivå och fatta de mest rationella 

besluten. Men förutsättningarna hade varit bättre om 1) informationen varit tydligare kring 

vad samråd är och hur de fungerar, 2) information om vad deltagarna har att ta ställning 

kring distribuerats tidigare, 3) samråden arrangerats i syfte att diskutera synpunkter och 

argument, 4) en opartisk medlare engagerats för att stimulera till diskussion och se till att 

de med förmågan att tala inför folk inte tar för stor plats, samt 5) diskussionerna ägnats 

mer tid för att skapa en förståelse för argument och intressen aktörer och deltagare 

emellan. 
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Diskussion 
 

 

Denna studie syftar till att undersöka förutsättningarna för en deliberation i samråden 

kring Kiruna stadsflytt, inte i vilken utsträckning det förekommit deliberation, vilket kan 

var värt att återigen förtydliga inför diskussionen. Förutsättningarna har antagits vara 

beroende av inkluderingen av deltagare, jämlik behandling av samrådsdeltagare, klarhet 

kring regler som styr samråden och vilka befogenheter samråden har, informationstillgång 

samt deltagarnas möjligheter att fritt ge uttryck för sina synpunkter och diskutera dem i 

den utsträckning som krävs för att utveckla förståelse för varandras argument.  

Att inkluderingen har varit hög står klart då det funnits åtminstone ett samråd för alla att 

delta i. Däremot kan man fundera över om de samråd som riktats till särskilda grupper 

verkligen är positivt för en deliberation eftersom Dryzeks argument för en hög inkludering 

bygger på att samtliga deltagare ska samlas för att överlägga och nå enighet kring de bästa 

argumenten. Detta sker inte om man skiljer grupper i samhället åt. Och andra sidan kan 

dessa särskilt riktade mötena fungera som en förberedelse inför en större deliberation på 

så sätt att deltagare kan övas i den kommunikativa färdigheten och mötesformen som 

sådan. I sitt ideal skulle då detta leda till en större trygghet hos intresserade att delta i en 

deliberation. 

 Ett problem i detta sammanhang är att mötesformen skiljt sig åt mellan de olika 

samråden. Om samråden följt samma ordning hade det kanske varit lättare att bygga upp 

en trygghet hos deltagarna eftersom man då känt igen arrangemanget. De möten som var 

riktade till särskilda grupper var enligt kommunen något av en förberedelse inför de stora 

samråd där allmänheten var inbjuden. Dessa möten var av mer informativ karaktär och 

syftade till viss del att väcka intresse för de större mötena. Men enligt kommunen samlade 

man även upp synpunkter hos deltagarna och diskuterade argument, och detta kan ge 

samråden en mer flexibel prägel där möjligheten finns att anpassa mötesformen till det 

sociala sammanhanget och rådande normer.  

Några av respondenterna påpekade att det trodde att många deltagare inte ville prata 

inför ett stort antal personer, till exempel med anledning av rädsla att stöta sig med 

arbetsgivare eller att man har ett annat modersmål än svenska, vilket gör att det kan vara 

motiverat med olika mötesformer. Det är därför svårt att säga hur detta har inverkat på 

förutsättningarna för en deliberation, men att hålla möten inför samråd bör underlätta i och 
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med att information delges och deltagare får möjlighet att diskutera argument och 

synpunkter. Och om tiden finns, vilket kanske inte är fallet här, bör dessa förmöten även 

förbereda deltagarna för samråden genom träning i kommunikation och insikt i samrådens 

arrangemang och befogenheter. 

 Av detta följer att de större samråden, där allmänheten inbjudits, bör ha varit mer 

inriktade mot diskussion för att öka förutsättningarna för en deliberation. Men här uppstår 

problemet som respondenter, deltagare som kommunrepresentanter, påtalat; att det finns 

en stor svårighet att engagera en stor grupp medborgare i en diskussion. Kommunen valde 

därför att placera ut stationer för att de deltagare som önskade att framföra synpunkter och 

diskutera skulle kunna göra detta med politiker och tjänstemän på ett mer informellt plan. 

Troligen är detta en lämplig form utifrån rådande normer då få vill prata inför en stor 

grupp av olika anledning, och det är möjligt att en deliberation kan uppstå under dessa 

former, men förutsättningarna för den kommunikativa rationaliteten på ett större plan 

minskar drastiskt. 

 Samtidigt verkar detta vara en anledning till att förutsättningarna verkar vara goda ur 

perspektivet att deltagarna känt att tjänstemän har lyssnat med respekt och varit sakliga i 

sin information. Det kan även ha bidragit till att de uppfattat det som fritt att ta upp 

synpunkter och diskutera dem, vilket är viktigt för själva idén om en deliberation (även 

om vissa respondenter uttryckte en känsla av att politiker och tjänstemän knappast tog 

emot synpunkter som ett värde och att samråden endast var ett spel för galleriet). Om 

deltagarna hade känt att politikerna inte ville ha en diskussion överhuvudtaget hade det 

varit förödande för eventuella deliberativa förutsättningar. 

 Den samlade bilden av förutsättningarna för en deliberation blir av olika anledningar 

något oklar. Som tidigare nämnts har samråden präglats av både total inkludering och 

informell exkludering. En medlare har inte lett samrådsdiskussionerna med anledning av 

samrådsformerna, men deltagarna har ändå i stort uppfattat mötena som opartiska. 

Informationen har uppfattats som relevant och saklig, men det hade varit önskvärt med en 

tidigare distribuering för att deltagarna skulle kunna tillgodogöra sig den på ett optimalt 

sätt. Vad samråden ska behandla har framgått inför mötena, men tydligheten kring hur 

samråden går till och dess befogenheter kunde ha varit bättre. Det har varit fritt att 

framföra synpunkter och diskutera, men tveksamt om argument ägnats diskussion för att 

utveckla förståelse för varandras intressen (beroende på samrådsformerna). En 

övergripande bedömning blir därför att det finns förutsättningar som skulle kunna 

utvecklas i deliberativ riktning.  
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Mycket av oklarheten kring denna bedömning ligger i det som diskuterats ovan; att 

flertalet samråd hållits där formerna för dem varit olika, och att samråden inte har 

arrangerats med inriktning mot diskussion i större grupp. Detta gör också att de svar som 

respondenterna bidragit med kan vara svåra att jämföra eftersom de har deltagit vid olika 

eller flera samråd. Till detta kommer även att nio av 14 möjliga respondenter bidragit med 

svaren. En högre svarsfrekvens skulle ha kunnat ge en tydligare bild, men lika gärna ett än 

mer svårtolkat resultat. Tillförlitligheten i undersökningen kan därför brista på detaljnivå, 

men analysmodellen säger ändå på ett övergripande plan något om klimatet för en 

deliberation. Den pekar även på vilka värden samråden bör ta fasta på och försöka sträva 

mot för att utvecklas i deliberativ riktning. Om ledande politiker på kommunal och statlig 

nivå menar allvar med att vilja utveckla demokratin finns en möjlighet att i samråden 

försöka stimulera det medborgerliga engagemanget och bereda en väg mot en deliberativ 

demokrati i någon utsträckning. Samråd enligt PBL är frekvent förekommande i Sveriges 

kommuner och erbjuder därför en chans att utarbeta former för ett högre politiskt 

deltagande bland folket i rådande politiska institutioner. 
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Bilagor 
 

 

Bilaga 1: Intervjuunderlag privatpersoner 
 

Frågor till privatpersoner 
 
 

1. Har du deltagit i samråden angående Kiruna stadsflytt? 
Ja/nej 
 
 

2. Har det känts som att argument och synpunkter behandlats med respekt och 
opartiskhet, eller har samrådet styrts mot en diskussion kring särskilda argument? 
Ja/tveksam övervägande ja/tveksam/tveksam övervägande nej/nej/vet ej, oklar 
 
 

3. Har det varit tydligt vad samråden ska behandla inför mötena? 
Ja/tveksam övervägande ja/tveksam/tveksam övervägande nej/nej/vet ej, oklar 
 
 

4. Har relevant information och dagordning funnits tillgänglig, och har den funnits 
tillgänglig i tid?  
Ja/tveksam övervägande ja/tveksam/tveksam övervägande nej/nej/vet ej, oklar 
 
 

5. Hur har informationen presenterats, d v s, har du uppfattat den som saklig och 
opartisk?  
Ja/tveksam övervägande ja/tveksam/tveksam övervägande nej/nej/vet ej, oklar 
 
 

6. Har det varit tydligt hur samråden går till, vilka befogenheter samråden har och hur 
beslutsfattarna använder sig av samrådens synpunkter? 
Ja/tveksam övervägande ja/tveksam/tveksam övervägande nej/nej/vet ej, oklar 
 
 

7. Har du känt att det varit fritt att framföra synpunkter och diskutera dem?  
Ja/tveksam övervägande ja/tveksam/tveksam övervägande nej/nej/vet ej, oklar 
 
 

8. Har diskussionerna varit sådana att frågor och synpunkter ägnats uppmärksamhet nog 
att skapa förståelse för varandras argument och intressen?  
Ja/tveksam övervägande ja/tveksam/tveksam övervägande nej/nej/vet ej, oklar 
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9. Anser du att kompetensen i kommunikation har varierat, och framför allt, anser du att 
det har haft någon betydelse för hur och vilka argument som fått störst uppmärksamhet? 
Ja/tveksam övervägande ja/tveksam/tveksam övervägande nej/nej/vet ej, oklar 
 
 

10. Är det okej att återkomma om det skulle behövas svar på fler frågor? 
Ja/nej 
 

 

Bilaga 2: Enkät till privatperson 
 

Hej X, och tack för att du tar dig tid. Detta betyder mycket för mig och min uppsats. Som 
jag nämnde så studerar jag statsvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet, och är i färd 
med att skriva min D-uppsats. När den är klar, förhoppningsvis till sommaren, så kommer 
den att finnas tillgänglig på universitetsbibliotekets hemsida (http://www.ltu.se/depts/lib/). 
Är du intresserad av att läsa den kan du söka på mitt namn, Andreas Jönsson, så kommer 
en av träffarna att gälla denna uppsats så snart den publicerats. 
 
Studien syftar till att undersöka förutsättningarna för en så kallad deliberation (i den 
bemärkelsen den används i deliberativ/diskursiv demokratiteori) i samråden kring Kiruna 
stadsflytt. Jag tänker då främst på de möten som kommunen inbjudit till där det har varit 
mer av ett diskussionsforum än rent informativa träffar. Dock kan även de mer 
diskussionsinriktade mötena uppfattas som informativa, och detta är viktigt eftersom 
studien handlar om hur deltagare har uppfattat samråden.  
 
Med andra ord är detta en kvalitativ studie, och min insamling av material bygger på 
telefonintervjuer. Jag har därför valt att inte göra en enkät med färdiga svarsalternativ och 
hoppas att detta inte innebär några problem.  Du kan fylla i svaren, hur korta eller långa du 
vill, under respektive fråga och återsända dokumentet till mig på: jonane-3@student.ltu.se. 
Svaren kommer att behandlas helt anonymt. 
 
 

11. Har det känts som att de argument och synpunkter som deltagare fört upp behandlats 
med respekt och opartiskhet, eller har samrådet styrts mot en diskussion kring särskilda 
argument? 
 

12. Har det inför mötena varit tydligt vad samråden ska behandla? 
 

13. Har relevant information och eventuell dagordning funnits tillgänglig, och har den 
funnits tillgänglig i tid, för att kunna skapa sig en bra uppfattning och ta ställning i de 
frågor samråden behandlat?  
 

14. Hur har informationen presenterats, det vill säga, har du uppfattat den som saklig och 
opartisk?  
 

15. Har det inför samråden varit tydligt hur samråden går till, vilka befogenheter samråden 
har och hur beslutsfattarna använder sig av samrådens synpunkter? 

http://www.ltu.se/depts/lib
mailto:3@student.ltu.se
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16. Har du känt att det varit fritt att framföra synpunkter och diskutera dem?  

 
17. Har diskussionerna varit sådana att frågor och synpunkter ägnats uppmärksamhet nog 

att skapa förståelse för varandras argument och intressen?  
 

18. Alla har vi olika förmåga att prata inför folk och kommunicera våra synpunkter och 
argument. Anser du att kompetensen i kommunikation har haft någon betydelse för vilka 
argument som fått störst uppmärksamhet? 
 
 
Tack så mycket för din tid! 
 
Med vänliga hälsningar, Andreas Jönsson. 
 

 

Bilaga 3: Intervjuunderlag samrådsansvarig 

 

Frågor till ansvarig för samråden 
 
 

1. Har det funnits regler för vilka som fått delta, eller har alla varit inkluderade? 
 

2. Har det funnits en medlare vid samråden?  
 

3. Om så är fallet, vem har varit medlare?  
 

4. Är det en oberoende medlare, eller är denne anställd hos någon av de större aktörerna?  
 

5. Om inte, hur har man verkat för att alla ska få komma till tals och diskutera sina 
synpunkter och argument? 
 

6. Är det okej att återkomma om det skulle behövas svar på fler frågor? 
 


