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Sammanfattning 

Studien syftar till att kritiskt granska hur svensk stadsförvaltning utvecklar nya former av 
politisk praktik. Genom syntes av kvalitativa metoder, främst observation och intervju, utförs 
en fallstudie av ett specifikt projekt – ett projekt som ska utformas i dialog med det 
omgivande samhället för att formulera en vision för det framtida kulturlivet, och som sedan 
ska antas av kommunfullmäktige. Med empirisk och teoretisk utgångspunkt hos den 
administrativa enheten, de tjänstemän som ska genomföra projektet, beskrivs centrala element 
i genomförandet och förs en kritisk diskussion om hur detta kan förstås. Den teoretiska 
ansatsen placerar utvecklingen av nya styrformer i en bredare makrosociologisk 
samhällsutveckling vilken kräver nya former för att upprätthålla legitimitet för offentliga 
institutioner; en nödvändighet i tider av sjunkande valdeltagande och bristande förtroende för 
den offentliga sektorn och dess administration. Vidare undersöks detta som ett uttryck för en 
mer deliberativ syn på samhällsstyrning – vilket betonar nödvändigheten av dialog mellan en 
bred sammansättning av jämlika samhällsmedborgare för att besluta om frågor som rör det 
offentliga livet.    

Studien har först och främst visat att det söks utveckla nya former för politisk praktik, vilket i 
interaktion med övergripande samhällsförändringar har medfört ändringar i relationerna 
mellan politiska och administrativa enheter samt dess interaktion med samhället i stort. 
Studien visar att styrningen av projektet varit mycket återhållsam, något som har gett 
tjänstemännen inom organisationen stort utrymme i att själva definiera och genomföra 
projektet vilket har gett det en processartad och dynamisk karaktär.  En rad deliberativa 
element har påvisats, där särskilt möjliggörande av möten mellan aktörer och strävan efter att 
ta del av olika erfarenheter och överblicka samhällstendenser kan lyftas fram. Det har dock 
identifierats en viss ambivalens kring dess substantiella inflytande - något som ses som 
mycket problematiskt. Det har även funnits svårigheter med att engagera de som inte normalt 
verkar inom kultursektorn, eller stockholmarna i övrigt. Idealet om upplysta samtal med en 
bred skara aktörer, vilka i realiteten också influerar framtida inriktningar har inte fått fullt 
genomslag. Dialogen kan snarast förstås som en ansats för att skapa legitimitet för de 
offentliga institutionerna, framtida inriktningar och verksamhet – trots avsaknaden av reellt 
inflytande och deltagande för det omgivande samhället.     

 

Nyckelord 

Samhällsstyrning, Legitimitet, Svensk stadsförvaltning, Metodtriangulering, Dialog 

 

 

 

  



 

Innehållsförteckning 

1 INLEDNING .................................................................................... 1 

1.1 INTRODUKTION ................................................................................ 1 

1.2 SYFTE ................................................................................................ 2 

1.3 URVAL OCH AVGRÄNSNINGAR........................................................... 3 

2 PROBLEMOMRÅDE ........................................................................... 4 

2.1 SAMHÄLLSSTYRNING I NYTT MILLENNIUM ....................................... 4 

2.2 SVENSKA UTVECKLINGSTENDENSER ................................................. 5 

2.2.1 DET PARLAMENTARISKA KOMPLEXET ......................................... 6 

2.2.2 DET ADMINISTRATIVA KOMPLEXET ............................................ 7 

2.3 DELIBERATIV TEORI OCH PRAKTIK................................................... 9 

2.3.1 DELIBERATIV DEMOKRATITEORI ................................................ 9 

2.3.2 DELIBERATIV PRAKTIK............................................................. 11 

2.4 KRITIKEN MOT DET DELIBERATIVA DEMOKRATIIDEALET ............... 12 

2.5  ANALYTISKA RAMAR ...................................................................... 14 

3 STUDIENS DESIGN OCH GENOMFÖRANDE ........................................ 16 

3.1 STUDIENS DESIGN .......................................................................... 16 

3.2 STUDIENS GENOMFÖRANDE............................................................ 17 

3.2.1 METODTRIANGULERING............................................................ 17 

3.2.2 ANALYSPROCEDUR.................................................................... 18 

3.3 KRITISKA REFLEKTIONER ............................................................... 18 

4 DIALOGENS PRAKTIK..................................................................... 20 

4.1 ATT PLANERA ETT PROJEKT I DIALOG............................................. 20 

4.1.1 HUR KOM DIALOG ATT BLI EN CENTRAL DEL AV PROJEKTET?... 22 

4.2 ATT GENOMFÖRA ETT PROJEKT I DIALOG ....................................... 22 

4.2.1 HUR HAR DIALOGEN GENOMFÖRTS? ......................................... 25 

4.3 UPPFATTNINGAR OM DIALOGEN ..................................................... 27 

4.3.1 HUR UPPFATTAS GENOMFÖRANDET? ........................................ 30 

4.4 SUMMERING OCH KOMMENTARER ................................................... 31 

5 ETT BARN AV SIN TID.................................................................... 33 

6 AVSLUTANDE KOMMENTARER ......................................................... 37 

  



 

  

REFERENSER................................................................................... 39 

ARTIKLAR.............................................................................................. 39 

LITTERATUR.......................................................................................... 39 

OFFENTLIGA DOKUMENT....................................................................... 40 

WEBSIDOR ............................................................................................ 41 

ÖVRIGT MATERIAL ................................................................................ 41 



 

1 INLEDNING 
1.1 INTRODUKTION 
Sverige har det senaste 100 åren haft en utveckling av ökat ekonomiskt och socialt välstånd, 

och detta samtidigt som att välfärdsstaten och dess administrativa system successivt 

genomgått förändringar som påverkar, men också påverkas av, denna utveckling. Förändrade 

relationer mellan sociala grupper inom samhället har också medfört större möjligheter för fler 

att påverka inriktningen på det offentligas åtaganden, och också ökat omfånget av dessa. 

Samtidigt kan vi i dagens samhällsdebatt se ett missnöje med möjligheterna för såväl enskilda 

individer som sociala grupper att påverka samhället i önskad riktning. I allt från 

dagstidningarnas ledarsidor till bloggarnas kommenteringsfält framförs åsikter och diskuteras 

allt som uppfattas som fel eller problematiskt i samhällets organisering; hur ser maktrelationer 

ut mellan sociala grupper som män och kvinnor, invandrade och icke-invandrade, löntagare 

och arbetsgivare? Hur bör de se ut? Vilken roll bör staten, eller de offentliga institutionerna, 

spela för att reglera detta?        

    Vi ser också sjunkande valdeltagande och partimedlemskap, något som ofta tolkas som 

bristande intresse för samhälle och politik. Ökande medlemskap i föreningsliv och andra 

ideella organisationer och den explosionsartade utvecklingen av bloggosfären vittnar istället 

om att diskussionen inte alls har avstannat utan istället ofta förs på andra arenor än inom de 

traditionella partipolitiska institutionerna. Det avtagande intresset för de traditionella politiska 

arenorna bör snarast förstås som ett missnöje för hur det politiska systemet fungerar, snarare 

än ett ointresse av sakfrågorna och dess effekter.  Det traditionella systemet sägs genomgå en 

legitimitetskris – en kris som därmed också vävs samman med och spiller över på bilden av 

hela den offentliga sektorn.  Därför är det knappast överraskande att de etablerade 

institutionerna försöker inkorporera och utveckla ”nya” former för politiskt deltagande. Inom 

den teoretiska debatten har under senare år framförts en utveckling mot en mer deliberativ 

styrform – som bygger på åsiktsutbyten mellan olika aktörer i en offentlig sfär.  

    Om medborgaren inom en traditionell representativ styrmodell främst indirekt – genom 

röstning – påverkar den förda politiken, så är människan i det deliberativa idealet istället 

”responsible co-producers of public governance involving citizens in the design, 

implementation and enforcement of public policies” (Agger 2008:4). De offentliga 

institutionernas verksamhet organiserar och influerar stora delar av det samhälleliga livet. 

Genom att möjliggöra arenor för mellanmänskliga möten, bidra med infrastruktur och annan 

användning eller reglering av det offentliga rummet struktureras möjligheter för social 
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interaktion och integration. För att utformningen ska återspegla ett diversifierat samhälle och 

tillfredsställa människor med varierande erfarenheter och önskemål, bör alltså dessa få 

möjlighet till reell inverkan på inriktningen av de offentliga verksamheterna.   

    I praktiken har också detta ideal börjat influera de beslutsfattande institutionerna särskilt på 

lokal nivå. I den politiska vardagen är det tjänstemän inom den kommunala förvaltningen som 

har som uppgift att verkställa de politiska besluten. Med utvecklingen mot nyare former för 

politisk praktik förändras också relationerna mellan de parlamentariska och administrativa 

enheterna, samt dess relation med det omgivande samhället. Det deliberativa utformandet ger 

förhållandevis större ansvar och/eller frihet till administrationen. Denna ansvarar för såväl 

utformningen av mötena, det vill säga skapande av offentlig sfär, som sammanställningen av 

underlag till den beslutsfattande parlamentariska institutionen.   

    Det i är anslutning till denna utveckling som studien placeras. Studien är en fallstudie av ett 

projekt bedrivet av Stockholms Stads Kulturförvaltning under 2008-2009. Projektets mål är 

”[a]tt ta fram en kulturvision för Stockholm som antas av kommunfullmäktige”, och ”[f]ör att 

resultatet av processen ska bli innovativt och nytänkande krävs också en grundlig dialog med 

intressenter inom och utanför det kulturpolitiska kärnområdet”. Utåt framställs således 

projektet som inkluderande av kulturaktörer och samhället i övrigt i diskussioner och 

beredningen av stadens framtida kulturinriktning. Bakom den offentliga retoriken är det dock 

oklart vad detta egentligen innebär: Hur skapas förutsättningar för en offentlig sfär? Vilka har 

möjlighet att delta i diskussion? Vilket inflytande har de? Finns det ett genuint intresse av 

bredare samhällsstyrning, eller är det enbart ett uttryck för att återfå legitimitet för 

verksamheten?  

1.2 SYFTE  

Det övergripande syftet med uppsatsen är att kritiskt granska den svenska stadsförvaltningens 

utveckling av nya former av politisk praktik. Studien är en fallstudie av ett projekt bedrivet av 

Stockholms Stads Kulturförvaltning – ett projekt som har som sitt uttalade syfte att utformas i 

dialog med kulturaktörer och stockholmarna i övrigt. Studien anknyts till ett problemområde 

bestående av förändrande makrosociologiska tendenser, dess inverkan på förändrade 

relationer mellan politik, förvaltning och omgivande samhälle samt vidare kopplingar till den 

deliberativa praktikens teoretiska grunder, möjliga utföranden och konsekvenser. Syftet 

uppfylls genom en beskrivning och analys av projektet för att därigenom klargöra om och hur 

en offentlig sfär har skapats, vilket sedan utgör basen för en vidare kritisk diskussion. För att 
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åstadkomma detta har tre teman valts ut (utvecklas och motiveras särskilt i 2.5) vilka avser 

belysa; 

• Hur dialog kom att bli en central del av projektet 

• Hur dialogen har genomförts 

• Hur genomförandet uppfattas av tjänstemännen 

1.3 URVAL OCH AVGRÄNSNINGAR 
Det aktuella projektet anses utgöra ett gott exempel på hur svensk stadsförvaltning söker 

utveckla nya former av politisk praktik. En god möjlighet erbjöds också till att direkt 

observera arbetet inom förvaltningen samt genomföra intervjuer med nyckelpersoner inom 

projektet (se vidare kapitel 3). Med den ”nya praktik” som studien undersöker avses här 

utvecklingen mot deliberativa former för att inkludera berörda parter inom samhället i 

beslutsfattande processer. I likhet med Svensson (2008:7) betraktas ”dialog” som det begrepp 

som svenska politiker och tjänstemän använder för att beteckna deliberation.    

   Det ska påpekas att studien avgränsas till att behandla projektets externa verksamhet; den 

dialog som genomförts med medborgare och kulturaktörer utanför stadens verksamheter. Med 

andra ord görs inget anspråk på att beskriva, eller analysera, hela projektet då den interna 

dialogen (exempelvis dialog mellan olika förvaltningsavdelningar) inte inkluderas. Ytterligare 

en avgränsande faktor är att studien antar ett förvaltningsperspektiv; i betydelsen att studien 

utgår ifrån förvaltningen och betraktar dess tjänstemän som centrala aktörer. Även det 

teoretiska problemområdet medför med nödvändighet att vissa aspekter lyfts fram på 

bekostnad av andra (se vidare 3.3).    
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2 PROBLEMOMRÅDE  
2.1 SAMHÄLLSSTYRNING I NYTT MILLENNIUM 
Frågor om hur samhälleliga relationer och interaktioner kan, och bör, regleras har länge 

attraherat intresse från samhällsfilosofer, -forskare och politiska aktörer. Historien har visat att 

samhällelig utveckling interagerar med hur grupper, samhällen och senare stater formar och 

organiserar sociala interaktioner. Olika uppfattningar om hur samhället är och bör organiseras 

återspeglas och resulterar i konkurrerande styrideal: liberala, elitistiska, radikala, 

mångkulturella eller deliberativa för att nämna några (se t.ex. Held 1997 för diskussion om 

den historiska utvecklingen av demokratiteori). Parallellt kan historien också visa hur 

förändrade maktrelationer i samhället har medfört att olika grupper successivt har påverkat sin 

position i relation till de styrande institutionerna, och genom detta också beretts tillträde till 

och inflytande över dessa. Efter ett 1900-tal präglat av ideologiska konflikter tolkades 

Sovjetunionens fall av många som en slutgiltig triumf för den västerländska liberala och 

representativa demokratin. Den kända filosofen och nationalekonomen Francis Fukuyama 

(1992) proklamerade detta som “The End of History” – den liberala demokratin och 

kapitalismen hade slutgiltigt segrat över andra ideologiska system.  

    Utvecklingen av sociala rörelser, starka och ibland våldsamma protester vid internationella 

toppmöten utgör dock exempel på fortsatta samhälleliga processer som utmanar den liberala 

ordningen. Såväl medborgare, teoretiker och politiker ifrågasätter de liberala systemens 

förmåga att leverera frihet och jämlikhet, liksom möjligheterna för medborgare att kunna 

påverka de politiska skeendena. Parallellt med detta har såväl praktiken som teorin förändrats 

mot synsätt som betonar vikten av att föra politiken närmre folket, och ofta framhåller 

nödvändigheten av decentraliserade och öppna beslutsprocesser för att öka 

medborgarinflytandet och därigenom påverkansmöjligheterna.   

     Detta skifte kan sammanfattas som ett paradigmskifte från samhällsstyrning genom 

government till governance. Government syftar här till den traditionella uppfattning av 

hierarkiskt styre inom en modern liberaldemokratisk parlamentarisk stat, där politiken 

formuleras av valda beslutsfattare inom traditionella institutioner för att sedan implementeras 

genom förvaltningen. Governance syftar istället på en bredare förståelse av samhällsstyrning, 

där de traditionella institutionerna har ersatts av nätverk av aktörer, och där gränserna mellan 

initiering, formulering och implementering av policy är utsuddade;  

This [language of ‘governance’] stimulates them to rethink governing, politics and administration 
against the backdrop of these changing societal processes. Thinking about institutional design 
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nowadays requires sociological input. Many pressing problems no longer comport with the established 
systems of politics, administration and society. Practical needs drive the development of cooperative 
efforts among new constellations of actors (Hajer och Wagenaar 2003:2) 

Den framväxande synen på governance som styrform passas därmed in i bredare 

makrosociologiska perspektiv på samtiden som den har beskrivits av moderniseringsteoretiker 

som Anthony Giddens, Ulrich Beck och Manuel Castells. Även om det finns skillnader i deras 

uppfattningar så finns ett antal gemensamma beskrivningar vilka påvisar förändrade politiska 

och sociala förutsättningar. Giddens framhåller att ”states can no longer readily treat their 

citizens as ′subjects′. Demands for political reconstruction […] widespread disaffection with 

orthodox political mechanisms, are all in some part expressions of increased social 

reflexivity” (Giddens 1997:7). Denna reflexivitet genererar en legitimitetskris för staten och 

dess institutioner, och nya metoder för att upprätthålla tilltro till dem tillämpas.  

    Nödvändigheten av nya former för konflikthantering kan även ses i två andra parallella 

processer: ökad diversifiering samt ökad medvetenhet om ömsesidiga beroenden. Det 

representativa styrelseskicket och majoritetsprincipen förutsätter någon form av abstrakt 

solidaritet och identifiering med nationalstaten, något som kan antas vara försvagat i en 

postnationell och diversifierad kontext. Detta kan vara ytterligare en faktor för det upplevda 

behovet av konkreta och gemensamma former för problemlösning    

Den deliberativa demokratin skapar därmed andra förutsättningar för demokratisk legitimitet och 
solidaritet i våra moderna, pluralistiska och globaliserade samhällen än demokrati som 
beslutsprocedur i etnisk, religiöst och kulturellt sammanhållna nationer, där majoritetskulturen 
dominerar utgången av demokratiska beslutsprocedurer (Premfors och Roth  2004:14) 

Den globala utvecklingen, och dess sociala konsekvenser anses därmed driva på behoven av 

nya former av legitimt politiskt utövande. Dessa globala tendenser får också mycket konkreta 

effekter på mer lokala nivåer.  

2.2 SVENSKA UTVECKLINGSTENDENSER 
Begrepp som ”Sverige”, ”svenska staten” eller ”staten” kan ofta ge sken av att syfta på en 

konstant och enhetlig företeelse. Istället bör konstruktionen av stater ses som en historiskt 

specifik organisationsform. Staten, och mer specifikt den svenska staten, påverkas och 

påverkar omgivande samhällstendenser. Genom det offentliga utövandet av makt regleras och 

styrs samhället och sociala relationer inom det (Ahrne et al 2000:146f). Konstruktionen av 

staten, i samverkan med dess organisatoriska och administrativa system, har föregått idealen 

om demokrati – det vill säga föreställningen om folklig kontroll över statsapparaten. 

    I Regeringsformen stipuleras att ”[a]ll offentlig makt i Sverige utgår från folket […] 

förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal 
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självstyrelse” (RF§1.1). Idealtypiskt för ett representativt system uttrycks folkmakten genom 

att folket väljer representanter vilka fattar beslut som implementeras genom förvaltningen, 

och levererar service tillbaka till samhället i enlighet med dessa beslut. Medborgarna 

förväntas motta resultatet av den politik som de själva indirekt har bidragit till att formulera. 

Med utvecklingen av governancebaserade styrformer kan mer nyanserade analysmodeller 

användas för att beskriva den svenska kontexten. I nedanstående tabell visas ett exempel på 

hur en uppdelning kan göras utifrån olika styrnivåer – i detta fall nationella och kommunala - 

och olika forum för politisk handling inom dessa1.     
 

Tabell 1. Arenor för politisk handling 

Det parlamentariska komplexet Det administrativa komplexet Den offentliga sfären 

 

Riksdagen Statlig administration Nationell offentlig sfär 

Kommunfullmäktige och 

kommunala nämnder Kommunal administration Lokal offentlig sfär 

Efter Wiklund (2004:168)  
Tabellen visar sammanlagt sex möjliga arenor för politiskt handlande, och ett antal möjliga 

kombinationer av relationer och interaktion mellan dessa.   

2.2.1 DET PARLAMENTARISKA KOMPLEXET 

Historiskt har Sverige haft ett mycket högt valdeltagande – något som ofta ses som en 

indikator på hur välfungerande den representativa demokratin är. Från att under 1970-tal och 

början av 1980-tal haft exceptionellt högt deltagande med kring och ibland även över 90 % 

har detta börjat sjunka under 1990-talet, för att nå bottennoteringen 80,1% vid 2002 års 

riksdagsval (www.scb.se). Liknande tendenser har setts vid exempelvis kommunala val. Även 

om detta fortfarande är mycket högt i relation till många andra länders valdeltagande, 

markerar det ändå en förändring inom den svenska politiska kulturen.   

    Att medborgarnas politiska deltagande är en central politisk fråga kan bl.a. ses genom de 

olika utredningar som tillkommit inom ämnet. I slutet av 1990-talet tillsattes 

”Demokratiutredningen”, en parlamentarisk kommitté med syftet att ”belysa de nya 

förutsättningar, problem och möjligheter som det svenska folkstyret möter inför 2000-talet” 

(Dir 1997:101). Efter valet 1998 stod det klart att valdeltagandet sjunkigt ytterligare, ett 

faktum som föranledde stor politisk oro och resulterade i att ”[d]emokratiutredningen får i 

                                                      
1 Ytterligare styrnivåer skulle kunna läggas till modellen. I Sverige finns även landstingen som en egen nivå ”mellan” det nationella 
och det kommunala, och många skulle dessutom hävda att EU-medlemskapet fodrar en nivå ovanför den nationella. Dessutom skulle 
administrationen kunna brytas ned i olika sektorer och nivåer. Dessa är dock inte av intresse för denna studie, och exkluderas därmed. 
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särskilt uppdrag att utreda orsakerna till det sjunkande valdeltagandet och att föreslå åtgärder 

för att öka medborgarnas delaktighet och engagemang i det demokratiska systemet” (Dir 

1998:100). Demokratiutredningens slutbetänkande utgör rapporten ”En uthållig demokrati! 

Politik för folkstyre på 2000-talet” (SOU 2000:1)2. I denna argumenteras för att utvecklingen 

bör gå mot en ”deltagardemokrati med deliberativa kvaliteter” (SOU 2000: 23).  

   En stor oro uttrycks för den bristande legitimiteten för de offentliga institutionerna, och 

framförallt för det sjunkande valdeltagandet och sjunkande partimedlemskap (SOU 2000:167-

180).  Det konstateras att  

[s]ambandet mellan den representativa demokratin, partierna och valen är nämligen mycket entydigt. 
Om medborgarna förlorar sin identitet med de politiska partierna, tappar de också lusten att rösta och 
därmed också sin tilltro till den representativa demokratins förmåga att lösa centrala samhällsproblem 
(SOU 2000:164)   

Utredningen är just en parlamentarisk utredning, och det är därmed knappast förvånande att 

en stor tyngdpunkt läggs vid just förutsättningar för de politiska partierna och deras 

väljarkårer. Det framträder en oro inför medborgarnas bristande tilltro till systemen – och 

därmed att systemet riskerar att förlora sin legitimitet. Utredningen problematiserar vidare om 

det sjunkande valdeltagande verkligen ska ses som uttryck för bristande politiskt intresse. Den 

sammantagna värderingen blir att medborgarnas intresse numera kanaliseras inom andra fora 

än den traditionella partipolitiken. Det konstateras att medborgarsammanslutningar i olika 

former är positiva för samhället, bland annat då de kan utgöra grunden för demokratisk 

träning och delta i opinionsbildning. Även om det konstateras att dessa ”kan aldrig ersätta den 

representativa demokratin” (SOU 2000: 208) så bör staten och kommunens roll vara att 

främja detta samhällsengagemang 

Den representativa demokratin har både direkt och indirekt glädje av att deltagandet ökar på olika 
vägar. Ju fler som på olika sätt förbereder de politiska besluten, desto högre blir beslutens kvalitet. Att 
delta ger också kompetens och ansvarskänsla. Det stärker känslan för det gemensamma bästa. Det är 
därför eftersträvansvärt att många politiska samtal förs […] förutsatt att sådana möten kan hållas i ett 
demokratiskt sinnelag, kommer de folkvaldas legitimitet sannolikt att öka (SOU 2000:244).  

Fördelarna med och strävan mot en mer deltagande och deliberativ demokrati framstår 

därmed ändå främst som ett medel för att stärka legitimiteten för den representativa 

demokratins institutioner.  

2.2.2 DET ADMINISTRATIVA KOMPLEXET  

Begreppet byråkrati myntades av Max Weber, och avser en idealtypisk organisationsform 

som bl.a. kännetecknas av hierarkisk struktur, tydliga tjänstepositioner vilka innehas av 

                                                      
2 Denna kommer fortsättningsvis refereras till som SOU 2000.   
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apolitiska tjänstemän som rekryteras utifrån sakkompetens (Månson 2003: 104f). Inom 

modern samhällsvetenskap har relationen mellan politik och förvaltning, förvaltningens 

interna organisering och relationen mellan förvaltning och medborgare utgjort studieobjekt 

inom bland annat sociologi, statsvetenskap och företagsekonomi och en rad tvärvetenskapliga 

forskningsfält såsom public management, public administration och public planning har 

utvecklats. En gemensam utgångspunkt är att varje politiskt beslut – förutsatt att det är avsett 

att genomföras – kräver någon form av organisation för att genomföra den, och att denna inte 

kan betraktas som ett neutralt instrument (Rothstein 2002:7).  

   Inom en traditionell styrningsmodell görs en analytisk distinktion mellan beslutsfattare och 

verkställare. Centrala begrepp för att beskriva relationen är styrning och kontroll. 

Beslutsfattarna styr verkställarna (förvaltningen) så att besluten verkställs så som avsetts. 

Detta kontrolleras sedan också i efterhand. Styrningen kan ske i olika former, där en 

åtskillnad ofta görs mellan direkt och indirekt styrning. Det förstnämnda syftar till att 

beslutsfattarna explicit dikterar vad som ska utföras, medan det sistnämnda sker genom att 

påverka förutsättningarna för en verksamhet (Sannerstedt 2002: 20f). På motsvarande sätt 

görs ofta en distinktion mellan besluts- och implementeringsprocess, även om skiljelinjerna 

mellan dessa ofta är oklara. Beroende på analytisk inriktning kan förståelsen för dessa 

processer fås på olika nivåer. Ur ett top-down perspektiv studeras främst innehållet i de 

politiska besluten, för att studera formuleringar och eventuella målkonflikter inom dessa. I en 

analys av bottom-up tas istället avstampet hos de implementerande aktörerna, ofta de s.k. 

närbyråkraterna längst ner i styrkedjan (ex. lärare, handläggare etc.). Här kan verkställandet 

förstås genom att se till om verkställaren och/eller omgivningen stödjer det politiska beslutet, 

(Sannerstedt 2002:28-46). Beroende av karaktären på styrningen ges tjänstemännen ett visst 

handlingsutrymme i att själva utforma verksamheten. En strikt, detaljstyrd, verksamhet 

minskar handlingsutrymmet för tjänstemännen att själva influera processen, men samtidigt 

blir ofta konsekvensen bristande flexibilitet. En mindre styrd verksamhet kan istället vara 

flexibel, men riskerar då att ge alltför mycket makt till utövarna att, medvetet eller omedvetet, 

influera arbetet och detta kan ofta resultera i kritik mot skillnader i tillämpning av exempelvis 

lagar i olika offentliga verksamheter.   

    Förvaltningen måste balansera spänningen mellan institutionella krav från politiska 

beslutsfattare samt de ofta motstridiga förväntningarna i direktkontakten med medborgarna 

(Ahrne et al 2000:186). Begreppet byråkrati är ofta negativt laddat, och innehar ofta 

föreställningar om att vara oflexibel, kostsam och omänsklig - kort sagt ofta en symbol för allt 

som är fel i samhället (Peters 2001:29).   I takt med samhällsutvecklingen har utformningen 

 8



 

av och förväntningarna på den offentliga sektorn också förändras. En generell trend inom den 

industrialiserade västvärlden är en ökning av den offentliga sektorns åtaganden. Även i de fall 

där staten ska "rullas tillbaka" - vilket ofta resulterar i inkluderande av olika typer av privata 

aktörer - så bibehåller staten ändå en styrande och/eller reglerande funktion (Peters 2001:11).    

I arbetet med att föra politiken närmre folket, och därigenom återupprätta legitimiteten för det 

politiska systemet, måste därför också den negativa bilden av administrationen förändras. 

Därför pågår ständiga förvaltningspolitiska och organisatoriska reformer, i syfte att 

effektivisera och anpassa verksamheten till medborgarnas behov. Den offentliga sektorn utgör 

en komplex enhet, och innesluter mängder av mer eller mindre självständiga 

underorganisationer samt binder ihop aktörer från både närings- och föreningsliv.   

    En förståelse för samhällsstyrning kräver en förståelse för processer inom det 

administrativa komplexet, och därmed ”a way of understanding public administration that 

explicitates the practise as a legitimite partner in the governance process” (Wamsley och Wolf 

1996:11). Förvaltningen kan därmed ses som en aktiv part inom initiering, formulering och 

implementering av policy – det som ofta kallas policymaking eller public planning. I studier 

av planeringsprocesser framhålls ofta ett ökat inslag av collaborative planning (se t.ex. Healey 

1997 samt Innes och Booer 2003) vilket betonar hur olika aktörer, däribland tjänstemän från 

förvaltning, förenings- och näringsliv samt enskilda medborgare gemensamt bereder och 

diskuterar ärenden. I nästintill samtliga empiriska studier av deliberativa forum (diskuteras 

vidare i avsnitt 2.3.2) är representanter för administrationen de centrala aktörerna i 

utformandet av processerna. 

2.3 DELIBERATIV TEORI OCH PRAKTIK 
2.3.1 DELIBERATIV DEMOKRATITEORI 

Det deliberativa demokratiidealet har nått stor uppmärksamhet under de senaste decennierna, 

och det är nästintill en omöjlig uppgift att redogöra för samtliga aspekter av detta. Detta 

försvåras ytterligare av förekomsten av olika inriktningar inom teorin. En av det deliberativa 

perspektivets mest kända förespråkare är Jürgen Habermas, som i ett antal olika texter har 

undersökt de teoretiska grunderna inom och för deliberation. Habermas kopplar här ihop en 

rad av sina övriga teorier: diskursteori, teorier om rationalitet och kommunikativt handlande, 

samt system och livsvärld och framhåller på basis av detta ett antal förutsättningar för den 

deliberativa demokratin. Målsättningen är att medborgarna ska kunna vara självständiga 

deltagare i en offentlig kommunikationsprocess. Förutsättningarna för detta är förekomsten av 

en offentlig sfär (jämför tabell 1, s 6) samt att medborgarna garanteras rättigheter att delta i 
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denna. Som förutsättning för detta anförs nödvändigheten av de negativa rättigheterna, där 

bland annat grundlagsskyddade rättigheter som tryck-, mötes- och åsiktsfrihet är centrala. 

Även de positiva rättigheterna som förknippas med välfärdsstaten är viktiga, då dessa syftar 

till att utjämna skillnader mellan medborgare och därmed underlättar deltagande på lika 

villkor (Englund 2004:58ff) 

    Den deliberativa demokratiteorin har genomgått parallella utvecklingar av omtolkning och 

omformulering, och ett stort antal olika definitioner existerar. Dryzek (2002) gör en indelning 

mellan en liberalkonstitutionell inriktning som representeras av den sentida Habermas och 

John Rawls medan bl.a. den tidigare Habermas och Dryzek själv förespråkar den radikalare 

varianten diskursiv demokrati. Trots detta kan tre faktorer eller antaganden anses vara 

kännetecknande för samtliga deliberativa synsätt (efter Premfors och Roth 2004:12): 

• Grundläggande villkor för människors demokratiska samexistens måste fastläggas i öppen 
diskussion mellan jämlika medborgare, dvs. genom deliberation.  

• Legitimitet och rationalitet i offentligt beslutsfattande uppnås bäst genom deliberation  

• Procedurmässiga förutsättningar krävs för att säkra detta  

På basis av dessa antaganden kan mer specifika riktlinjer presenteras (se Levine et al 2005, 

Hartz-Karp 2005) vilka betonar att en deliberativ process måste innehålla: möjlighet till 

inflytande genom koppling till beslutsfattare, inkluderande process som för samman 

medborgare och andra intressenter, upplyst och substantiell diskussion som syftar till att finna 

gemensamma ståndpunkter som får brett folkligt stöd och är hållbar över tid.  

   Detta markerar en stor skillnad från grunderna i det liberaldemokratiska systemet. Det 

deliberativa synsättet betonar inte preferenser utan argument – i en fri och jämlik diskussion 

så kan samtliga deltagare föra fram sina argument i en sakfråga. Genom inneboende 

rationalitet i samtalet förväntas även deltagarnas åsikter formas inom dessa forum, genom att 

medborgarna kollektivt resonerar sig fram till det bästa förslaget eller lösningen, vilket antas 

vara det förslag som är bäst underbyggt av sakliga skäl och argument. En deliberativ process 

strävar därmed efter samstämmighet eftersom den i motsats till representativa former för 

beslutsfattande 

[…] inte bara väger samman preferenser utan även transformerar dem […] Idealt bör konsensus ses 
som målet för deliberation. Tanken här förefaller vara att offentliga samtal ska leda till konvergens 
mot en genuin offentlig, resonlig ståndpunkt om det gemensamma bästa (Reinikainen och Reitberger 
2004:293) 

Den gemensamma ståndpunkten ses som legitim då det har varit föremål för de berörda 

parternas ostörda och sakliga reflekterande och diskuterande kring detsamma (Reinikainen 

och Reitberger 2004:279ff). Mer långsiktigt kan sedan själva förekomsten av nätverk eller 
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forum utgöra en metod för att bygga hållbara relationer och tillit mellan politiker, tjänstemän 

och det omgivande samhället. Resultatet av en sådan process ska därmed inte enbart ses som 

utfallet av en specifik policy. Genom att mötena och samtalen också förväntas skapa tillit och 

nya relationer och nätverk, förstärks det institutionella (sociala, intellektuella och politiska) 

kapitalet mellan de olika aktörerna. Detta är av betydelse för såväl framtida processer, som för 

sociala samspel på andra samhälleliga arenor och främjar därför integration och samexistens 

(Agger och Löfgren 2008:147f).  

2.3.2 DELIBERATIV PRAKTIK 

En förutsättning för att den deliberativa demokratin ska kunna realiseras är förekomsten av 

offentliga sfärer, samt en koppling mellan den offentliga sfären och det parlamentariska och 

administrativa komplexen. I praktiken kan detta utformas på en rad olika sätt. Forumen och 

deltagande aktörer kan vara mer eller mindre permanenta. Frågorna som diskuteras kan vara 

mer eller mindre specifika. Initiativen kan komma från den offentliga sfären, eller från någon 

av de andra arenorna. De deltagande aktörerna kan också variera, bl.a. beroende på styrnivå. 

Inom exempelvis EU är det vanligare att civilsamhället representeras av olika typer av NGOs, 

medan det inom mer lokala sammanslutningar oftare är enskilda medborgare som deltar. Den 

informationsteknologiska utvecklingen har också bidragit till ett ökat användande av olika IT-

baserade forum (se t.ex. Becker och Ohlin 2006).  

   Ett av de mest kända exemplen på hur deliberativ demokrati kan inkorporeras inom 

representativa institutioner kommer från den brasilianska staden Porto Alegro (Svensson 

2008:6). Här har permanenta råd bildats för ”participatory budgeting”, vilket kortfattat 

innebär att mindre sammanslutningar bildats i närområden där medborgare träffas för att 

diskutera inriktningen på stadens budget. Från dessa väljs sedan delegater för att delta i den 

stadsövergripande budgetdiskussionen, samt besluta om stadens budget i denna.  

   Vanligare är att deliberativa procedurer används för att utgöra underlag för beslutsfattande. 

Ett exempel utgörs av upprättandet av en femdagars workshop i Queensland, Australien 

(Edwards et al 2008). Syftet var att samla nyckelaktörer inom politik, näringsliv, vetenskap, 

utbildningsväsende och det omgivande samhället för att diskutera miljö- och sociala frågor 

som var aktuella för området samt att skapa möten mellan aktörer för att långsiktigt främja 

vidare nätverkande och samverkan. Organisatörerna konstruerade smågrupper bestående av 

medlemmar från de olika intressentgrupperna vilka genom runda-bordsdiskussioner, 

modererade av en tränad facilitator, diskuterade aktuella frågor. Detta varvades sedan med 

större diskussionsgrupper och paneldebatter. Dokumentation och underlag från workshopen 
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sammanställdes sedan och gjordes tillgängligt för samtliga intresserade.   

   I Helsingborgs kommun har medborgarkommittéer inrättats för att öka dialogen mellan 

politiker och medborgare, genom att inbjuda medborgarna till att delta i planeringen och 

utvecklingen av deras bostadsområden och närmiljö (Svensson 2008: 8). Beslutsprocedurer i 

Helsingborg utformades utifrån att diskussioner inom medborgarkommittéerna utgjorde 

underlag för de s.k. facknämnderna i vilka besluten vidare diskuterades för att sedan formellt 

antas i kommunfullmäktige. Genom diskussionerna inom kommittéerna gjordes politikerna 

uppmärksamma på de problem som upplevdes för de boende i området, och i slutändan för 

staden som helhet. Kommittéerna hade dock inget formellt mandat, utan utgjorde forum för 

diskussion vilket det sedan i bästa fall togs hänsyn till i facknämnderna (Svensson 2008:16f).     

   Ovanstående genomgång visar på mångfalden i metoder, utföranden och syften då 

deliberativ praktik ska tillämpas. Men de olika utförandena till trots visar det också på den 

gemensamma ambitionen av att låta samhälleliga aktörer, som individer eller som 

organisationer, influera den lokala offentliga inriktningen (för kritik av detta, se nedan 2.4). 

Själva skapandet av en offentlig sfär möjliggör möten och diskussion på den aktuella arenan, 

men ger också vidare effekter för sociala interaktioner; både i de beslut som fattas, men också 

som långvariga sociala relationer och nätverksbyggande mellan aktörer.     

2.4 KRITIKEN MOT DET DELIBERATIVA 
DEMOKRATIIDEALET 
En oundviklig diskussion är frågan om makt, och samhällssystemens interaktion med 

grundläggande maktrelationer i samhället. Med bakgrund inom strukturell och/eller 

poststrukturell förståelse av makt finns en gedigen kritik formulerad gentemot idealet om 

deliberativ demokrati (Kadlec och Friedman 2007:1). En analytisk distinktion kan göras 

mellan de externa och interna förutsättningarna för deltagande i deliberativa forum (utifrån 

Young 2002). Den externa komponenten berör vilka som ges möjlighet att inträda i den 

offentliga sfären, eller i det aktuella forumet. Problemet, som det bl.a. beskrivs av Iris Marion 

Young (2002) är att det finns stora risker för att selektion för deltagande sker systematiskt och 

att vissa grupper medvetet eller omedvetet därmed utestängs. Externa faktorer som tid, 

materiella resurser, politiskt intresse, bristande språkkunskaper eller förmåga att inhämta 

information kan påverka vilka som deltar. När detta sker systematiskt blir inte samtliga åsikter 

och intressen representerade, vilket motsäger syftet med det deliberativa samtalet. 

   Agger (2008) har kartlagt medborgardeltagande i det lokala utvecklingsprojektet 

Kvartersløft (ungefär ”Lyfta Kvarteret”), vilket pågick under en femårsperiod i Danmark. 
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Denna visar att projektets organisering och metoder för medborgerligt deltagande innehöll 

implicita selektionsmekanismer, vilket systematiskt gynnade vissa grupper på bekostnad av 

andra. De grupper som exkluderades initialt, eller avbröt deltagandet i förtid, var främst 

ungdomar, etniska minoriteter samt individer utan tidigare erfarenhet av politik eller 

föreningsliv. Även Svenssons (2008) studie av medborgarkommittéer i Helsingborg påvisar 

dessa problem, och lyfter särskilt fram det låga deltagandet från invandrade grupper.  

   Deltagandets interna komponent syftar istället till problematik i processer och 

maktrelationerna inom ett givet forum.  Problemet är såväl att vissa grupper av människor har 

lättare att föra sin talan och få inflytande, som att vissa grupper har lättare att bli lyssnade till. 

Sanders (1997) argumenterar exempelvis för hur betoningen på diskussioner grundade i 

rationalitet och saklighet systematiskt gynnar grupper som är vana att argumentera och 

resonera på ett akademiskt sätt. Därmed verkar formerna för samtalen exkluderande för 

grupper som inte besitter dessa färdigheter (Sanders 1997:349). I såväl utvärderingen av 

forum i Queensland (Edwards et al 2008:11) som studien av Kvartersløft (Agger 2008) 

framhålls bl.a. hur svårigheter för vissa deltagare att förstå informationen om frågorna som 

diskuterades resulterade i att dessa i flera fall avbröt deltagande.  

     Studier genomförda på samarbetssituationer och problemlösning inom bl.a. studentgrupper 

och juryarbete har visat att de grupper som dominerar i samhället i övrigt (män, vita, hög 

social status) är mest aktiva och inflytelserika inom grupperna. Dessutom har det konstaterats 

att även när samtliga deltar och bidrar till den gemensamma processen så uppfattas deltagare 

med hög status ha bidragit i större utsträckning (Sanders 1997:365f). Detta är extra 

problematiskt då ingen av de medverkande aktörerna dessa föreställningar behöver vara 

medvetna om denna exkluderingsprocess, vilket gör den omöjlig att diskutera och motverka.  

    Även strävan efter konsensus, eller strävan efter att finna gemensamma ståndpunkter, 

kritiseras. Deliberation antas förändra deltagarnas preferenser och leda dem mot en förståelse 

av det gemensamma bästa. Detta är mycket problematiskt eftersom det förutsätter att det finns 

något som är ”det gemensamma bästa” och som därmed skulle vara gällande för alla sociala 

grupper.  Att lägga alltför stor fokus vid det som är gemensamt riskerar att exkludera åsikter 

och perspektiv presenterade av sociala minoriteter, och det som uppfattas som det 

”gemensamma bästa” egentligen representerar den dominerande gruppens intressen (Sanders 

1997:360f).  I experiment, Deliberative Opinion Polls, har kunnat fastställa att deltagare efter 

diskussioner förändrar sina problemförståelser och åsikter (Premfors och Roth 2004:15). 

Detta behöver inte ses som ett uttryck för rationalitet, utan istället för etablerandet av en 

hegemonisk diskurs, vilken har influerat deltagarnas uppfattningar. Därmed kan också strävan 
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efter att bygga institutionellt kapital och inleda längre samverkansprocesser ses som metod för 

att generera legitimitet, men också för att sprida och etablera en viss verklighets- och 

problemuppfattning. Strävan efter gemensamma ståndpunkter riskerar att motverka sitt syfte, 

eftersom utestängandet av alternativa synsätt för tidigt i en process omöjliggör exempelvis 

oppositionspolitik (Reinikainen och Reitberger 2004:314f).  

2.5  ANALYTISKA RAMAR 
Staten, eller det offentliga, förstås som en organisationsform vilken påverkar och påverkas av 

samhälleliga processer. De offentliga institutionerna bidrar därigenom till att förändra, 

cementera, styra eller reglera mellanmänskliga relationer och sociala processer. Förändrade 

relationer mellan grupper i samhället har medfört att medborgarna successivt har fått ökade 

möjligheter till att influera inriktningen på det offentligas åtaganden. Utvecklingen och 

omformningar av styrsystem (exempelvis demokrati) bör förstås i relation till omgivande 

samhälleliga processer. Mot bakgrund av sentida makrosociologiska tendenser sker fortsatta 

förändringar vilka medför ändringar i relationerna mellan det offentliga (politiken och 

förvaltningen) och det omgivande samhället.        

    Inom ett traditionellt representativt demokratiskt system framstår medborgarna som passiva 

mottagare av en politik som de, via det representativa beslutssystemet, indirekt har bidragit till 

(”government”). Inom ett deliberativt system framställs istället medborgaren som en aktiv 

part i alla led i beslutsfattandet (”governance”). Här betonas nödvändigheten av att på jämlik 

grund föra öppna samtal och resonera sig fram till en gemensam ståndpunkt i en aktuell fråga. 

Samtalet är därmed grunden för att uppnå legitimitet i besluten, och anses även kunna bidra 

med långsiktiga vinster i byggande av institutionellt kapital mellan medverkande aktörer. 

Samtidigt riktas kritik mot den deliberativa demokratin, där både föreställningarna om ”det 

jämlika deltagandet” och om strävan efter gemensamhet och konsensus samt etablerande av 

institutionellt kapital kritiseras för att i realiteten utesluta alternativa synsätt och därmed 

föregå uppkomsten av konflikt eller motsättning.   

    För att förstå utformningen av ett deliberativt projekt är de tjänstemän vilka har uppdrag att 

genomföra dialogerna centrala aktörer, vilket också inkluderar relationen mot såväl de 

parlamentariska institutionerna som de medborgare de möter.  I enlighet med ett bottom-up 

perspektiv på den politiska styrkedjan tar denna studie utgångspunkt hos de tjänstemän inom 

förvaltningen som ska verkställa projekten. Graden av politisk styrning ger tjänstemännen ett 

visst handlingsutrymme i att utforma verksamheten, där avsaknad av styrning ger större 

möjligheter i att utforma processen utifrån egna föreställningar.  
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Det är mot denna bakgrund studiens syfte, att kritiskt granska utvecklingen av nya former för 

politisk praktik, bör förstås. För att uppfylla detta har tre analysfrågor konstruerats vilka 

används för att belysa centrala komponenter i projektet, och därigenom klargöra om och hur 

en offentlig sfär har skapats, samt utgöra grunden för en vidare diskussion om hur detta kan 

förstås.     

 

·Hur kom dialog att bli en central del av projektet? 

Frågan besvaras genom att syna den politiska styrningen av projektet. Därigenom söks 

klargöra vilket handlingsutrymme tjänstemännen har haft i att utforma och utföra projektet, 

samt hur detta har hanterats. Detta granskas med utgångspunkten att tjänstemännen inom 

förvaltningen är centrala aktörer, och klargörande av processen bakom beslutet att bedriva 

projektet i dialog är avgörande för att förstå dess betydelse.          

·Hur har dialogen genomförts?   

Frågan besvaras genom att beskriva de konkreta åtgärder som har vidtagits för att etablera en 

dialog. Framställningen tar särskilt fasta på de former och de kommunikationskanaler som har 

använts. Genomförandet granskas med utgångspunkten att utformningen av dialogen kan 

inneha såväl inkluderings- som exkluderingsmekanismer. 

·Hur uppfattas genomförandet? 

Frågan besvaras genom att utreda hur tjänstemännen förhåller sig till användande av dialog, 

vilka funktioner den förväntas fylla samt vad som lyfts fram som projektets styrkor och 

svagheter. Detta granskas med utgångspunkten i att uppfattningarna om dialogen, och om 

projektet i helhet, kan återspegla såväl ett traditionellt "government"-perspektiv som ett 

"governance"-perspektiv på samhällstyrning. 
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3 STUDIENS DESIGN OCH 
GENOMFÖRANDE 
3.1 STUDIENS DESIGN 
Den föreliggande studien är en fallstudie vilket kan definieras som en studie vilken "inriktar 

sig på en (eller några få) undersökningsenheter i syfte att erhålla en djupgående redogörelse 

för händelser, relationer, erfarenheter eller processer som uppträder i denna speciella 

undersökningsenhet"(Denscombe 2000:43). Strategin lämpar sig därmed väl då syftet är 

förklaringsinriktat, och söker att utveckla kunskap om och kritiskt granska en process. 

Fallstudien nöjer sig därmed inte med att undersöka resultatet av en viss process, utan 

försöker förklara och förstå mekanismer i processen som har lett fram till slutresultatet.  

    Valet av fall är en kritisk punkt, särskilt då det aktualiserar den ofta framförda kritiken om 

att fallstudier inte är vara generaliserbara eller uppvisar bristande extern validitet (Jensen och 

Rodgers 2001:236). Utgångspunkten i kritiken är att resultaten av en enskild fallstudie – utan 

relevanta jämförelsepunkter – inte kan antas applicerbara utanför det studerade området. 

Esaiasson et al (2004:119) menar att ”slutsatser om orsak och verkan kräver 

jämförelsepunkter”. Syftet i denna studie är dock inte att finna, verifiera eller testa 

förekomsten av kausala samband. Ryen (2004) menar att det inom en kvalitativ 

forskningstradition bör talas om överförbarhet snarare än generaliserbarhet – och detta bör 

ställas i relation det vidare problemområdet som studieobjektet är ett "fall av". Ett 

ställningstagande är därför om fallet betraktas som typiskt eller kritiskt/avvikande (se t.ex. 

Denscombe 2000:44f och Esaiasson et al 2004:170ff).  

    Med en förklarings- och förståelseinriktad ansats måste därför kontexten avgränsas för 

vilka resultat och analys kan antas vara gällande. Studien är avgränsad till att studera vissa 

aspekter av ett specifikt projekt (Kulturvision 2030), vilket bedrivs av en förvaltning 

(Kulturförvaltningen) inom en svensk storstad (Stockholm). Att projektet betraktas som en del 

i en övergripande samhällstrend, och mer specifikt som ett fall av förvaltningens utveckling 

mot att utveckla nya praktiker kan fallet i den meningen betraktas som typiskt. Samtidigt 

innehar projektet och den kontext det situeras inom vissa specifika särdrag. En sådan är den 

specifika förvaltningssektorn. Uppdragen för, politiseringen av och aktuella 

problemställningar inom olika förvaltningssektorer har inverkan på hur förvaltningen bedriver 

sitt arbete. Ett annat särdrag är kontexten som lokaliseringen inom en storstads- och 

huvudstadsregion bidrar med. Studiens analys kan därför inte antas antas vara direkt 
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överförbara till andra sektorer eller projekt. Det medför dock inte att en vidare tolkning av 

resultaten inte skulle kunna tillämpas på områden utanför det studerade. Även om de specifika 

processerna inte direkt kan överföras till andra områden så kan ändå utformningen, 

förutsättningar och element inom det samt dess konsekvenser antas vara mer allmänt gällande.   

    I de empiriska studierna finns en tämligen stor variation i såväl val av studieobjekt, som i 

de mer eller mindre explicit formulerade kriterierna för att värdera detta. Ett antal framhåller 

att det är problematiskt att det saknas etablerade kriterier för utvärdering av deliberativa 

processer (se Edwards et al 2008:4f för en mer specifik diskussion om detta). Studieobjektet i 

studierna är dock i de allra flesta fall ett specifikt fora, eller serie av forum. I denna studie är 

istället studieobjektet projektet i vidare bemärkelse, vilket gör att de analysmodeller som 

andra har använt inte är direkt överförbara till denna studie. De analysfrågor som konstruerats 

(se 2.5) avser därför att också belysa de politiska och administrativa processerna som föregår 

och inverkar på genomförandet – något som ofta lämnas oberört. 

 

3.2 STUDIENS GENOMFÖRANDE 

3.2.1 METODTRIANGULERING 
Studien har kombinerat olika datainsamlingsmetoder: deltagande observation, intervjuer samt 

text- och dokumentsanalys. Observationen valdes eftersom jag gjorde praktik på ett delprojekt 

till Kulturvisionen, vilket gav mig möjlighet att befinna mig heltid på Kulturförvaltningen 

från mitten av november 2008 till början av februari 2009. Observationen inleddes dock något 

tidigare, eftersom jag deltog vid vissa planeringsmöten redan under oktober 2008. En stor del 

av underlaget till studien är därmed hämtad från de kunskaper jag har fått från att vara på 

plats. Rent praktiskt har det inneburit att systematiskt föra fältanteckningar, samt att 

sammanställa dessa regelbundet. Arbetet har varit processinriktat, och det har därför skett en 

interaktion mellan de olika datainsamlingsmetoderna och samtidigt också med inläsning av 

teori. Genom att exempelvis studera projekt- och verksamhetsplan genererades kunskap, men 

också funderingar vilka många gånger kunde klargöras genom informella samtal. I vissa fall 

har dessa också genererat teman för intervjuerna.   

   Sammanlagt genomfördes tre formella intervjuer, där personerna valdes ut eftersom de 

utgjorde den operativa projektgruppen. Varje intervju var i den meningen unik, och de 

intervjuades främst om just sitt specifika ansvarsområde, även om vissa mer generella teman 

också täcktes in. Intervjuer genomfördes med projektledaren, informationssekreteraren samt 

med projektets producent. De två förstnämnda är fast anställda vid Kulturförvaltningen, 
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medan den sistnämnda omfattades av en projektanställning (sommaren 2008 - december 

2008) på deltid. Intervjuerna tog mellan 60-75 minuter, och spelades in och transkriberades 

direkt efter. En av intervjuerna genomfördes i början av december 2008 och de övriga i slutet 

av januari 2009. I ett fall har klargörande skett i efterhand genom e-mail kontakt. Utöver detta 

har också text- och dokumentsanalys genomförts, vilket baserats på offentligt material 

(budget, verksamhets- och projektplaner), informationsmaterial om Kulturvisionen samt 

information från kulturvisionens hemsida (www.kulturvision2030.stockholm.se).  

3.2.2 ANALYSPROCEDUR 

Analysen har skett i en upprepande, abduktiv, process där förståelsen för materialet har växt 

fram genom en växelverkan mellan teori och empiri. Observationen och textanalyserna 

inleddes utan att den teoretiska ramen var klart fastställd, och det har därför skett en 

interaktion mellan dessa. På liknande vis har hela datainsamlingsperioden på ett sätt varit en 

pågående analysperiod. Då anteckningar har sammanställts, har det oftast uppkommit 

funderingar vilka sedan antingen har lett till informella samtal eller att viss fakta har 

kontrollerats genom tillgängliga dokument. Kring årsskiftet 2008/2009 sammanställdes det 

material som inhämtats till dess, för att på detta sätt få en uppfattning om vilka teman som var 

intressanta att gå vidare med samt hur detta bäst kunde göras. Hela materialet har i olika 

omgångar sedan systematiserats och analyserats i relation till de analytiska ramar som 

presenterats tidigare (2.5). I den meningen är även det analytiska ramverket en del av 

resultatet, något som har varit både nödvändigt och fruktbart för att skapa förståelse för olika 

empiriska element och därigenom uppfylla studiens syfte.   

3.3 KRITISKA REFLEKTIONER 
Interaktiva studier kräver etiska överväganden. Samtliga deltagare i projektgruppen var från 

starten informerade om att en studie av projektet skulle utföras. Övriga anställda vid 

förvaltningen informerades dock inte om detta. Detta eftersom syftet inte har varit att studera 

annat än det aktuella projektet – med andra ord har det inte varit relevant att dokumentera 

eller analysera exempelvis privata samtal, eller arbetsmetoder. De intervjuade informerades 

om att de kan komma att bli citerade; att deras namn kommer lämnas utanför men att deras 

ställning inom projektet kommer offentliggöras. Samtliga godkände detta.  

    En möjlig risk med metodiken är att bli ”för” involverad i sitt studieobjekt, och att ha svårt 

att analytiskt distansera sig från detsamma. Detta har hanterats genom att systematiskt föra 

anteckningar, samt att viss tid förflöt mellan datainsamling och slutanalys. Det är svårt att 
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bedöma effekterna av min egen närvaro på projektdeltagarna. Det finns alltid en risk att dessa 

exempelvis tillrättalägger sina uppfattningar och beskrivningar i intervjuerna. Det är svårt att 

avgöra om så varit, men den sammantagna bedömningen är dock att denna risk är tämligen 

liten. Fördelarna med att vara involverad anses överväga de möjliga nackdelarna. Detta främst 

eftersom det gett möjligheter till att utveckla lokal förståelse, och därigenom oumbärligt i att 

identifiera nyckelaktörer samt att kunna genomföra informativa intervjuer med dessa. Att det 

främst är intervjuerna som återges i resultaten (kapitel 4) beror främst av att den mesta 

kunskap som inhämtats genom observationen kom till uttryck genom dessa.  

    Begreppet intern validitet brukar användas för att diskutera "om man mäter det man avser 

att mäta" - eller för att diskutera förhållandet mellan teoretiska begrepp och operationella 

indikatorer. Med en kvalitativ forskningsinriktning kan detta istället förstås i termer av 

trovärdighet; att kontrollera kvaliteten i datamaterialet i samtliga steg av forskningsprocessen, 

att kritiskt granska och argumentera för att sina kunskapsanspråk är gällande (Ryen 

2004:137f). Den föreliggande studiens interna validitet styrks främst av metodtriangulering; 

det vill säga användandet av flera datainsamlingsmetoder och källor för att försäkra sig om att 

processen uppfattas på ett så korrekt sätt som möjligt. Ytterligare en styrka är att närvaron – 

eller datainsamlingsfasen – varade under en tämligen lång tid, och i en fas där den studerade 

skedet av projektet avslutades. Projektets tidigare faser har dock enbart kunnat kartläggas 

genom informanternas beskrivningar.   

     Frågan om reliabilitet, eller tillförlitlighet, avser ofta möjligheter till att replikera 

undersökningen med samma resultat. Detta är nästintill omöjligt vid interaktiva och 

förståelseinriktade studier; vad som anses vara resultat och tolkningarna av dessa beror av 

forskarens tolkningsramar och/eller förförståelse. Med annan analytisk inriktning hade andra 

resultat uppmärksammats och antecknats, andra frågor hade ställts i intervjuerna etcetera. I 

observationens inledning fanns främst en nyfikenhet inför varför man valt att genomföra ett så 

omfattande projekt, och en aning om att detta kunde förstås i relation till det aktuella 

problemområdet (se kapitel 2), även om de exakta teoretiska ramarna inte var fastställda. I 

interaktion med teori och empiri har sedan en förståelse för problemområdet och materialet 

växt fram. En annan forskare, med andra teoretiska ramar, förhållningssätt och erfarenheter 

hade kunnat fånga upp andra aspekter, och analysen hade utvecklats i en annan riktning. Även 

om en exakt replikering av studien knappast är möjlig, är det min avsikt att vara tydlig med att 

presentera underlaget för mina analyser och slutsatser, för att på detta sätt möjliggöra kritisk 

granskning, alternativa tolkningar och diskussion.       
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4 DIALOGENS PRAKTIK 

4.1 ATT PLANERA ETT PROJEKT I DIALOG 
I budgeten för Stockholms Stad 2007 ges kulturförvaltningen – via kulturnämnden - det 

specifika uppdraget att "utarbeta en strategisk plan för kulturen i Stockholm" (Rotel VIII, 

KuN:3). Kulturförvaltningen är en verksamhetsinriktad organisation med enheter fokuserade 

kring specifika verksamheter som Stadsteatern, Kulturskolan, Liljevalchs konsthall, bibliotek 

och museer för att nämna några. Övrig personal är antingen administrativ, tillhörande 

ekonomi- och personalavdelningar, eller knutna till specifika områden som exempelvis 

enheten för kultur- och integrationsstöd. Inom Kulturförvaltningens stab finns i princip enbart 

en tjänst avsatt för att bedriva kulturpolitiska omvärldsanalyser, och det är oftast denna 

kulturstrateg som bedriver bredare utredningar och formulerar kulturpolitiska strategier. Det 

var därför denne som utsågs till projektledare för att bereda underlag för den strategiska 

planen – ett dokument som efter godkännande i kulturnämnden ska antas av 

kommunfullmäktige under senare delen av 2009.    
    Enligt uppgifter från projektledaren blev det i ett tidigt skede klart att uppdraget inte 

avsedde ett vanligt berednings- eller utredningsförfarande. Trots detta gavs inga klara 

riktlinjer från kulturnämnden. Projektledaren förklarar; 

Normalt när man ska göra en större utredning eller plan [...] så skickas det med direktiv från det 
politiska hållet. Från stadens fullmäktige har de säkert en avsikt med en sådan plan och som 
tjänsteman är man då intresserad av att veta vilka avsikterna är[...]Det enda vi fick med oss var den 
lilla raden som står i budgeten 2007. Det är allt. Och inte blev vi klokare heller när vi frågade, vi fick 
formulera det själva.         

Från tjänstemannahåll upplevdes därför projektet initialt som otydligt, och särskilt oroande 

var att man inte visste vilken slutprodukt som förväntades; strukturella förändringar, ny 

politisk inriktning, omvärldsanalys eller något helt annat. Projektledaren säger att det via mer 

informella kanaler kom indikationer – ”några ord på vägen” – från kulturborgarrådet. Detta 

gällde främst vikten av att skapa en inkluderande process, genom att bl.a. konsultera kreativa 

näringsidkare och att etablera en dialog med stockholmarna i övrigt.   

   I ett initialt skede upprättades därför referens- och projektgrupper, där den första bestod av 

etablerade kulturutövare och den senare av representanter från Kulturförvaltningens 

verksamheter. Syftet med dessa var i första hand att försöka klargöra, men också gemensamt 

formulera, inriktning och målsättning för arbetet. Via dessa kom indikationer på att det inte 

var just en strategisk plan som skulle vara målet, utan snarast något mer visionärt. Dessutom 

betonades att en öppen och inkluderande process var viktigare än själva slutresultatet – en 
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formulering som också kulturborgarrådet använt i samtal med pressen (DN Kultur 2008-11-

04). Här framhålls också att förtjänsten med processen i första hand är att öppna en diskussion 

om kulturens värde i Stockholm.  Projektledaren kommenterar detta sardoniskt; 

Det var ju uppmuntrande. Det gjorde det hela ännu mer otydligt. [...] Vi kopplar det till... kallade det 
Kulturvision 2030, en parafras som konkretiserar och utvecklar Vision 2030 rent kulturpolitiskt. Vi 
fick för första gången ett sammanhang.  

För att hantera oklarheterna - och att finna en form att arbeta inom – valde man således att 

koppla det föreliggande projektet till ett redan befintligt projekt: Stockholm Vision 20303. Det 

uttrycks en lättnad av att ha funnit en struktur att arbeta gentemot: att formulera en 

Kulturvision för hur Stockholm ska bli en kulturpolitisk stad i världsklass år 2030. Med detta 

ansågs formen, och även slutmålet, slutligen vara fastställt.  

    Projektets nästa utmaning var att utforma den inkluderande och öppna processen. I denna 

fas inkluderades även kulturförvaltningens informationssekreterare till projektgruppen, och 

kom tillsammans med projektledaren att utgöra en del av den operativa arbetsgruppen. Mot 

bakgrund av indikationen på det positiva med att inkludera kulturlivet i processen 

upphandlades en konsult för att utforma en processplan för hur arbetet skulle utföras. Utifrån 

detta förslag, och i samråd med de övriga grupperna, formulerades sedan en projektplan. 

Denna plan kom dock aldrig upp på kulturnämnden, något som uppfattas som en stor svaghet 

då arbetet i den meningen inte är förankrat4. Trots frånvaron av formellt antagande av 

projektplanen, så har de centrala delarna av denna influerat Kulturförvaltningens 

verksamhetsplan för 2008 – där en rad formuleringar är fullständigt identiska.      

     I projektplanen för Kulturvision 2030 stipuleras syftet som att "utforma en långsiktig 

strategi för det växande Stockholm […] ett övergripande strategiskt dokument som tydliggör 

Stockholms stads långsiktiga intressen och ambitioner inom kulturområdet" samt "identifiera 

gemensamma nämnare som utgångspunkt för kulturella investeringar och satsningar under de 

närmaste åren"5. I Kulturförvaltningens verksamhetsplan för 2008 beskrivs detta som att 

"[a]lla som vill ska bjudas in till den kulturpolitiska diskussionen som syftar till att visa vilken 

plats kulturen ska och kan ta i stadens vision för 2030 om en stad i världsklass" (2007:2). 

Såväl projekt- som verksamhetsplanen betonar särskilt vikten av själva projektprocessen, där 

                                                      
3 Det fullständiga namnet är ”Vision 2030 – Stockholm en stad i världsklass”, vilket är ett sektorsövergripande visionsdokument för 
hela Stockholms Stad. Under de tre temana ”Innovativ och Växande”, ”Medborgarnas Stockholm” och Mångsidig och Upplevelserik” 
beskrivs visionen av Stockholm år 2030. Dokumentet författades av Stadsledningskontoret, och antogs av Kommunfullmäktige i juni 
2007. Sedan dess har samtliga av stadens förvaltningsavdelningar i uppdrag att inkorporera detta i sina respektive verksamheter. 
4 Ingen har kunnat ge svar på varför denna aldrig diskuterades. Projektledaren kommenterar i ett informellt samtal (2008-12-15) det 
hela med att säga ”Om du någon gång jobbar med sånt här så se till att ha tydliga direktiv! Och att någon säger ”Kör””. 
5 Ytterligare en konsekvens av att det inte finns ett officiellt dokument är att projektplanen enbart finns tillgänglig för offentligheten 
via hemsidan (www.kulturvision2030.stockholm .se). Samtliga hänvisningar till projektplanen är därför hänvisningar till denna sida. 
Nackdelen är dock att det är omöjligt att veta hur ofta, eller när denna uppdaterats och följaktligen att spåra förändringar mellan 
eventuella uppdateringar. Under den aktuella datainsamlingsperioden (2008-10-20 till 2009-01-30) har dock inga förändringar i 
projektplanen skett.   

 21



 

tre interrelaterade faser utpekas: a) dialog, möten och kunskapsinhämtning, b) analys- och 

skrivprocess samt c) förankring och justering av de textutkast som produceras. I ett 

förtydligande av detta poängteras behovet av "grundlig dialog med intressenter inom och 

utanför det kulturpolitiska kärnområdet".     

4.1.1 HUR KOM DIALOG ATT BLI EN CENTRAL DEL AV PROJEKTET? 

I den utåtriktade kommunikationen framhålls dialog som nödvändigt för att inhämta 

kunskaper och åsikter från kulturutövare och stockholmare i övrigt för att på detta sätt skapa 

en vidare diskussion och samtidigt utgöra underlag för inriktningen i det slutgiltiga 

dokumentet. Samtidigt visar den bakomliggande processen att den politiska styrningen, eller 

snarast avsaknaden av styrning, har gett de berörda tjänstemännen ett stort handlingsutrymme 

i utformandet av projektet. Detta har medfört osäkerhet kring uppdragets utformning och 

genomförande, och mycket kraft lades inledningsvis på att utröna vilket plats, och vilket syfte 

projektet skulle fylla. Som visats verkar dialog vara den enda, dock informella, riktlinje som 

mottagits, medan frågetecken har kvarstått kring vad dialogen exakt ska syfta till – med andra 

ord: vilket mål har projektet, och vad ska dialogens funktion vara? Det viktiga, från politiskt 

håll, verkar alltså vara att det sker en dialog, inte vad den faller ut i. Därför har en stor del av 

arbetet ägnats åt att, tillsammans med olika arbets- och referensgrupper, diskutera och 

formulera projektets mål och syften. I slutändan kopplades detta till ett redan existerande 

projekt, och syftet blev att utveckla Stockholm Vision 2030 kulturpolitiskt, med dialogen som 

en metod för att ge underlaget till detta visionsdokument.     

  Detta belyser också svårigheterna med att särskilja beslutsfattare från verkställare. Istället 

framkommer att det sker en förändring i relationerna mellan de parlamentariska och 

administrativa organisationerna (jämför tabell 1, sida 6) och dess relationer till en offentlig 

sfär. Som noterats skiljer sig detta från ett normalt utrednings- eller beredningsförfarande, 

vilket enbart skulle ha inkluderat aktörer inom de offentliga institutionerna; de 

parlamentariska och de administrativa. Istället framkommer här att det främst är aktörer inom 

förvaltningen tillsammans med aktörer utanför förvaltningen som formulerar och genomför 

projektet. Även om de sistnämnda i detta skede består av selekterade aktörer, har dessa getts 

inflytande över processens utformning.          

4.2 ATT GENOMFÖRA ETT PROJEKT I DIALOG 
För att åstadkomma dialogen bedömdes det som nödvändigt att projektet skulle få publicitet. 

Därför ordnades en pressfrukost på Gamla Street i mars 2008, vilket också startade en 
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kampanj med marknadsföring av Kulturvisionens symbol och hemsida 

(www.kulturvision2030.stockholm.se). Det visade sig dock att det var svårt att få pressen 

intresserad, och det var få som rapporterade om det. Därför bestämdes det att det bästa sättet 

att marknadsföra projektet var genom seminarier. Under våren 2008 inleddes detta med två 

seminarier vilka inte var öppna för allmänheten, utan där mer eller mindre etablerade 

kulturpersonligheter inbjöds för att diskutera förutsättningar och framtid för Stockholms 

kulturliv. Parallellt med diskussionerna i referensgrupper beslöts det att man framöver skulle 

satsa på en bredare offentlig seminarieserie, något som inleddes mot slutet av våren.    

     Från sommaren 2008 rekryterades en kulturproducent för att ingå i den operativa 

arbetsgruppen. Hon reflekterar över situationen i projektet när hon startade 

Det kändes som om det hade varit en tung vår. Det är laddat för vision är så positivt[…] och det har 
varit centralt att den ska tas fram i samtal med medborgare och kulturaktörer. Och vill man det så blir 
det ju plågsamt när man känner att man inte kommer igång med det. 

Uppdraget att fortsatt genomföra dialogen, eller snarast seminarier och hemsida, tillföll därför 

henne. Hon beskriver själv att det är en helt ny erfarenhet att arbeta ”från förvaltningen” 

eftersom hon själv har sin bakgrund inom ”det fria kulturlivet”, men att detta innebar fördelar 

i det praktiska arbetet med kulturvisionen särskilt genom möjligheterna att nyttja kontaktnät 

för att utforma projektet. 

     Även om hemsidan alltså hade funnits sedan våren så startade nu ett arbete med att göra 

den mer synlig och attraktiv. Det hade länge funnits en funktion där enskilda personer kunde 

lämna sin egen kulturvision, men det visade sig mycket svårt att få respons på detta. Under 

hösten 2008 beslutades därför att en funktion på sidan skulle vara att få mer eller mindre 

kända kulturpersonligheter att formulera sina egna kulturvisioner vilka successivt skulle 

publiceras på hemsidan. Sammanlagt har tolv personer skrivit (fram till årsskiftet 2008/2009), 

vilka valdes ut för att få en bredd avseende kön, kulturell bakgrund samt olika sektorer och 

positioner inom kulturlivet. Producenten säger att 

Det har inte funnits någon plan för det, att ”OK, nu ska vi representera…”. Det är faktiskt väldigt 
mycket jag som har valt ut det. Och sen stämmer jag av förslagen med [projektledaren] […] då har jag 
känt att de har sagt kör på och då har jag gjort det.  

Kulturvisionärerna kan antas bidra till dialogen på olika sätt. På konkret nivå så är det i sig ett 

uttryck för att man arbetar tillsammans med aktörer utanför förvaltningen, och att dessa får ett 

fritt forum att uttrycka sig inom.  Publiceringen av dessa visioner på hemsidan är även tänkt 

att väcka andras intresse för projektet, samt att dessa också ska kunna kommentera visionerna 

eller bidra till diskussion med egna inlägg.  

     På hemsidan finns även projektbeskrivning och projektplan, samt schema över de 
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seminarier som hålls. Efter seminarierna har också ett referat publicerats. I takt med att 

projektprocessen har fortgått så har också innehållet växlat och uppdaterats. Exempelvis har 

vissa sammanställningar av utförda rapporter och undersökningar publicerats.  

   Under hösten 2008 genomfördes sedan öppna seminarier, med en rad olika teman. En 

gemensam nämnare för samtliga dessa var att de samproducerades med olika aktörer, 

exempelvis föreningar, inom kulturlivet. Producenten tycker att det " har varit en jäkligt bra 

grej, för det blir konkret att man arbetar med aktörer utanför förvaltningen". Temat för 

seminarierna har i huvudsak bestämts av den aktuella föreningen och såväl 

deltagarsammansättningen som seminarieform och geografisk plats har varierat. Eftersom 

man från förvaltningens håll medvetet har undvikit att styra inriktningen på seminarierna har 

programmet blivit ”spretigt”. Exempelvis har serien har kunnat uppvisa samtal som 

”Världsklass Björkhagen”, ett seminarium som genomfördes i Björkhagens skola den 13 

oktober 2008, och som genomfördes tillsammans med den lokala kulturföreningen Liblab. 

Panelen var i detta fall sammansatt av aktörer från kulturhuset, stadsbiblioteket och det lokala 

näringslivet. Syftet var att diskutera hur ”Liblab i samarbete med Stadsbiblioteket kan etablera 

en ny mötesplats och kulturarena i Björkhagen med fokus på ekologi, dialog och samverkan 

för ett hållbart samhälle” (ur rapporten från seminariet, hämtad från 

http://www.kultur.stockholm.se/default.asp?id=28706, 2008-12-07). Ett annat exempel är 

”Konstnären i det digitala landskapet”, ett frukostseminarium som hölls den 29 oktober 2008 i 

Kulturhuset och vilket samproducerades med föreningarna Interactive Institute och Svenska 

Institutet. Paneldeltagarna var i detta fall konstnärer, koreografer och personer med 

kopplingar till de konstnärliga högskolorna.  

    Andra seminarier hade mer interaktiva upplägg, där exempelvis temat om "Offentlig 

kvalitet" (17 september 2008, Tensta Konsthall) hade sammanlagt tolv inbjudna samtalare, 

vilka placerades ut vid stora bord och diskuterade temat direkt tillsammans med övriga 

deltagare. Producenten säger själv att  

Man har liksom en vilja om att det ska bli det fantastiska samtalet […] "Kultur i staden" blev ett bra 
samtal där man tog in publiken på en gång och det blev faktiskt verkligen en dialog. "Offentlig 
kvalitet" var spännande men superintellektuellt, medan "Kultur i staden" kändes väldigt folkligt. 

Noterbart är att det inte heller här har funnits någon explicit urvalsprocess, utan det beskrivs 

som att någon, antingen från projektet eller från en förening, har kontaktat den andra parten 

och föreslagit ett samarbete. Inte heller här har någon egentlig styrning skett, utan snarast har 

förvaltningen understött med vissa basala resurser för att få igång seminarierna. Utöver de 

ekonomiska stöden så har detta också gällt marknadsföring och kommunikation.  
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Seminarierna har haft mellan 50 och 150 besökare, vilka främst har varit personer med någon 

koppling till den aktuella föreningen, även om ett fåtal har följt hela seminarieserien. 

Kommunikationen har skett via den aktuella föreningens kanaler, men också genom 

förvaltningen. Seminarierna har annonserats på både Kulturvisionens och stadens hemsida. 

Information har också skickats ut via aktörer som kulturförvaltningen har kontakter med; 

exempelvis de som har sökt bidrag för kulturverksamheter. Stadens intranät har använts för att 

göra grupputskick till stadens informatörer, förvaltningar och bolag. Man har skickat ut 

pressmeddelanden, och varit i kontakt med relevanta forskningsinstitutioner.  

    Utöver detta har också ett antal undersökningar genomförts, främst angående ungas 

nätvanor och relationen till kulturutövande och konsumtion. En sådan avsåg att, genom 

fokusgrupp samt genom Internetenkäter, kartlägga och diskutera med unga, aktiva 

kulturutövare. Undersökningen genomfördes av ett externt bolag. En annan genomfördes med 

en bredare bas av gymnasieungdomar från olika gymnasieprogram, och utfördes dels genom 

en enkätstudie, och dels genom s.k. digitala berättelser. Det senare genomfördes särskilt 

tillsammans med Kulturskolan, och syftade till att låta ungdomarna själva arbeta fram och 

förmedla sin kulturvision för 2030.    

4.2.1 HUR HAR DIALOGEN GENOMFÖRTS?   

Den externa dialogen har främst genomförts via den offentliga seminarieserien, samt via 

hemsidan. Den senare kan både betraktas som en arena för diskussion i sig och som ett 

medium för att marknadsföra projektet. Att låta mer eller mindre kända kulturpersonligheter, 

”kulturvisionärer”, skriva på hemsidan kan förstås som ett sätt för att väcka intresse bland en 

bredare publik, men också som ett sätt att skapa kontakter med dessa och att låta deras röster 

komma till tals. Den kontinuerliga uppdateringen av hemsidan, och särskilt publiceringen av 

undersökningar och referat från seminarier, fungerar också som marknadsföring av projektet 

som helhet. Det ges möjligheter till att kommentera, och diskutera, visionerna, men det 

påtalas att responsen har varit tämligen begränsad. Seminarieserien har samproducerats 

tillsammans med olika kulturföreningar, vilket har medfört tämligen varierande innehåll och 

utföranden. Både gällande kulturvisionärer och seminarierna har man ansträngt sig för att 

undvika påverkan på inriktningen, utan istället bistått med visst ekonomiskt och administrativt 

stöd.  Konsekvensen av detta blir dock att det inte har funnits någon plan, eller riktlinjer, för 

vilka kulturformer som ska representeras. Inte heller har det funnits riktlinjer för 

representation avseende exempelvis kön, social bakgrund och etnicitet. Att exempelvis 

kulturvisionärerna ändå uppvisar en viss bredd verkar främst vara producentens förtjänst.   
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   Som tidigare påtalats kan utformningen av dialogen innehålla externa och interna 

selektionsmekanismer. En kritik kan framföras mot att det inte har skett någon 

informationsspridning utanför mer eller mindre etablerade kanaler. Med andra ord har det inte 

gjorts några försök att nå en bredare medborgarskara bortom de kulturaktörer som det på olika 

sätt funnits kontakter med. Även om samtliga seminarier, och även hemsidan, är öppen för 

alla att delta i så är det en stor begränsning att man inte exempelvis har annonserat i 

dagspress. Sannolikt medför detta att det enbart är människor som av olika skäl redan är 

intresserade av kulturpolitik, som har nåtts av informationen, och inte en bredare 

medborgarskara.  Denna systematik kan också tänkas förstärkts av formerna för dialogen. 

Samtliga seminarier har i olika utsträckning fungerat enligt etablerade former för samtal eller 

paneldiskussioner; former vilka gynnar de som redan är bekanta med dessa. Detta kan verka 

exkluderande i det att människor ovana vid dessa former avstår från att delta, eller inte deltar 

aktivt. Denna selektionsprocess gynnar därmed individer med ett redan etablerat intresse och 

kunskaper inom det kulturpolitiska området, och särskilt individer med kunskap och vana vid 

den formen av interaktion. 

    Som beskrivits tidigare inkluderades också kulturaktörer genom t.ex. upprättandet av en 

referensgrupp och som externa konsulter redan i projektets inledande skede, och dessa har 

därför haft möjlighet att influera hela projektets utformning. Även rekryteringen av 

producenten, från det fria kulturlivet, kan betraktas som ett led i detta. Arbetet har varit 

processartat, där de med mest möjlighet till inflytande över utformningen kan antas vara de 

som har getts möjlighet till positioner inom grupper som har ingått i hela projektfasen – 

positioner som inte varit öppna eller tillgängliga för samtliga intressenter.  

    Samtidigt har, vilket också nästa sektion visar, genomförandet strävat efter och också 

lyckats med ambitionerna att få möta nya aktörer. Även om ”den vanliga” medborgaren inte 

har nåtts i särskilt stor utsträckning, så har kontakter med kulturaktörer bortom förvaltningens 

vanliga nätverk etablerats med framgång. Även den rumsliga dynamiken, att nyttja olika delar 

av staden, måste ses som främjande för deltagande och ger också möjligheter att visa upp 

andra kulturella arenor än de traditionella. 
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4.3 UPPFATTNINGAR OM DIALOGEN 
Projektdeltagarna anför ett antal olika uppfattningar om dialogens syfte och genomförande. 

Till viss del kan detta antas bero på position eller ansvarsområde i projektet, men även samma 

person kan uttrycka vissa motstridiga uppfattningar. Uppfattningarna om dialogen kan förstås 

i ljuset av målsättningen att formulera ett slutdokument som ska lägga riktlinjerna för den 

framtida kulturen i Stockholm. Detta innebär att uppfattningarna både berör processens 

inverkan på tjänstemännens uppdrag under arbetets gång, och vad det i förlängningen kan 

resultera i. 

    Projektledaren konstaterar att projektets upplägg, eller dialogen, knappast är en ”effektiv 

metod”, men att ”det är viktigt att kunna säga att vi har gjort det”. Implicit kan det förstås som 

att detta inte är ett förfarande som direkt underlättar tjänstemännens arbete, samtidigt som 

dialogen har ett stort symboliskt värde. Det poängteras att  
[d]et finns jättemycket skrivet när det gäller underlag och statistik och så. Och vi har en så pass bred 
verksamhet inom kulturförvaltningen också, så mycket kan man hämta här […] Det har ändå varit 
viktigt att kunna säga: vi har haft den här serien, vi har haft den här förankringen, vi har nått så och så 
många rent fysiskt […] det är ett tillfälle att marknadsföra projektet, men det har inte jättestort värde 
det man får in. Men man ska ha det.   

Med andra ord framhålls här snarast förvaltningens kompetens att formulera riktlinjerna inför 

framtiden, medan dialogen snarast medför ett symboliskt värde. Dialogens externa 

verksamheter beskrivs som ”marknadsföring”, och det har därför egentligen inte funnits 

förhoppningar om en mer aktiv dialog eller att den ska kunna bidra med substantiell input till 

visionsprogrammet.    

     Parallellt med detta framhåller alla deltagare möjligheterna och fördelarna med ett 

dialogbaserat projekt. En aspekt av detta är att få en bättre överblick över 

samhällstendenserna och, i vissa fall, också att tillföra nya perspektiv och infallsvinklar.  

Informationssekreteraren beskriver syftet som att ” man vill se vad det är stockholmarna vill 

ha. Gör vi rätt saker? […] Det skulle ge ett nytänk, en bild av något nytt.”. Även 

projektledaren instämmer i denna beskrivning och framhåller att processen har möjliggjort 

kompetensutveckling genom att ge tillfälle att ”bli bättre på sin samtid”; 
Det som var intressant med det här var att det är en möjlighet att göra en avstämning i samtiden, 
att titta ut genom fönstret och gå ut genom dörren och se vad är det som händer nu? Vad finns 
det för tecken?  

I detta återfinns även önskan om att bredda perspektiven för att också inkorporera ”nyare” 

former för kulturutövning och/eller möten, där särskilt de senare årens teknologiska 

utveckling lyfts fram. Då syftet är att skapa en vision ca 20 år framåt i tiden måste dagens 

ungdomar också ges en möjlighet att influera den framtida kulturen. Informationssekreteraren 
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exemplifierar självmant med förutsättningarna för stadens bibliotek, och menar att det blir en 

negativ spiral att bortse från ungdomar som exempelvis hellre lyssnar på ljudböcker eller läser 

e-böcker. Istället måste detta kunna infogas i hur staden planerar för den framtida kulturen. På 

liknande vis menar projektledaren att ungdomars mobilitet idag, exempelvis genom att gå i 

skolan i andra områden än var de bor, ställer helt nya krav på hur staden ska förhålla sig till 

lokalisering av mötesplatser för unga.  

    Detta kopplas också ihop med det förvaltningsmässiga uppdraget, det vill säga att 

förvaltningen i realiteten arbetar med en begränsad budget, och oftast med hänsyn till 

detaljerade politiskt fastställda ramar, och därmed tvingas prioritera mellan vilka olika 

verksamheter som kan stödjas. Informationssekreteraren berör denna problematik;  
Den [Stockholm Vision 2030] är väldigt mycket näringsliv. Det är en stor del i det här, 
motsättningarna mellan vad politikerna vill och vad kulturaktörerna vill. Vi har ju graffiti som 
en sådan. Man går en balansgång, vad man ska göra och vad man ska satsa pengar på.  

För att hantera denna balansgång måste därför kulturaktörerna inkluderas för att ge en bild av 

hur staden framöver bör prioritera. Detta rör, som citatet ovan visar, bland annat frågor om 

olika kulturuttryck, något som dock inte enbart rör politiskt känsliga frågor som graffiti. Det 

handlar också om att ta tillvara effekterna av den teknologiska utvecklingen, vilken förändrar 

kraven på exempelvis infrastruktur.  Därför framhålls också möjliggörandet av möte med nya 

aktörer som en av de viktigaste fördelarna med dialogen Projektledaren kommenterar;   

[…]det är klart att det är viktigt att lyssna av vad det är som pågår därute och framförallt nya 
aktörer. De vi möter i vanliga fall är ju de som söker pengar, arbetar på våra institutioner eller 
som finns i den etablerade världen. Men här har vi kommit i kontakt med många i 
kulturpolitikens utkanter, inom forskning och kreativa näringar och sådant som normalt inte 
ingår i vår värld. Det har varit bra.   

Att genomföra dialogen har därför gett möjlighet till att få möta ett en bredare 

sammansättning aktörer, och särskilt sådana som förvaltningen normalt inte har några 

kopplingar till. De främsta mekanismerna för detta har varit genom hemsidan, 

kulturvisionärerna och genom seminarieserien. Producenten poängterar, särskilt gällande 

samproduktion och kulturvisionärer, att detta är ”en jäkligt bra grej, för det blir konkret att 

man arbetar med aktörer utanför förvaltningen”, och att det medför att man inser ”att man vill 

samma saker i många avseenden”.  Hon fortsätter;  

Bara det att man producerar något ihop gör ju att man får kontakt med varandra […] vi har 
träffat folk eller grupper som det inte har blivit samtal med av olika anledningar […] det är 
också ett sätt att se och träffa grupper och se vad de gör och så 

Responsen från de grupper som samproducerats med har överlag bedömts som mycket positiv 

och detsamma har gällt för kulturvisionärerna. Det poängteras att detta kan förstås som en 

fråga om selektion, alltså att de som man har haft kontakter med också har ett intresse av att 
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samarbeta. Det kan också bero på ekonomi, eftersom vissa grupper inte skulle ha råd att 

genomföra liknande evenemang utifrån den egna budgeten. Bemötandet från andra aktörer har 

dock varit något mer återhållsam. Producenten hänvisar till sin bakgrund inom kulturlivet och 

påtalar att det där finns en skepsis då  

man tror att den strategiska planen handlar mycket om att näringslivet ska bli en större del och 
då tror man, är man rädd för att det betyder att staden ska dra sig ur och det finns ju en konflikt 
mellan kultur och näringsliv […]i och med att jag kommer från kulturarbetarsidan, så är den 
skepsisen mot kulturförvaltningen, mot staden i allmänhet den känner jag ju till […] och en slå-
i-underläge-position som är: vi har inga pengar, våra arbetsförhållanden är dåliga och staden tar 
inte tillvara den kompetens som finns. Den attityden finns absolut.  

Även projektledaren knyter an till denna uppfattning, och menar att responsen faktiskt varit 

bäst från dem som ”inte känner oss så väl”, medan andra ”mer luttrade” snarast utgår från att 

det rör sig om nya nedskärningar. Diskussionen om relationen stad-näringsliv-kulturliv har 

enbart varit specifikt tema vid ett seminarium (”De kallar oss entreprenörer”, 2008-04-20) 

men har på olika sätt varit underliggande i diskussioner. Särskilt märkbart blir det i 

diskussioner om kulturarbetarnas vardag, bedömningen av ”kultur” men också i hur 

förutsättningar kan skapas för kulturproduktion och vilka prioriteringar som staden bör göra. I 

de visioner som kulturvisionärerna skrivit finns också detta mer eller mindre explicit som 

återkommande tema, och det är ofta detta som kommenteras eller väcker vidare diskussioner.  

   Såväl producenten som informationssekreteraren uttrycker en viss besvikelse över att 

dialogen inte har blivit så aktiv, eller bidragit med så mycket nytt, som man hade hoppats på.      

Informationssekreteraren summerar genomförandet av dialogen med att konstatera att  
vi kanske inte lyckats fullt ut men i och med att vi har haft seminarier, ungdomsgrupper och 
barngrupper känner vi ändå att man har öppnat upp. Och vi har ett fora där man kan gå in och 
skriva, sen har vi kanske inte lyckats fullt ut med att marknadsföra det. Men det är också svårt 
att få ett engagemang från stockholmarna att gå in och skriva […]någonstans så känns det ändå 
att vi har varit öppna för dialog även om vi önskar att den skulle varit betydligt mer aktiv.  

I kontrast till detta står projektledaren, som, vilket visades ovan, egentligen inte har förväntat 

sig mer aktivitet än vad som har blivit. Från dennes synvinkel framstår inte svårigheter med 

att få engagemang som ett egentligt problem, utan de svårigheter som finns är snarast vara 

kopplade till utformningen av slutdokumentet, samt möjligheterna för att få detta antaget. Ett 

problem är att det är svårt att skriva ett ”visionsdokument” då det långa tidsperspektivet 

omöjliggör alltför konkreta skrivningar och åtaganden. Till detta kommer också att det i 

dagsläget omöjligt att veta hur kommunens politiska sammansättning kommer att variera 

framöver – ett problem som mycket riktigt påpekas är inbyggt i uppdraget – men som 

samtidigt kan komma att få konsekvenser för utformningen av slutdokumentet. Problematiken 

beror bland annat av att finansiering av kulturlivet, eller hur relationerna mellan staden, 

näringslivet och kulturlivet bör utformas, inte sällan är en vattendelare mellan ”höger-” och 
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”vänsterblocket”. Dokumentet måste alltså skrivas på ett sätt så att det går att förankra, men 

ändå vara användbart framöver.  

Det är klart att en fattig konstnär som tror att det kommer att ligga miljoner i reformpengar i det 
här förslaget kommer att bli besviken. Men en politiker eller någon som ivrar för ett visst 
område kommer kunna hitta argument för sin sak i det här. Men jag har inga illusioner om att 
det kommer att älskas av alla […] vi kommer skriva att det är viktigt att bredda finansieringen, 
men viktigt att staden och staten behåller sitt engagemang för kulturen för annars kommer inte 
Stockholm kunna bli en stad i världsklass […] avsikten är inte att dra ner på verksamheten utan 
att tillföra pengar från andra källor.  

Med andra ord framförs även här svårigheterna med att balansera mellan olika intressen, 

samtidigt som det noga påpekas att staden inte kan eller bör överge kulturlivet. Alla aktörer; 

det offentliga, näringslivet och kulturlivet måste stärka varandra för att Stockholm ska kunna 

etableras som en kulturstad, ”en stad i världsklass”.  

4.3.1 HUR UPPFATTAS GENOMFÖRANDET? 

En viss ambivalens återfinns i uppfattningen om dialogen. Särskilt projektledaren, med 

huvudansvar för process och slutdokumentation, har en relativ pragmatisk hållning och 

påtalar att ”dialog” inte är en effektiv metod; det finns mycket samlad kunskap inom 

förvaltningen som kan användas för att formulera visionen. Dessutom uttrycks en 

medvetenhet om att det är svårt att få folk engagerade, och att mycket av den externa 

verksamheten snarast fungerar som marknadsföring. I detta finns inga element av att det 

skulle finnas ett värde i att konsultera kulturaktörer eller medborgare. Snarast framställs detta 

som en ineffektiv metod, vilken inte för fram särskilt mycket nytt annat än rent symboliska 

värden. Istället återfinns ett traditionellt, governmentperspektiv, på relationen mellan 

förvaltningen och medborgarna, där dessa tillskrivs en passiv roll och där förvaltningens 

kompetens istället kan användas för att formulera politik. Detta representerar därmed i 

realiteten en syn som går emot det deliberativa idealet om medborgaren som medproducent i 

offentliga policys.  

  Samtidigt framhålls också mer governanceinriktade perspektiv på dialogen. I flera fall 

uttrycks en önskan av att kunna stämma av, och att ”närläsa” sin samtid för att se tendenser 

och vid behov också anpassa sin verksamhet efter dessa. Detta behöver dock inte med 

nödvändighet innebära att medborgarna ska ges ett direkt inflytande över den framtida 

policyn. Det signalerar förvisso en mer aktiv syn på medborgarna, eller tillskriver dessa en 

viss kompetens, men dessa betraktas här mest som en möjlighet att kontrollera, en "check", 

utanför de etablerade institutionerna. Samtidigt så visas också en medvetenhet om att ändrade 

samhälleliga förhållanden, exempelvis teknologisk utveckling och ökad mobilitet, medför 
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behov av att också förändra och förnya stadens planering och att kulturutövarna måste 

konsulteras för att få grepp om dessa samhällstendenser.  

    Den tydligaste indikationen på förändringstendenser är dock den vikt som läggs vid 

möjliggörandet av möten med nya aktörer. Detta beskrivs inte enbart i termer av bekräftelse, 

utan även för att generera institutionellt kapital. Att få medvetenhet om nya aktörer, och lära 

känna deras förutsättningar och behov, lyfts av samtliga fram som den mest positiva aspekten 

av genomförandet. Kulturlivets skepsis gentemot staden till trots har responsen från 

föreningar och andra kulturaktörer har varit mycket god.   Även om det inte har funnits ett 

uttalat syfte att uppnå konsensus i den konkreta utformningen och författandet av 

Kulturvisionen, så har detta medfört att, som producenten uttryckte det, man upptäcker att 

man vill samma saker.  

4.4 SUMMERING OCH KOMMENTARER  
Ovanstående beskrivning har visat att dialog var en av de få informella riktlinjer som 

projektgruppen erhöll från politiskt håll, medan det blev upp till dessa att formulera vad 

dialogen i slutändan skulle bidra till. Dialogen har genomförts i form av seminarier och andra 

externa verksamheter, och det har visats att det finns element i dialogens utformning vilka kan 

verka exkluderande för grupper som inte normalt tillhör kultursfären. Samtidigt har processen 

och utformandet fått mycket positiv respons från kulturaktörerna, något som sannolikt främjar 

fortsatta samarbeten och relationer. Det har också visats att genomförandet i viss utsträckning 

har präglats av en ambivalens kring dialogens syften, där samtliga förvisso betonar fördelarna 

med möjligheter till att få möta nya aktörer och få nya infallsvinklar, samtidigt som om det 

också uttrycks en tveksamhet till vad detta kan bidra med rent substantiellt.   

    Det som också har framkommit är att mötena med nya aktörer kan bidra med förståelse för 

att man vill samma saker. Det kan också främja förståelse för förändrade samhällstendenser, 

och därigenom underlätta balansgången mellan vad ”politiken” och vad ”kulturaktörerna” vill. 

Underliggande återspeglas därmed den förvaltningsmässiga problematiken i att parera den 

politiska realiteten gentemot medborgarnas behov, och denna kan förstärkas av den skepsis 

som delar av kulturlivet har gentemot staden och som bland annat uttrycks i en rädsla för att 

staden ska utelämna kulturutövarna till marknadskrafter.    

    Projektet har kontinuerligt utvecklats under arbetets gång, och denna processartade struktur 

har möjliggjort anpassning och expansion utifrån vad som bedömts som aktuellt eller relevant 

att inkludera. Här ses en förändring i relationerna mellan de parlamentariska och 
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administrativa komplexen och mot samhället i övrigt. Istället för ett normalt berednings- eller 

utredningsförfarande, vilket främst skulle involvera de parlamentariska och administrativa 

aktörerna, har det istället varit aktörer från administration och kulturliv som utformat 

processen. Det må ha varit en lång väg från budgetens enda rad om utverkandet av en 

strategisk plan till genomförandet av ett projekt som på olika sätt involverat ett otal externa 

aktörer – men i slutändan har detta skapat en dynamik som främst verkat till projektets fördel.  

   Projektet har i huvudsak lyckats i sina föresatser att möta kulturaktörer, men haft svårare att 

nå det omgivande samhället i bredare bemärkelse. Detta visar också det problematiska i denna 

typ av processer, nämligen att de som deltar i första hand är de som redan är initierade inom 

eller har intressen i ett område. Detta är olyckligt, särskilt då de offentliga institutionernas 

verksamhet organiserar och influerar stora delar av det samhälleliga livet.  Stadsbyggnad, 

skapande av arenor för mellanmänskliga möten, stadsfestivaler och annan användning eller 

reglering av det offentliga rummet är bara några exempel på hur offentliga institutioner 

strukturerar möjligheter för social interaktion och integration. För att detta ska kunna utformas 

för att återspegla ett diversifierat samhälle och tillfredsställa människor med varierande 

erfarenheter och önskemål, måste dessa få möjlighet till reell inverkan på inriktningen av de 

offentliga verksamheterna.   
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5 ETT BARN AV SIN TID 

Studiens syfte har varit att kritiskt granska hur förvaltningens utvecklar nya former av politisk 

praktik – närmare bestämt hur en offentlig sfär skapas.  Föregående kapitel visade att dialog 

har utgjort ett centralt, eller det centrala, elementet inom projektet. Samtidigt har det också 

visats att det saknas tydliga riktlinjer, eller modeller, för hur en sådan dialog ska genomföras. 

Att etablera en dialog var en av de få informella riktlinjer som projektgruppen erhöll från 

politiskt håll, och det var sedan inom förvaltningen som det i praktiken formulerades vad 

dialogen i slutändan skulle bidra till. Det här därmed också påvisat svårigheterna med klara 

gränsdragningar mellan beslutsfattare och verkställare, eller besluts- och 

implementeringsprocess. Noterbart är också att den främsta interna kritiken mot 

genomförandet, eller mot dialogens centrala ställning, kommer sig av oklarheter inom det 

förvaltningsmässiga uppdraget, eller i osäkerhet i relationen mellan politik och förvaltning.   

   Mot bakgrund av de makrosociologiska tendenser som presenterades inledningsvis (2.1) kan 

projektets syften förstås som om att det uppfattas som ett samhälleligt krav att numera 

inkludera, eller i vilket fall ge sken av att inkludera, medborgare och andra berörda parter i 

policyprocesser. För att tala i Giddens termer, så kan inte längre politiken betrakta sina 

medborgare som ”subjects”, en hållning som också återkommer i den offentliga politiska 

diskursen som bland annat uttrycks i Demokratiutredningen. Men detta används, som påtalats, 

oftast som ett argument för att stärka legitimiteten för den representativa demokratin och dess 

institutioner, snarare än att i realiteten bidra till utveckling av demokratiska deliberativa 

samtal som kan ge ett direkt inflytande i policy och ha tydliga kopplingar till beslutsfattande 

institutioner.     

    Att enbart betona dialog, utan att konkretisera vad denna ska syfta till, kan därmed ses som 

ett uttryck för att det viktiga är att det blir ett samtal, inte vad som samtalas om. Detta styrks 

ytterligare av frånvaron av konkreta riktlinjer, eller någon inblandning, i upplägg och 

representativitet i exempelvis seminarieserien. I jämförelse med andra empiriska exempel (se 

2.3) är just frånvaron av en strukturerad agenda eller specifika frågor att diskutera den största 

skiljelinjen. Frågan blir då rimligtvis varför detta samtal uppfattas som så centralt. Ett svar 

som ges är att det fyller en betydande symbolisk funktion, eller fungerar som 

”marknadsföring”. Detta svar är i sig otillräckligt, eftersom det inte ger ledning till vad det är 

som ska symboliseras, eller marknadsföras.  

    Det finns flera aspekter av projektet som påvisar förändringstendenser gentemot en mer 

governanceinfluerad syn på relationen mellan förvaltningen och det omgivande samhället. De 
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mest tydliga indikationerna är framhållandet av värdet med att få möta nya aktörer, samt hur 

detta kan bidra med en förståelse för att man arbetar för samma saker. Underliggande detta 

finns också den grundläggande problematiken med att balansera mellan politik, kulturliv och 

näringsliv; något som också försvåras av en grundläggande skepsis mot staden. Detta 

återspeglar också hur den samhälleliga utvecklingen, och kanske särskilt ökad diversifiering 

och teknologisk utveckling, omformar kraven på relationerna mellan det offentliga och det 

omgivande samhället. I detta fall har det visats hur relationerna mellan aktörer inom 

administration och kulturliv stärks, trots att det uttrycks en ambivalens i förhållande till vilken 

konkret inverkan detta kan få.  

     Noterbart är att fördelarna med att möta nya aktörer enbart beskrivs som positivt för 

förvaltningen. Men det måste påtalas att denna process är ömsesidig. Med andra ord så är en 

minst lika central aspekt att aktörer inom det fria kulturlivet medvetandegörs om 

förvaltningen - och i vidare bemärkelse staden. Denna relation kan därmed ses som större, 

eller mer långsiktig, än det aktuella projektet och kan därigenom vara en bidragande 

förklaring till varför det är viktigare att det talas, än vad det talas om. Dialogen initierar 

därmed en process av förändring i relationerna mellan staden och kulturaktörerna – en process 

som ingår i projektet men som samtidigt också går bortom det. Syftet med att bygga 

institutionellt kapital betraktas som ett sätt att bygga långsiktiga relationer mellan staden och 

kulturaktörer, och kan därigenom också medge möjligheter att framställa sig själv och 

problemområdena på ett visst sätt.  

    Dialogen kan därför också förstås som ett sätt att hantera, eller kanske snarast föregå 

uppkomsten av konflikter inom politikområdet. Som visats är en av de dominerande källorna 

till konflikt finansiering, en konflikt som även inkorporerar en avvägning och spänning 

mellan olika kulturuttryck. Även om dessa konfliktlinjer i sig inte är nya, så speglas dessa 

återkommande i relation till den vidare samhällsutvecklingen. I Stockholms Vision 2030, den 

strategi för Stockholm som projektet anknyter till, är kopplingarna till näringslivet och 

alternativa finansieringskällor uttalade. Även om syftet, vilket påtalats, inte är att det 

offentliga ska dra sig tillbaka från kulturlivet så framhålls tydligt behovet av en bredare 

finansiering.   

    Genom att öppna för dialog, och generera eller förstärka det institutionella kapitalet mellan 

aktörer, ges möjligheten att visa ”att man vill samma saker”. Därmed etableras en bild av att 

alla arbetar mot ett gemensamt mål. Denna idé tangerar idén om att uppnå konsensus om det 

gemensamma bästa vilken är, som har visats, en av grundpelarna inom den deliberativa 

demokratisynen. Etablerandet av dialogen kan därför ses som ett sätt att föregå kritik, eller 
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konflikt, genom ett antal parallella mekanismer. En sådan är att förvaltningen synliggör sig 

själv, och tar plats som en aktiv part inom kulturdebatten. Detta är del av en generell 

samhällstrend för att återupprätta legitimiteten och tilltron till de offentliga institutionerna, 

men kan anses vara av särskild betydelse inom ett område där det finns stor skepsis mot och 

beroende av det offentliga. Därför bidrar detta till att etablera en bild av en förvaltning som 

följer med i tiden och vilken söker få ta del av erfarenheter och åsikter från omgivningen för 

att bättre kunna utföra sitt arbete. I linje med detta ges också kulturaktörerna möjlighet att 

förstå förvaltningens förutsättningar på området – en förståelse som sannolikt förminskar 

utrymmet för att sedan formulera kritik. ”Den fattige konstnären”, för att använda 

projektledarens exempel, är redan inställd och förberedd på en vision vilken talar om 

alternativ finansiering snarare än reformpengar.    

    Verksamheten har främst riktats gentemot kulturaktörer, eller aktörer i kulturpolitikens 

utkanter, och alltså inte främst gentemot samhället i gemen. Även om andra aktörer har haft 

möjlighet att delta, har inte främjandet av detta direkt varit prioriterat. Detta är problematiskt 

ur ett deliberativt perspektiv vilket förutsätter ett jämlikt deltagande. Den kritiska punkten i 

detta är att slutresultaten riskerar att framföras som om den tillkommit utan strukturella eller 

systematiska hinder, och särskilt också som om dialogen har haft en reell inverkan på policy. 

Med andra ord förutsätts slutdokumentet ha legitimitet eftersom alla förutsätts ha haft en 

jämlik möjlighet att delta och influera utfallet – oavsett om det i realiteten inte har varit så. Å 

ena sidan presenterar öppnandet för dialog därmed en möjlighet till deltagande och inflytande, 

men innebär därmed också å andra sidan implicit att icke-deltagande är ett självständigt val.  

    Om föreställningen är att alla kan delta så är de som avstår själva ansvariga för att inte ha 

valt att vara med och påverka, och det finns därför inte utrymme att kritisera utfallet eller 

utkräva ansvar i efterhand. Risken finns alltså att det i slutändan formuleras en 

policyinriktning vilken få har haft reella möjligheter att influera, men som antas ha 

formulerats i samråd med berörda parter både inom kulturlivet och bland stockholmarna i 

stort. Därmed krymper handlingsutrymmet för kritik, eftersom det alltid kan vara möjligt att 

hävda att det finns ett utbrett stöd för inriktningen, och att den därmed är förankrat i legitim, 

demokratisk, ordning.  

   Samhälleliga processer skapar en mångfald av sociala konstellationer med olika 

erfarenheter, behov och önskemål. Teknisk och ekonomisk utveckling, globalisering och 

mobilitet ställer nya krav på utformningen av offentliga system. De offentliga institutionerna 

har ett stort inflytande i att organisera förutsättningar inom samhället. Sociala relationer 

påverkas - vare sig människor vill det eller inte – exempelvis av utformningen av 
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infrastruktur, stadsplanering och möjligheter till interaktion och integration i det offentliga 

rummet. Därför är det av stor relevans att medlemmar ur olika grupper i samhället också 

influerar hur denna organisering ska utformas. Att stärka legitimiteten för de offentliga 

institutionerna bör inte med nödvändighet ses som något negativt, men det komplexa 

samspelet mellan det offentliga och det omgivande samhället måste kritiskt granskas för att 

förstå vad legitimiteten syftar till. Inom det deliberativa idealet kommer legitimitet från 

samtal, delaktighet och utbyten mellan människor och organisationer. Med dagens utförande 

riskerar detta att frångås, och istället reduceras till en metod för att enbart skapa förtroende 

och legitimitet för institutionerna – utan att för den sakens skull garantera inflytande över 

dem.     
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6 AVSLUTANDE KOMMENTARER 
Studien har först och främst visat att det söks utveckla nya former för politisk praktik, och att 

detta kan förstås i interaktion med övergripande samhällsförändringar vilket har medfört 

förändrade krav på relationerna mellan politiska och administrativa enheter samt dess 

interaktion med samhället i stort. Studien visar att styrningen av projektet varit mycket 

återhållsam, något som har gett tjänstemännen inom organisationen stort utrymme i att själva 

definiera och genomföra projektet och har gett det en processartad och dynamisk karaktär.  En 

rad deliberativa element har påvisats, där särskilt möjliggörande av möten mellan aktörer och 

strävan efter att ta del av olika erfarenheter och överblicka samhällstendenser kan lyftas fram. 

Det har dock identifierats en viss ambivalens kring om detta ges substantiellt inflytande, något 

som kan ses som problematiskt. Det har även funnits svårigheter med att engagera de som inte 

normalt verkar inom kultursektorn, eller stockholmarna i övrigt. Idealet om upplysta samtal 

med en bred skara aktörer, vilka i realiteten också influerar framtida offentliga inriktningar 

har inte fått fullt genomslag, utan dialogen kan snarast förstås som ett medel för att skapa av 

legitimitet för de offentliga institutionerna och framtida inriktningar.  

   Studien har fokuserat på utvalda aspekter av ett enskilt projekt, och överföring av resultaten 

bör göras med viss försiktighet. Tydligt är dock att på en rad olika politikområden, styrnivåer 

och i olika kontexter återfinns utvecklingen mot att skapa inkluderande processer, och visst 

kan tanken om en politik som formuleras utifrån människors önskemål och behov te sig som 

en normativ framgång. Samtidigt pekar denna studie, i likhet med andra, att det finns en lång 

väg kvar innan dessa i realiteten ges makt att influera det konkreta policyarbetet. Däremot har 

det kunnat påvisas att det sker förändringar i relationerna mellan aktörer och organisationer, 

även om det ofta är oklart vad dessa förändringar innebär. Risken är att man fastnar i en form 

av limbo – å ena sidan en representativ församling som fattar bindande beslut och å andra 

sidan en process utanför denna församling vilken förväntas inkludera samtliga intressenter. 

Otydligheten i denna maktdelning försvårar paradoxalt nog insynen i processerna, och 

grunderna för legitimitet är oklara.  

    Trots den kritik som har riktats mot möjliga inkluderings- och exkluderingsaspekter av 

projektet bör det påpekas att det inte med självklarhet kan antas att en annan utformning, låt 

säga en större aktivitet hos en bredare sammansättning aktörer, med nödvändighet skulle 

innebära ett bättre, eller mer legitimt, resultat. Maktrelationer mellan olika grupper i samhället 

kvarstår, och det kan inte antas att bredare deltagande per definition skulle gynna alla. Det kan 
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inte heller antas att direkt inflytande är ett ideal som alltid bör eftersträvas. Den som skriker 

högst har inte självklart mest rätt.  

    Detta får även implikationer för möjligheten till analys. En alltför snäv syn på formulering 

och utövning av offentlig makt förbiser kopplingen till bredare samhällstendenser, och med 

förändrade relationer mellan olika aktörer riskerar en traditionell analys att anta studieobjekt 

som inte längre är lika aktuella som tidigare. Samtidigt kan en alltför teoretisk analys vila på 

antaganden om processerna vilka förbiser svårigheterna med att, i detta fall, rent konkret 

skapa förutsättningar för en offentlig sfär. Utvecklande av ett mer praktiskt tillämpbart 

ramverk för att analysera deliberativa processer, ramverk som också inkluderar de 

administrativa processerna, bör uppmuntras. Detta skulle kunna bidra till att öka förståelsen 

för relationerna inom och mellan formella institutioner, och interaktionen med det omgivande 

samhället. Det är av fortsatt sociologiskt relevans att vidare studera hur dessa relationer 

förändras, vilka föreställningar detta vilar på, och hur det omsätts i praktiken.  
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