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Textversion poddavsnitt #90 Utblick mot Danmark 

En podcast från Sveriges kommuner och regioner.  

“Jag tänker att det är ett mindset. Det är ett mindset som handlar om att ha ett mod 

och en öppenhet till att gå in i de olika insatserna, de olika dialogerna.” 

Det här är Demokratiresan. 

— 

Anders Nordh: Välkomna till ett nytt avsnitt av Demokratiresan. Jag heter Anders 

Nordh och jobbar på demokratisektionen på Sveriges kommuner och regioner. Idag 

har vi en spännande stund framför oss där vi ska ta och blicka in lite grann i läget 

kring medborgardialog, samverkan med civilsamhället och annat spännande som 

händer i Danmark. Och för att lyckas med det har vi med oss en gäst just från 

Danmark. Vi har med oss Anne Tortzen som arbetar med demokrati och dialog och 

har gjort det under en lång tid i Danmark. Hej, och välkommen, Anne! Kul att du har 

kommit till oss i Stockholm! 

Anne: Hej, tack för att jag får komma! Och tack för det fina vädret ni står för idag! 

Anders: Och här i rummet mitt emot Anne sitter min kollega på demokratisektionen, 

Nils Munthe. Välkommen, Nils! 

Nils: Hej, tack så mycket! 

Anders: Anne, du förestår ju någonting som heter Center för Borgerdialog, som du 

startade för ganska lång tid sedan. Vad gör den organisationen, vad är det du jobbar 

med kring medborgarfrågor och demokrati? 

Anne: Center för Borgerdialog är en liten verksamhet som jag startade 2009, och jag 

jobbar med det breda fält man kan kalla närdemokrati, samverkan och 

medborgardialog. Jag arbetar som konsult, rådgivare och forskare. Jag har efterhand 

fått mer fokus på de inre linjerna i organisationerna. Jag arbetar mest med 

kommuner, och jag kan se att där det behövs göras mycket är när det kommer till det 
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strategiska, organisatoriska och ledarskapsmässiga. Så jag leder 

kompetensutveckling, strategisk rådgivning och forskning på det området. 

Anders: När man tänker på kommunerna i Danmark så gjorde ni för några år sedan 

en ganska stor reform och slog ihop många kommuner. Har det föranlett mer arbete 

kring de här frågorna? 

Anne: Ja, helt klart. Den kommunala reformen var 2007 och den betydde att 271 

kommuner blev till 98 kommuner. Man kan säga att den genomsnittliga storleken på 

en kommun blev tredubblad och antalet kommunpolitiker halverat. Så rent 

närdemokratiskt sett var det ett steg tillbaka, kan man gott säga. Man kunde se på 

mätningar att invånarnas förtroende för deras eget inflytande sjönk efter 

kommunreformen. Det har tagit flera år att bygga upp det, nu 2022 är mätningarna på 

samma nivå som innan igen.  

Anders: Hur har man jobbat för att återuppbygga den här tilliten och förtroendet? 

Anne: Jag upplever att där det har varit svårast är i de kommuner som har många 

små lokalsamfund och ländistrikt. Där ligger ett stort arbete i att ha en dialog med 

ländistrikterna. Många kommuner har tillsatt en ländistriktskoordinator, det har bildats 

lokalråd i de små landsbyarna som har löpande kontakt med kommunen. Det arbetas 

riktigt mycket med att få lokaldemokratin att nå ut hela vägen till alla invånare, även 

om kommunen blir större.  

Nils: Jag känner igen det där från när vi gjorde regionreformen, eller när vi började 

testa regioner i början av 2000-talet. Det var väl där Västra Götalands- och 

Skåneregionen bildades, till exempel. I början gjorde de ju också väldigt många 

demokratiska innovationer, de ville testa och utveckla medborgardialogen och 

kontakten. De gjorde paneler och en massa spännande saker. Sedan har det fallit 

tillbaka lite det där, de senaste 10 åren, hörde jag en forskare prata om. Det fanns en 

väldig upptäckarlust i början av de här organisationerna när de var nya, nu har de 

gått mer och mer åt fokus på tjänsteproduktion igen. Ser ni något liknande i 

Danmark? 

Anne: Jag tror att det viktigaste är att institutionalisera de här nya demokratiska 

kanalerna. Det har skett på många ställen i Danmark, men naturligtvis är det 

fortfarande en press på de större kommunerna nu då de har fått fler uppgifter. 

Politikerna, inte minst, är i hög grad överbelastade i de här större arbetsområdena. 

Så det är fortfarande utmaningar, naturligtvis. 

Anders: Vi har sett här i Sverige att, på vissa håll har man svårt att fylla platserna i 

kommunfullmäktige med förtroendevalda. Det står tomma stolar, som man säger. Har 

det minskat eller har ni haft en sådan problematik i Danmark? 
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Anne: Vi har samma problematik, att det är svårt att rekrytera eller mobilisera till de 

lokalpolitiska platserna. 

Anders: Även nu efter att ni minskat till så få? 

Anne: Ja. Det har något med att göra att rent generellt – i Danmark och i andra 

länder – är medborgarnas vilja att delta i formella och institutionella sammanhang, 

där man förpliktar sig under lång tid, mindre än tidigare. De flesta medborgare vill 

hellre vara det som forskarna kallar “vardagssmakare”, att de utövar inflytande mer 

“ad hoc”, mer sakorienterat och i mindre sammanhang som på förskolan eller i 

lokalområdet. Så det är helt enkelt svårare att rekrytera till de mer traditionella, 

representativa politiska arenorna. 

Anders: Det är väl något man kan säga att vi ser här också, Nils. Det finns ett väldigt 

stort engagemang bland befolkningen att delta. Men man väljer, precis som Anne 

säger, andra kanaler eller en specifik fråga som berör väldigt mycket. 

Nils: Ja, precis. Det har också skett en utveckling över tid där. Vi pratade på det här 

sättet för tre val sedan, kanske en 12–15 år sedan. Då var det just den här nya 

medborgaren som ville engagera sig i kortare frågor och mer direkt, inte gå in i ett 

parti. Då pratade man mycket om att det var svårt att köpa hela partiprogrammet och 

det här. Man såg kanske en trend av individualisering. Något ännu mer oroande är 

arbetsmiljön för våra politiker, med ökat hot och hat i det politiska samtalet, som har 

gjort att fler hoppar av tidigare än innan. Det har också gjort att färre vill vara 

förtroendevalda. 

Anne: Ja, precis. Det upplever vi också i Danmark, att lokalpolitiker blir uthängda och 

angripna i sociala medier. Man ska vara rätt hårdhudad för att stå ut med det. Det är 

klart att det minskar lusten till att ställa upp som lokalpolitiker. 

Anders: Om vi tar lite mer konkret kring hur man i Danmark jobbar just med dialog 

med medborgare – borgerindragelse, som ni säger… Finns det några områden där 

det finns lagkrav på att man måste ha dialog i Danmark? 

Anne: Ja, det är massa områden där medbestämmandet är institutionaliserat. Det 

mest tydliga är nog när det kommer till lokala och kommunala detaljplaner, där det är 

krav på att medborgarna blir hörda. Man kan säga att i Danmark, och säkert i 

Sverige, började man institutionalisera det här med medborgarinflytande redan för 60 

år sedan. Sedan har man utvecklat områdena och metoderna vidare och det sker 

idag mycket mer informellt och tidigare än innan. Det senaste som blivit aktuellt och 

som man försöker arbeta med är det vi kallar samverkan. Det innebär att vi inte 

längre endast ska bjuda in medborgare till att ha synpunkter på planer vi själva har 

skapat, utan låta dem vara medskapare till både politiska och konkreta insatser. Det 

är nog den senaste tendensen i de danska kommunerna, att man på olika områden 

försöker facilitera ett samarbete med medborgare och civilsamfund, istället för det 
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mer formella sättet där det är politikerna som styr och medborgarna röstar vart fjärde 

år. De sista 10 åren har man försökt ändra rollerna mer djupgående. Det är så klart 

svårt, det är bara några områden det har lyckats fullt ut. Men man ser en tendens 

som är rätt tydlig i danska kommuner. 

Nils: Jag tycker vi ser samma sak i Sverige och vi pratar om det på ett annat sätt, 

särskilt vi som är intresserade av medborgardialog och de här typerna av processer. 

Man pratar på ett annat sätt, att vi kanske inte lyckas i vårt välfärdsuppdrag på 

samma sätt som vi gjort tidigare. Vi ser problem med polarisering, ett ökat gängvåld 

och andra frågor som vi inte riktigt har bra svar på och där vi behöver söka andra sätt 

att vara välfärdsstat, kanske. Då är ju i alla fall det svaret vi erbjuder att involvera fler 

och involvera mer. 

Anne: Samtidigt kan det vara en stor utmaning för de offentlig anställda och 

politikerna, för det kräver att man släpper på kontrollen har mod till att gå in i ett 

samarbete där man inte har monopol på att säga vad problemet och lösningarna är. 

Det är det vi har varit vana vid i offentlig sektor, att vara experter i att se var behovet 

är och att uppfylla det. Det är det jag ser är svårt för många att släppa kontrollen på, 

för de känner så mycket ansvar och blir rädda att bli åsidosatta om man släpper in för 

många andra parters definitioner och förståelse i samarbetet. 

Anders: Det är intressant att du lyfter det här med vi som tjänstepersoner och 

experter, att vi känner oss hotade om vi öppnar upp de här dörrarna. Men jag tänker, 

när du beskriver det här att man försöker hitta nya vägar för samverkan med aktörer i 

samhället. Är det främst då med de som är organiserade i en 

civilsamhällesorganisation av något slag, eller kan det vara enskilda medborgare som 

också är med? Gör man någon skillnad där? 

Anne: Tendensen är att offentliga medarbetare upplever att det är enklast att 

samarbeta med parter som är organiserade och formaliserade. Så det här med att 

arbeta med medborgare som inte har organiserat sig, det leder ofta till att man ber 

om en formell motpart samlade i en förening man kan samarbeta med. Det är 

möjligen på grund av att det är säkrare och ger mer legitimitet om man har en 

formaliserad motpart att samarbeta med. Utmaningen där ligger i att man ofta förlorar 

vissa typer av motparter i den typen av samarbete. Man talar ofta om baksidan med 

detta, att det blir de starka och aktiva som får en möjlighet att vara med. Det är de 

som står närmast och blir enklast att samarbeta med. 

Nils: Det är lustigt, vi pratar ofta om skillnaden mellan Sverige och Danmark - ofta 

med en humoristisk touch. Men här hör man hur lika vi är, det är precis samma 

utmaningar och saker vi hör när vi träffar svenska kommuner och regioner och deras 

företrädare. Det är kanske någonting med vår nordiska välfärdsmodell som vi inte hör 

när vi tänker latinska Europa, på samma sätt. I Spanien, Portugal, Frankrike och 

Italien kanske det är en lite annan situation som tvingar de städerna att jobba på ett 

annat sätt. 
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Anders: Om vi blickar lite framåt så har vi just nu, både i Europa men även globalt, ett 

antal väldigt stora utmaningar framför oss. Det är ekonomiska, inte minst, som har 

blivit väldigt tydliga just nu. Det är klimatfrågan som ligger som en våt filt över oss 

som vi behöver jobba med mer aktivt. Ser du några trender där? Just de här frågorna 

är ju väldigt komplexa, det finns många perspektiv på hur man skulle kunna hitta 

vägar fram. Är det något du ser börjar röra på sig hos er någonting? 

Anne: På ett sätt ser man två parallella tendenser. Den ena är förenklingstendensen, 

där populistiska partier kommer med enkla lösningar som ibland är rent fientliga mot 

vissa grupper av människor. De får mycket uppbackning i de här tiderna från 

människor som känner sig maktlösa och frustrerande över utvecklingen. Där tror jag 

det är riktigt viktigt att ha ett mot-initiativ. Jag har nyligen utgivit en bok som handlar 

om demokratiska innovationer eller förnyelser i europeiska städer. Jag reste till 

Reykjavik, Amsterdam, Barcelona och Glasgow för att se hur de arbetar med att 

involvera medborgare på nya sätt. Tendensen jag kan se är att det finns en insikt 

kring komplexiteten i frågor och hur viktigt det är att etablera dialoger som gör att 

människor kan förstå varandras synpunkter och komma fram till gemensamma 

lösningar. Medborgarsamlingar kan hållas på flera olika sätt, på Island har man till 

exempel genomfört dem digitalt. Så det är flera olika initiativ på gång som handlar om 

att motverka den fientlighet och förenkling som kan uppstå ur maktlöshet och 

frustration, och istället skapa tillit och förståelse som genom dialog kan skapa nya 

lösningar. Det mest intressanta exemplet är i Barcelona, där kommunstyrelsen vill 

införa en ny demokratisk ordning. Där har de gjort flera institutionella ändringar som 

innebär att de arbetar mer dialogbaserat och aktivt med medborgarna när det 

kommer till stadens utmaningar. Det tycker jag är spännande, speciellt i tider då vi 

ser mycket enkla lösningar och populism. 

Anders: Barcelona låter ju väldigt spännande och intressant. Är man överens inom de 

politiska lägren om den riktningen, eller är det den styrande majoriteten? 

Anne: Det startade med en styrande majoritet. Barcelona En Comú, som är en slags 

medborgarrörelse som har blivit till ett parti och fått en borgmästarpost i två 

omgångar, har gått i bräschen för det här. Men det har blivit ett sätt att arbeta i 

staden som rör alla politiker och hela stadens utveckling. Det vi kan lära oss av 

Barcelona är att det är en insats som kräver mycket och tar lång tid innan det blir ett 

genomgående arbetssätt för såväl politiker, ämbetsmän och även medborgare som 

blir delaktiga.  

Anders: En del i det här, och någonting jag tycker är svårt för många, är hur vi når de 

grupper i samhället som är svåra att nå generellt sätt? Har du sett några bra 

tillvägagångssätt du skulle kunna tipsa om? 

Anne: Man kan säga att det möjligen är två dagordningar i det här. Det är den 

demokratiska, den där vi snackar Politik med stort P. Hur kan vi aktivera den som inte 

av sig själv kommer till möten eller inte känner sig kompetent nog att delta i en 



 

   6 (9) 
 

    

    

 

offentlig debatt? Så är det den andra, hur får vi in unga människor med psykologiska 

problem? Hur lyssnar vi till och hjälper arbetslösa människor att få ett arbete? Jag 

tänker att det i grund och botten handlar om samma sak, om empowerment. Att man 

som medborgare är något värd, att ens erfarenheter är viktiga och att det finns någon 

som lyssnar på en. Jag tycker man kan starta med det lilla p:et, att de som jobbar på 

frontlinjen med sårbara medborgare har en mer “empowering” ingång, och ger 

medborgarna mer inflytande genom att bli lyssnade på och tagna på allvar. Det finns 

belägg för att medborgare får större lust att engagera sig i större sammanhang om de 

får en ökad självtillit och kompetens. Där finns en hel del danska initiativ som handlar 

om just det här. 

Nils: Jag tänker att det handlar mycket om vår inställning som tjänstepersoner. Om 

jag får citera dig, Anne, från när ni ordnade en konferens för några år sedan. Då sa 

du: “Are they hard to reach or easy to ignore?” Det är någonting som verkligen 

fastnat hos oss, och jag vet att i många kommuner och regioner handlar det om vårt 

arbetssätt där vi måste göra det möjligt för fler att delta. De ska inte behöva anpassa 

sig till oss som organisationer. Det har verkligen fastnat hos mig, och många andra 

vet jag också. 

Anne: Där är vi tillbaka igen på den stora utmaningen med att engagera medborgare 

och skapa dialog, där jag kan se efter många års arbete att det stora ansvaret främst 

ligger hos de offentliga organisationerna. I deras mindset, i deras styrning, i deras 

ledning och i den självbild många offentliga verksamheter har. Jag tänker att om vi 

verkligen vill rucka på det här och bli bättre på dialog så måste vi jobba inifrån 

organisationerna. Med kompetensutveckling, ledarutveckling, med styrningen och 

arbeta med att inspirera mellan sektorer i den offentliga sektorn. 

Anders: Intressant. Du säger att det viktigaste man kan göra är att arbeta internt med 

kompetensfrågor. Vad är det för kompetensfrågor, mer konkret, som vi behöver ta 

oss an? 

Anne: Man skulle kunna säga att det är kompetenser för att kunna facilitera 

samarbeten, kunna se vad det är som gör att ett samarbete lyckas, men också vara 

den som kan sitta i ett rum med många olika röster och ha förmågan att se förbi sin 

egen agenda och öppna upp för samtal. Det kan vara både personliga kompetenser 

som att kunna vara i en konflikt, men även brobyggande kompetenser som att kunna 

vara tillsammans med människor som är annorlunda från en själv och se vad som är 

viktigt för dem. Sen handlar det också om att kunna föra vidare uppåt, att kunna prata 

med sina chefer och sin ledning om vad det är man har behov av för att kunna arbeta 

vidare. Oftast är det en löpande förhandling, som handlar om att man sitter mellan 

medborgare och ledning och ständigt spelar bollen fram och tillbaka. Det kräver en 

viss kompetens för att kunna se sin roll på det sättet, det är sådant jag arbetar med 

tillsammans med en samarbetspartner som tidigare arbetat som psykolog. Där vill vi 

utveckla dessa kompetenser. 
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Anders: Ser du att medarbetare som skaffar sig den här kompetensen också 

premieras i organisationen på något vis? Att man sätter det som ett bra lönekriterie, 

till exempel? 

Anne: Det är det jag vill uppmuntra till. Att man gör det till något man blir belönad för, 

samtidigt som man håller sin tidsplan. Just nu är det inte så vanligt, men där jag ser 

en väg fram är att de organisationer som skapat sig en strategi i högre grad kan se 

att det är i frontlinjen det verkligen sker. Och samtidigt att det ofta lyckas utan en 

strategisk formulering. Att man ser till vilka resurser och kompetenser man har inom 

organisationen. Ja, det finns behov för kompetensutveckling. Men man behöver 

också få syn på de praxis som redan fungerar och går i rätt riktning och 

uppmärksamma dem. 

Nils: Anders, vi har ju på SKR jobbat länge för att försöka få till och stötta den 

strategiska utvecklingen av medborgardialog, eller få in den i styrningen som vi pratar 

om så ofta. Att det inte bara ska vara ett projekt, utan påverka hela verksamheten.  

Vi har ju gjort det tillsammans med ett antal kommuner under 2021–2022, det man 

kan se är att vi är på lite olika nivå. Man behöver ta fram det här strategiska 

dokumentet för att prata om varför vi ska ha medborgardialog eller delaktighetsarbete 

i vår kommun. Det vi också kan se är att några som hållit på lite längre, de kanske 

haft ett styrdokument som har varit för styrande kanske, så att det har hindrat 

delaktighetsprocesser i vissa fall. Så man får inte fastna i det där heller, utan det 

måste utvecklas dynamiskt hela tiden efter olika situationer och hur samhället 

förändras. 

Anne: Precis. Jag tänker att det är ett mindset. Det är ett mindset som handlar om att 

ha ett mod och en öppenhet till att gå in i de olika insatserna, de olika dialogerna, på 

ett sätt där man är öppen för att lära. Det viktigaste är inte att man till varje pris får 

igenom det man bestämd på förhand, det viktigaste är att vi prövar nytt i genom att 

vara öppna för samarbete. Att vi lär oss av det vi gör. En lärande och reflekterande 

ledning och organisation som förstår att vi inte alltid kommer i mål med komplexa 

frågor, men att vi kommer längre i dessa frågor om vi är öppna för det faktum att vi 

inte på förhand kan veta vad som lyckas. Att vara öppna för att ge sig ut i det som är 

nytt och göra något annorlunda än det man brukar.  

Anders: Du beskrev att du varit runt på några olika ställen i Europa och gjort lite 

nedslag. Men om du riktar blicken mot oss i Sverige - är det något särskilt du tittar på 

där eller är det någonting du undrar över eller har uppmärksammat? 

Anne: Inte direkt. Nu har jag lagt märke till att ni precis har haft ett val och att ni fått in 

Sverigedemokraterna på den politiska scenen på allvar. Jag tänker att det är ett 

tecken på, precis som i Danmark, att det finns en stor grupp medborgare som inte 

känt sig hörda av de andra partierna. Där tänker jag att det är viktigt, förutom att följa 

och försöka förstå den förenklade populistiska politiken, att också vara uppmärksam 
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på att det finns många medborgare som känner sig maktlösa och arbeta vidare med 

dem. Hur får vi till dialoger med dem och hur kan vi nyansera deras världsbild och vår 

bild av dem? Hela tiden bygga broar och försöka stärka samarbetet. 

Anders: Vi ska ta och runda av samtalet här med dig, som har varit väldig intressant, 

Anne. Men om du skulle ge oss något tips eller ord på vägen nu, som du sa har vi 

precis haft val och är på väg in i en ny mandatperiod på fyra år med många nya i 

politiken som tillkommit. Är det något särskilt medskick du tycker skulle vara värdefullt 

för oss att ha med? 

Anne: Just rollen som lokalpolitiker är riktigt krävande nuförtiden, tänker jag. Det har 

att göra med det jag började med att säga, att istället för att engagera medborgare på 

formella sätt är det mer vanligt att det handlar om samarbete. Det handlar om att 

öppna upp för mer informella möten. Där kommer politikerna lite i kläm om de fastnar 

i den gamla bilden av deras roller där de tänker att de är de folkvalda och de tar 

besluten. Så mitt råd är att inse att de inte fått mandatet för alltid, de ska hela tiden 

förnya sitt mandat och förhandla deras mandat med medborgarna. De ska vara 

öppna, de ska vara uppsökande och de ska ta sig ut ur rådhuset och använda deras 

tid till att vara i dialog. De ska i hög grad facilitera medborgare till att få deras röst 

hörd och skapa initiativ, samt ställa krav på deras organisation uppåt. Som vi pratade 

om innan, om det ska lyckas att arbeta mer samarbetande i komplicerade frågor så 

krävs det att deras organisation är modig och öppen. Så de ska gå i bräschen för ett 

nytt sätt att arbeta på. 

Anders: Nils, vill du lägga till någonting så här avslutningsvis? 

Nils: Jag vill bara fylla på det som Anne säger, att det är också ett sätt att stärka 

förtroendet för sig själv och bygga tillit med medborgarna för mig som förtroendevald 

politiker. Det är ett av grunduppdragen – att skapa den där relationen. Det är inte så 

att man förlorar någon makt. Hans Abrahamsson brukar ofta säga: “Det är som 

kärlek, ju mer du ger desto mer makt får du.” Så det är inget nollsummespel, det här. 

Anders: Det blir ju väldigt bra avslutningsord på det här samtalet vi haft här under 

Demokratiresan idag. Jag vill rikta ett stort tack till dig, Anne, som har kommit hela 

vägen från Köpenhamn till oss i Stockholm för att vara med i vår podd. Stort tack för 

att du deltagit, Anne! 

Anne: Tack för att jag fick vara med! 

Anders: Och också ett stort tack till dig, Nils Munthe! 

Nils: Tack! 

Anders: Det får avsluta dagens samtal av Demokratiresan. Jag heter Anders Nordh 

och har lett samtalet idag, jag hoppas att vi hörs snart igen i nya avsnitt av 

Demokratiresan! 
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Demokratiresan. 

En podcast från Sveriges kommuner och regioner.  

 

 


