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Abstract 
 

 

 

 

 

In recent years the debate on local democracy and its gradual weakening has 

become increasingly lively. Citizens’ lack of commitment and engagement has 

been recognized as one factor of explanation to this decrease. The principle of a 

representative democracy is being jeopardized.  

This thesis is a case study of Skånedialogen in Skåne Regional Council. 

Deliberative polls were developed by James S. Fishkin and his method is the 

fundamental base in Skånedialogen. As a theoretical ground we use different 

explanations, electoral, participatory and deliberative democracy, for and against 

the importance of the citizens influence in the decision making process. The aim 

is to explore and discuss whether or not Skånedialogen is a successful method to 

develop the representative democracy or add a complementary value. We 

investigate if the politicians have benefited and utilized the information they 

gained, attending Skånedialogen, in their decision making process.  

Our empirical data is obtained from qualitative interviews that we carried out 

with six politicians who have attended Skånedialogens deliberative meetings. The 

study shows that the practical implications do not correspond with what the civil 

servants are advocating or with what the method implies.  

 

Nyckelord: Medborgardialog, Fishkin, demokratiutveckling, Skånedialogen, 

deliberation 

Antal ord: 13 060  
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1 Inledning 
 

 

 

 

 

Runt om i landet diskuteras den lokala demokratins praktik livligt. Bristen på 

medborgerligt politiskt deltagande anses bidra till att urholka den representativa 

demokratin. Demokratin uppvisar nämligen allvarliga svaghetstecken såsom 

minskat valdeltagande, färre partimedlemmar, politikermisstro och avhopp från 

politiska uppdrag. Samtidigt finns en stark vilja att försvara och förnya 

demokratin. Det har argumenterats för att det deliberativa samtalet bör få en 

starkare position i vårt demokratiska system. Deliberativa samtal antas nämligen 

få en positiv inverkan på de demokratiska besluten och på demokratins 

funktionssätt (Jodal 2003:287). Man vill skapa en plattform där beslutsfattare och 

medborgare kan mötas, och där medborgaren ska fungera som bollplank och bidra 

med kunskap och information till de politiska partierna (Nilsson 2005:102) Flera 

metoder har prövats för att skapa en hållbar och kontinuerlig dialog med 

medborgarna. Det är former som syftar till att komplettera och förbättra den 

representativa strukturen. I Region Skåne har en hel uppsjö av dialogmetoder 

använts, främst medborgarpaneler, fokusgrupper och spontana möten. I många 

kommuner där dialogmetoder har prövats och utvärderats har försöken inte fått 

någon genomslagskraft och många har ställt sig tveksamma till om denna typ av 

demokratiutvecklande metoder är värda att satsa på.   

 I denna uppsats har vi valt att ha utgångspunkt i Skånedialogen eftersom vi 

anser att det finns anledning att förhålla sig både nyfiken och kritisk till denna 

form av demokratiförsök som har uppstått vid sidan av den partibaserade 

representativa demokratin. Skånedialogens syfte är att genom deliberativa samtal 

stärka demokratin och bidra till bättre beslutsunderlag i den politiska processen. 

Ur statsvetenskaplig och demokratiteoretisk synvinkel ställer vi oss frågande till 

om metoden uppfyller sitt syfte i praktiken. Blir våra politiker något klokare? Får 

de tillgång till bättre beslutsunderlag? Blir de mer proaktiva? 

 Det finns många frågetecken. Anledningen är att det inte tydligt framgår av 

tjänstemännens rapport om dialogmötena verkligen har gjort någon skillnad för 

politikerna. För att undersöka ovanstående problem har vi därför valt att göra 

intervjuer med förtroendevalda i beredningsgrupperna för medborgardialog. Vi 

tycker att det är intressant att lyfta fram politikernas perspektiv eftersom de deltar 

i dialogmötena och kan ange till vilken grad de har nytta av Skånedialogen.  

Problemområdet för denna uppsats är således deltagande genom ett 

samrådsförfarande eller deliberation, vilket är karakteristiskt för denna typ av 

medborgardialog som används i Skånedialogen. Den deliberativa eller på svenska 

samtalande demokratimodellen utgör därför en central del av denna uppsats. 



 4 

1.1 Syfte 

 

Med utgångspunkt i ovanstående problem och funderingar är uppsatsens 

övergripande syfte att undersöka och diskutera huruvida Skånedialogen är en 

välfungerande demokratiutvecklande metod ur en deliberativ deltagardemokratisk 

utgångspunkt. Vår principiella forskningsfråga i denna fallstudie lyder: 

 

I vilken utsträckning kan politikerna använda Skånedialogen som resurs i 

beslutsfattandet?  

För att undersöka till vilken grad politikerna har haft nytta av Skånedialogen har 

vi inhämtat intervjumaterial och deltagit som observatörer. Med detta hoppas vi 

kunna bidra till en ökad förståelse för Skånedialogen som en 

demokratiutvecklande metod. För att kunna besvara ovanstående forskningsfråga 

har vi identifierat följande konkreta frågeställningar: 

 

 Hur upplever politikerna dialogen med medborgarna? 

 Hur förändras politikernas beslutsunderlag genom Skånedialogen? 

 Vilka brister i metoden utpekas av politikerna? 

 

 

1.2 Avgränsningar 
 
Som vi har nämnt tidigare finns det en uppsjö av olika metoder för 

demokratiutveckling. Att jämföra eller gå in på alla skulle bli alltför omfattande. 

Vi har därför valt att koncentrera oss på att undersöka endast en metod, nämligen 

Skånedialogen. Vi har avgränsat oss geografiskt till beredningarna för 

medborgardialog i syd- och nordväst Skåne. 

 
 

1.3 Disposition 
 
Uppsatsen inleds med ett metodkapitel som beskriver vår fallstudie, vår 

metodredovisning och materialbeskrivning. Därefter följer en teoretisk diskussion 

där vi ger en bakgrund till demokratiutvecklingen och Skånedialogen som metod 

och sätter in den i en demokratiteoretisk kontext. Med andra ord presenterar vi 

Skånedialogen och redogör för politikernas syn på metoden. Slutligen förs en 

diskussion runt de frågeställningar som vi har lyft inledningsvis i denna studie och 

avslutar med egna reflektioner.  



 5 

2 Metod och material 
 

 

 

 

 

Metoden är författarens tillvägagångssätt och på vilket sätt denne närmar sig 

problemet. Metoden är, enligt Lundqvist, en fundamental beståndsdel i all 

forskning (1993:96). Med detta i åtanke har vi valt att noggrant beskriva vår 

metod och hur materialinsamlingen gått till. Detta gör vi, dels för att vi anser att vi 

kan uppnå en högre grad av reliabilitet och validitet men också för att läsaren kan 

ta del av hur vi har gått till väga för att besvara våra frågeställningar. Att 

genomföra en fallstudie är att undersöka eller belysa t.ex. ett beslut, individer, en 

organisation, program eller händelser – ett intresse för det säregna, det unika 

(Lundqvist 1993:104, Yin 2007:30). Således har vi valt att göra en deskriptiv 

fallstudie eftersom vi vill undersöka en specifik företeelse, nämligen 

Skånedialogen. Vi kommer att använda oss av Skånedialogen som ett fall för att 

undersöka demokratiutveckling. Vi har för avsikt att utifrån intervjuer med 

politiker beskriva ett fall i verkligheten. Intervjuer anses vara den mest passande 

materialinsamlingen för fallstudier, ofta för att fallstudier berör människor (Yin 

2007:119).  

 För att utöka vår informationskälla har vi även genomfört öppna observationer 

på två dialogträffar. Öppen observation innebär att gruppen fick informationen att 

vi deltog som observatörer och accepterade det. Vi var dock inte som en i gruppen 

utan satt endast med och lyssnade (Holme 1997:111,113).   

 Vårt material består av både primära och sekundära källor. Kärnan i det 

empiriska materialet är de kvalitativa intervjuerna med politikerna, observationer 

och information från Region Skånes hemsida t.ex. remissvar, rapporter och 

protokollutdrag. Detta material är utgångspunkten för denna studie. Det är det 

som har styrt och utformat vår uppsats till stor del. Vi har även använt oss av 

sekundära källor såsom aktuell demokratiforskning framförallt har vi använt oss 

av Fishkins forskning om demokratiutveckling. Region Skånes enhet för 

demokratiutveckling har skrivit en rapport om Skånedialogen, ”Det kloka 

samtalet” – Skånedialogen, som återger resultatet från förra mandatperioden. 

Rapporten har varit grundläggande för att kunna ställa informationen vi har fått 

från politikerna i förhållande till tjänstemännens studie.   

 

 

2.1 Intervju som metod 
 

Det finns många olika sätt att hantera intervjuer och intervjufrågor. Eftersom vi 

vill undersöka helheten på ett djupgående sätt har vi tagit stöd av Trosts (2010) 

och Kvales (2009) forskning om kvalitativa intervjuer. För oss är det viktigt att 

förstå vad den enskilde menar och hur respondenterna känner sig i olika 
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situationer. Utifrån denna information har vi sedan bearbetat och analyserat vårt 

material (Trost 2010:30).  

 Trost (2010:13) och Yin (2007:117) menar att frågorna ska vara så öppna som 

möjligt men intervjuaren ska ändå styra intervjun. Vi har därför använt en 

intervjuguide som utgångspunkt snarare än som ett frågeformulär, en stomme som 

genomsyrade intervjun men som ändock inte strukturerade upp intervjun i sin 

helhet. Följaktligen hade respondenten ett relativt fritt utrymme att utveckla sina 

tankegångar och uppfattningar och kunde därmed lämna intervjuguidens bestämda 

sammansättning. Svävade samtalen ut för mycket försökte vi leda in 

respondenterna på rätt spår igen genom att återgå till intervjuguiden. Enligt Trost 

är det intervjuaren som ska bestämma innehållet i intervjun medan den 

intervjuade har möjligheten att modifiera ordningen av de olika områdena i 

intervjuguiden. Intervjuaren ska lyssna aktivt och se till att frågorna inte blir 

ifrågasättande. Intervjun ska lämpligen uppfattas som ett samtal för respondenten 

snarare än en intervju (Trost 2010:55-57). En annan viktig aspekt i processen är 

platsen för intervjun, det är viktigt att man kan intervjua utan avbrott och retfulla 

ljud runt omkring (Trost 2010:65). I detta fall tycker vi att vi lyckades i 

majoriteten av intervjuerna men dock inte i alla. Vid två tillfällen var vi tvungna 

att utföra intervjun på ett café vilket vi noga valde ut med tanke på ljudnivån. 

Även om stället i stort sett var tomt på gäster upplevde vi störande bakgrundsljud. 

De intervjuer som utfördes i lokaler utan dessa störande moment kändes bättre. Vi 

insåg först då hur viktig platsen är och att miljön känns lugn och harmonisk. Den 

intervjuade ska kunna känna trygghet i miljön (Trost 2010:65). Det är lika viktigt 

för oss som intervjuare eftersom vi hörde bättre och kunde koncentrera oss på 

respondenten och därmed kunde utläsa nyanser och skiftningar. 

 Vi har gjort bedömningen att sex intervjuer var tillräckligt av den orsaken att vi 

observerade att intervjuerna styrde åt samma riktning och vi kunde tidigt förutse 

ett mönster. Alla intervjuerna har tagit 50-60 minuter och i många fall har vi fått 

runda av tidigare än respondenten önskat. Detta visar att respondenterna har känt 

sig bekväma och uppfattat intervjun som ett samtal snarare än ett ifrågasättande. 

En timme anser vi har varit tillräckligt för att få en tillfredsställande föreställning 

om deras uppfattning kring Skånedialogen, deras beskrivning av verkligheten och 

svar på våra frågor. Vi har använt bandspelare för att dokumentera intervjuerna 

med tillåtelse från respondenterna. Intervjuerna har blivit avlyssnade två till tre 

gånger och har dessutom skrivits ut i sin helhet. Vi ville ta in eventuella 

sinnesstämningar men samtidigt inte lägga in våra egna värderingar i det. 

Bandinspelning och avlyssning till trots finns det en risk att något en respondent 

har sagt har misstolkats av oss. Eventuella misstolkningar och felaktigheter i 

uppsatsen tar vi som intervjuare och uppsatsförfattare ansvar för.  
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2.1.1 Urval  
 
Vårt urval av respondenter grundade sig ursprungligen på att ringa in de olika 

partierna som var representerade. Ambitionen var att nå en bred förståelse så vi 

skickade ut inbjudningar till ett tjugotal politiker med blandad partitillhörighet. Vi 

fick dock inte svar från alla och en del kunde inte pga. sjukdom eller annan 

ledighet och ersättare togs in. Därmed blev spridningen inte så stor som vi 

ursprungligen hade tänkt oss. Det är dock politikernas individuella upplevelser av 

Skånedialogen som metod och inte deras övergripande syn på medborgardialog 

som vi undersöker, varför partitillhörighet inte bör ha så stor betydelse för 

studiens resultat. Vidare ska politikerna i Skånedialogen inte agera utifrån sitt eget 

parti utan som regionpolitiker. Vi har valt att inte intervjua tjänstemän men har 

kontaktat Per Rosén, som har lagt grunden till Skånedialogen, för att informera 

oss om historiken bakom metoden. 

 
Politikerna vi har intervjuat:  
 
 Richard Wendel (M). Ordförande i beredningsgrupp för medborgardialog 
sydväst. 
 Hans-Bertil Sinclair (M). Ledamot i beredningsgrupp för medborgardialog 
nordväst. 
 Alma Tabak (Fp). Ledamot i beredningsgrupp för medborgardialog sydväst. 
 Kjell Bornhager (Kd). Ledamot i beredningsgrupp för medborgardialog 
sydväst. 
 Eva Örtegren (S). 2:a vice ordförande i beredningsgrupp för medborgardialog 
nordväst. 
 Lena Benediktsson (Fp). Ledamot i beredningsgrupp för medborgardialog 
nordväst. 

 

 

2.2 Metodkritik 
 
Redan på 20-talet blev kvantitativa studier på många håll i västvärlden ansedda att 

vara de vetenskapliga mest korrekta. Det som går att räkna eller mäta anses av 

många som mycket bättre och enklare att förstå och därför mera tillförlitligt och 

mindre spekulativt (Trost 2010:26). Detta är en vanlig uppfattning enligt Trost 

men det behöver inte vara mer sant. Kvalitativa fallstudier har likväl 

genomgående varit föremål för mycket kritik. Det som kritiseras mest är oftast att 

studien har brist på stringens. Det kan ha sitt ursprung i att forskare har varit 

slarviga och inte följt proceduren som sedan har lett till diverse skevheter (Yin 

2007:27). På grund av denna kritik har vi därför varit extra noggranna för att få ett 

tillfredsställande resultat. Kvalitativa data möts ändock ofta med misstänksamhet 

då de bygger på små urval och på inga sätt är representativa för befolkningen i 

statistisk mening. Ett annat vanligt problem med fallstudier gäller tolkningen av 

material. Ett stort ansvar ligger hos författaren och beroende på hur denne 

upplever världen kommer tolkningarna att följa dessa ramar. Vidare har 

intervjustudier kritiserats för att återge tråkiga intervjurapporter, vilket man som 

forskare kan undvika genom att försöka bibehålla den ursprungliga tanken med 
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uppsatsen och att ha slutrapporten i åtanke under resans gång (Kvale 

2009:291,295).  

 Vi är intresserade av att förstå människors uppfattning eller föreställning av en 

viss händelse eller av att hitta mönster i en företeelse och då är kvalitativ 

forskning att föredra (Trost 2010:31ff). Det går att hitta förklaringar genom en 

fallstudie som inte är möjligt genom en kvantitativ metod där många faktorer 

analyseras.  

 

 

2.2.1 Validitet och reliabilitet 
 

Att uppnå en hög reliabilitet respektive validitet i en studie är många gånger en 

forskares mål – ett ”kvitto” på att studien är utförd på ett professionellt och 

ändamålsenligt sätt. I mångt och mycket är emellertid teorierna om validitet och 

reliabilitet uppbyggt kring kvantitativ forskning. Forskaren har möjlighet att 

uppnå hög reliabilitet genom att mäta samma företeelse flera gånger och 

kontrollera att utgången blir densamma. Hög validitet innebär att forskaren mäter 

det som avses att mäta, vilket också brukar förknippas med kvantitativa studier 

(Trost 2010: 132-133ff).  

 Hög grad av reliabilitet och validitet är en utmaning för kvalitativa forskare 

eftersom en kvalitativ studie många gånger bygger på att uppfatta nyanser och 

tydningar som sen förhoppningsvis kan leda till att man som forskare kan 

fastställa ett mönster (Trost 2010:132). 

 Vår fallstudie kan ifrågasättas vad gäller hög reliabilitet och vi har därför valt 

ett explicit tillvägagångssätt vilket betyder att forskningsprocessen beskrivs på ett 

öppet sätt. Lundqvist beskriver att det är önskvärt att forskaren har bibehållit 

”byggnadsställningen” även efter att resultaten presenteras. Detta gör det möjligt 

för läsaren att följa förloppet och få insyn i forskningsprocessen (1993:50). Det 

explicita förfarandet är grundsatsen för intersubjektivitet vilket gör det möjligt för 

läsaren att förstå och att värdera om tillvägagångssättet är korrekt. Läsarna ges en 

möjlighet att följa hur forskaren har kommit fram till sitt forskningsresultat och 

om forskarens resultat verkar rimliga utifrån metoden han har använts sig av, dvs. 

att de är sanna eller ger mening. Men även om författaren väldigt noggrant och 

öppet angett det metodologiska förfarandet ska eller kan man, i den analytiska 

tolkningen, inte frånse vem som har skrivit det. Forskarens personlighet har 

betydelse i forskningsprocessen (Lundquist 1993:119). 

  Om en annan forskare skulle genomföra exakt samma forskning med exakt 

samma metod är det dock inte säkert att slutprodukten skulle se likadan ut. Men 

utifrån ett explicit förfarande är det kanske inte önskvärt. Forskarens personlighet 

kan påverka resultatet men inte den använda metoden om man har beskrivit den 

på ett öppet sätt. Vår bedömning är emellertid att respondenterna har svarat så 

ärligt som möjligt på frågorna. 

 Även i kvalitativa studier är forskaren intresserad av att uppnå hög validitet 

men man utgår från uppfattningar och tolkningar av en situation eller företeelse 

snarare än själva svaret på en fråga (Trost 2010:133). 
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3 Demokratiutveckling 
 

 

 

 

 

Att demokratin utmanas och förändras över tid, menar forskarna, är naturligt 

eftersom samhället förändras och olika viljor dominerar från en tid till en annan. 

Förändringen behöver dock inte vara mer än marginell, eftersom de 

grundläggande demokratiska idéerna ligger inbäddade i relativt stabila 

kulturmönster, maktförhållanden och institutionella arrangemang. Idag betraktas 

demokratin inte längre som ett färdigt system, istället kan man urskönja en vilja 

att ompröva idéer och utveckla demokratin. Regeringen har insett att något inte 

står rätt till med demokratin och ställer sig positiv till en demokratiutveckling. Vid 

sidan av detta följer en debatt om partiernas framtida roll och inflytande. Partierna 

har svårigheter att rekrytera nya medlemmar samtidigt som de inte kan behålla de 

gamla. Detta anses vara ytterst problematiskt eftersom den representativa 

demokratin kräver fungerande politiska partier. Den förutsätter ju att de 

förtroendevaldas åsikter speglar väljarnas krav, önskemål, intressen och 

värderingar (Premfors 2000:16, Premfors 2004:7; Gilljam et.al 2003:20). 

Demokratiutredningen betonar att demokratin är i behov av offentliga arenor där 

opinioner kan bildas, debatteras och ifrågasättas och argumenterar för en 

”deltagardemokrati med deliberativa kvaliteter”(SOU 2000:1:243). 

 I demokratiutredningen (SOU 2000:1:48:80f) slås fast att demokratifrågor har 

fått allt större uppmärksamhet i kommuner och landsting vid sidan av det 

effektivitetsinriktade förändringsarbetet. Demokratipolitiken har kommit att bli ett 

nytt, eget politikområde. Det handlar då om ett relativt öppet sökande efter 

lösningar som kan matcha aktuella problem och utmaningar som sker genom 

experiment och försöksverksamhet. I en tidigare demokratiutredning (SOU 

1998:115:84) talas det om legitimitetsproblematiken. Medborgarnas förtroende 

för de politiska institutionerna anses utgöra grunden för att kunna bedriva en 

accepterad värdefördelning. Genom att starta och stödja demokratiexperiment 

verkar man för att bibehålla och stärka legitimiteten (SOU 1998:8). 

 Vi kommer inledningsvis att presentera olika synsätt på demokrati och politiskt 

deltagande. Vi kommer att fördjupa oss i Fishkins medborgarpanel, och dess 

yttersta byggsten den deliberativa demokratiteorin och de demokratiska värden 

som diskuteras i litteraturen. Fokus för studien kommer att vara på dialogmöten 

och hur beslutsunderlag kan komma att påverkas genom denna form av 

demokratifördjupande metod. 
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3.1 Demokrati och politiskt deltagande  
 
Det finns olika synsätt på demokrati och medborgerligt politiskt deltagande. En 

allmänt vedertagen uppfattning är att medborgaren i en demokrati, antingen självt 

eller genom sina valda representanter, är med och fattar beslut om hur landet ska 

styras. Deltagandet kan sedan ske i olika delar av den politiska processen samt 

gälla deltagande av olika målgrupper. Robert Dahl menar att demokrati 

huvudsakligen bör ses som en unik process för att fatta gemensamma och 

bindande beslut. Politiska filosofer och demokratiteoretiker har olika 

uppfattningar om vad medborgerligt politiskt deltagande faktiskt innebär, vilka 

argument som finns för olika former av deltagande samt vem som bör delta (Dahl 

1999:15). Vidare ställer olika demokratiskolor olika krav på medborgaren i den 

politiska demokratin. Medan Aristoteles och den klassiska amerikanska 

republikanismen ställer höga krav på medborgarens engagemang och medverkan i 

det politiska livet så ställer den moderna elitdemokratin knappast några krav alls 

på medborgaren. Medborgaren ska i huvudsak fungera som väljare och lyda 

makthavarna (Lundquist 2001:160-161). Ett allmänt deltagande är i grunden ett 

uttryck för idén om politisk jämlikhet. Tanken är att alla medborgare har samma 

värde och därför också bör ha samma möjligheter till inflytande i politiken. Det 

har i studier visat sig att det är viktigare med deltagande än vad det faktiskt ger, 

och att olika former av deltagande ger olika typer av demokratiska effekter 

(Nilsson 2005:1-7). Enligt Lundquist erbjuder en välfungerande politisk 

demokrati, med inslag av stort medborgerligt deltagande, en oerhört mångsidig 

och initierad kunskap. Det försvårar maktmissbruk och oönskad maktöverföring 

till eliter (Lundquist 2001:73f).  

 Vi kommer att diskutera tre ideala deltagandeformer i följande kapitel: 

valdemokrati, deltagardemokrati och deliberativ demokrati eller s.k. 

samtalsdemokrati vilket även är den indelning som forskarna i 

forskningsprogrammet Demokratins mekanismer har använt sig av i sin antologi 

med samma namn (Giljam et.al 2003:15). För samtliga inriktningar är det viktigt 

att medborgaren har ett stort politiskt intresse. Valdemokraterna förutsätter att det 

gör medborgaren mer benägen att rösta, deltagardemokraterna tror att 

medborgaren blir mer intresserad av att aktivt delta i politiken och deliberativa 

företrädare antar att medborgaren då är mer benägen att utsätta sina åsikter för 

kritisk prövning vilket ger mer allmänintresserade åsikter (Jodal 2003:280). 

 

 

3.2 Valdemokrati 
 

En representativ demokrati är enligt Helds definition "ett system som gör det 

möjligt att i grova drag få reda på vad vanligt folk vill, medan den egentliga 

politiken lämnas åt det fåtal som är tillräckligt erfarna och kvalificerade för att 

sköta den" (Held 1995:199). Den största delen av befolkningen står alltså utanför 

politiken, medan de förtroendevalda får stå till svars för sina beslut inför den stora 

massan genom återkommande val. För att ansvarsutkrävande ska vara 
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meningsfullt ställs vidare krav på fri opinionsbildning och möjligheten att välja 

mellan konkurrerande kandidater (Premfors 1994:21).  

 Elitdemokrater anser inte att det är självklart att alla måste delta. De hävdar att 

politisk jämlikhet ändå råder om de som deltar är representativa för dem som inte 

deltar. Det skapar ett slags skydd för medborgarens intressen eftersom allas 

intressen och åsikter ges samma utrymme. Den liberaldemokratiska fåran anser att 

direkt deltagande är orealistiskt och att politiker är mest kompetenta att sköta 

politiken. Den stora massan står utanför politiken helt enkelt för att individen är 

föga politisk till sin läggning och sina intressen (Premfors 1994:22ff jfr Premfors 

2000). Tankarna kan spåras tillbaka till Platon som menade att samhället måste 

vara uppdelat och människor indelade i olika kategorier av en enda anledning, 

nämligen för att de är olika kvalificerade att styra en stat. Demokratin (särskilt 

Atens) såg han som de inkompetentas styre. Platon ansåg nämligen att en 

minoritet hade en överlägsen kunskap och kompetens och därför också borde få 

monopol på att styra staten. Om filosofkungarna istället tilläts styra skulle bästa 

kunskap och högsta moral garanteras, vilket också kunde utgöra en alternativ 

legitimitetsgrund för det bästa styrelseskicket (Premfors 2000:42; Held 2002:49f).  

 De senaste årens demokratidebatt har dominerats av tanken att ett ökat 

deltagande mellan valen kan vitalisera den representativa demokratin (Jarl 

2003:125). Valdemokrati utesluter inte att de förtroendevalda är öppna för dialog 

med medborgarna även mellan valen, men kontakten med väljarna begränsar sig 

då till att informera sig om sakförhållanden, lyssna av folkopinionen och motivera 

de politiska besluten (Gilljam et.al 2003:16). Anledningen till att politiska samtal 

har blivit ett viktigt inslag i demokratiteorin, beror på att den representativa 

demokratin anses vara otillräcklig för att den inte längre motsvarar idén om ett 

folkstyre. Folket har inte längre någon reell möjlighet att utkräva ansvar från de 

styrande. Det är emellertid inte tal om eller ens önskvärt att ersätta den 

representativa demokratin, eftersom alla människor faktiskt inte vill eller kan 

delta i politiken alltid eller i alla frågor. Istället handlar det om att komplettera 

modellen med element från den deltagarorienterade skolbildningen, så att 

medborgarna i en demokrati ges en roll även mellan valen (SOU 2000:48:362). 

Genom ett ökat deltagande kan den representativa demokratin förstärkas och 

frågetecken om dess legitimitet suddas ut (Svensson 2008:8).  

 

 

3.3 Deltagardemokrati 
 

Den deltagardemokratiska modellen har inspirerats av de antika idealen och fokus 

sätts på människors kontinuerliga deltagande i politiken. Direkt deltagande 

eftersträvas av deltagardemokrater som särskilt framhäver betydelsen av att 

medborgaren utbildas till en demokratisk individ. Om människan ska kunna 

utveckla sin potential, behöver hon leva i gemenskap med andra i en anda av 

jämlikhet, tillit och gemensamma intressen. Detta innebär att alla medborgare bör 

delta lika mycket, eftersom det annars skulle betyda att bara vissa tar del av 

önskvärda utvecklingseffekter. Vanliga människor är minst lika kloka som eliten 

och de måste därför tillåtas slå igenom på alla väsentliga samhällsområden även 
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mellan valen. Att delta i de gemensamma besluten är snarare en plikt än en 

rättighet. Helst ska alla delta direkt. Det är därför viktigt att medborgaren 

garanteras deltagande i den politiska praktiken eller erbjuds så många olika 

deltagandeformer som möjligt i alla samhällslivets sfärer. Om inte medborgarna 

uppskattar politiskt deltagande eller bryr sig om politiken, beror det på att de 

saknar verkliga möjligheter att utöva inflytande och har delegerat bort sin makt. 

Ett utbrett deltagande anses ge bättre beslut eftersom de som är direkt berörda är 

med och fattar beslutet och väljer vilka frågor som ska diskuteras (SOU 

2000:1:22).  

 Pateman och Barber menar att deltagande påverkar individen positivt. De blir 

mer altruistiska och deltagandet ger tilltro till den egna förmågan. Deltagandet 

förutsätts skapa gemenskap och gemenskapen bidrar i sin tur till att man får lättare 

att se andras välbefinnande som lika viktigt som sitt eget. Med andra ord sätts 

allmänintresset framför egenintresset (Barber 1984:237; Theodorsson 2003:13; 

Jarl 2003:128). Deltagandet antas stärka den representativa demokratin, dels 

genom uppkomsten av utbildande effekter, dels genom det ökade engagemanget i 

andra politiska sammanhang (Jarl 2003:130). 

 Det utbredda deltagandet ger också vad Barber kallar en stark demokrati, som 

enligt hans synsätt är den enda demokratimodellen som kan överleva som 

demokrati och samtidigt legitimera politiken fullt ut. För Barber är politiken ett 

sätt att leva (Barber 1984:xviiff, 117; Lundquist 2001:134).  

 

 

3.4 Deliberativ demokrati 
 

Under det senaste decenniet har demokratiteorin tagit en deliberativ vändning 

(Dryzek 2000:1). Deliberativ demokrati är en inriktning där beslutsfattande antas 

ske genom diskussion mellan fria och jämlika medborgare som är rationella och 

opartiska (Lundquist 2001:124; Svensson 2008:116). Deliberation betyder att 

noga överväga och att rådslå, vilket innebär att tillsammans med andra diskutera 

en fråga eller ett problem (Elster 1998:2). Demokratins fundament bygger på att 

beslut ska vara förnuftiga eller kvalificerade. Enligt den deliberativa 

demokratimodellen så är samtal mellan människor det bästa sättet att komma 

underfund med hur man ska lösa problem och vilka problemen är. Deliberation 

uppstår nämligen när man inte kan vara säker på vad som är förnuftiga beslut, 

men när saken ändå är av sådan karaktär att det går att resonera kring (Eriksen 

1995:17). Deltagandet karakteriseras av politiska samtal som sker utanför den 

traditionella partipolitiken. Det råder emellertid oenighet om den deliberativa 

teorins innehåll. Bl.a. diskuteras om deliberation ska vara direkt bundet till 

politiskt beslutsfattande eller inte, om det ska finnas särskilda forum för 

deliberation, hur man ska bära sig åt för att nå marginaliserade grupper, vilka 

ideal och krav som åligger deltagarna i samtalet och huruvida konsensus ska ses 

som ett mål för deliberation (Reinikainen et.al 2004:278). Det finns däremot en 

kärna som utgörs av en demokratisk och en deliberativ del. Alla är överens om, 

enligt Elster, att en deliberativ demokrati inkluderar kollektivt beslutsfattande med 

deltagande av alla som kommer att påverkas av beslutet eller av dess 
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representanter. Den innehåller även beslutsfattande i termer av argument. Det 

viktiga är att deliberationen ger ett resultat, så att preferenserna ändras i samband 

med samrådsförfarandet (Elster 1998:8). Kravet på konsensus har på senare tid 

lösts upp (Lundquist 2001:126) och fokus har förflyttat sig bortom handlande som 

bygger på förnuft (Svensson 2008:117). Enligt Teorell är det bättre att definiera 

deliberation som politiska samtal, dvs. som åsiktsbildning som föregår beslut. Det 

behöver alltså inte vara tal om att sådan åsiktsbildning behöver leda till ett beslut 

(Teorell 2003:327). 

 Skillnaden mot andra demokratimodeller kan sägas vara synen på den fria 

åsiktsbildningen. Istället för att betrakta den som bisaken, som ett nödvändigt 

villkor för att allmänna och fria val skall kunna åstadkomma det önskvärda 

förverkligandet av folkviljan, ser den deliberativa demokratiteorin 

åsiktsbildningen som huvudsaken. Hållandet av allmänna och fria val är då 

närmast en bisak och endast ett led i den fria åsiktsbildningens process, vilken 

utgör demokratins egentliga kärna. Den grundläggande demokratiska rättigheten i 

den här modellen är att få vara med och bestämma sig (SOU 2000:48:362; Teorell 

2001:3).  

 Hur kan då en deltagardemokrati och deliberativ demokrati kombineras? De 

utgör två olika modeller. Deltagande under deliberativa former kan t.ex. utgöras 

av medborgarpaneler, medborgarråd eller fokusgrupper. Deliberation blir därmed 

ett sätt att förverkliga de deltagardemokratiska tankegångarna utan att för den 

sakens skull innebära ett utbrett deltagande. Deltagardemokrati utan deliberation 

kan vara demokratiforum på Internet, folkomröstningar, demonstrationer eller 

namninsamlingar (Theodorsson 2003:15). 

 

 

3.5 Medborgarpanelen som dialogmetod 
 

James S. Fishkin som är professor i statsvetenskap vid Stanford universitet har 

utvecklat idén om en "deliberative poll" som mer gängse har kommit att kallas 

Citizen Panel eller på svenska medborgarpanel. Metoden används för att 

beslutsfattarna behöver få veta vad människor i allmänhet tycker och få konkreta 

lösningsförslag i en sakfråga (Cavalier 2011:26). Medborgarpanelen kan sägas 

vara en organisatorisk lösning på hur den deliberativa demokratins samtalsideal 

kan förverkligas. Medborgarpaneler arrangeras genom politiska initiativ och kan 

vara ett sätt att komma tillrätta med osäkra problem. Den fungerar som en slags 

reflekterande opinionsundersökning. Fishkin anser att det är problematiskt att 

vanliga opinionsundersökningar används i olika politiska sammanhang som 

underlag till politiska beslut om krav på förändringar eller för att stärka den egna 

politiska åskådningen. Den vetenskapliga kvaliteten hos vanliga 

opinionsundersökningar, menar han, är tveksam eftersom resultatet inte förefaller 

spegla vad människor egentligen tycker. Orsaken är den brist på information och 

de missuppfattningar som därför uppstår om de frågor som människor får ta 

ställning till. En vanlig opinionsundersökning visar bara "what the public thinks, 

given how little it knows" (Fishkin 1991:1) Mätmetoden går ut på att människor 
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får tillgång till bra information och har möjlighet att resonera kring den. Detta 

betyder att de också kan komma att ändra sina åsikter radikalt (Fishkin 1995:162).  

 
A deliberative opinion poll models what the public would think, if it had a more adequate 

chance to think about the questions at stake (Fishkins egen kursivering, Fishkin 1991:1). 

  

Med andra ord så kan en medborgarpanel sägas mäta folkets vilja så som den 

skulle ha sett ut om alla hade haft tid och lust att delta i den önskvärda 

åsiktsbildningen. Fishkins tanke är att man dessutom ska göra en opinionsmätning 

för att fastställa om preferenserna hos deltagarna har förändrats. Fishkin anser att 

om resultatet blev identiskt med en vanlig opinionsmätning, så skulle det inte vara 

värt att investera i denna metod (Fishkin 1995:167).  

 Modellen kombinerar opinionsundersökningens representativitet med den 

deliberativa demokratiteorins betoning på argumentation, samtal och reflektion. 

Idén med medborgarpaneler går ut på att man först drar ett slumpmässigt urval av 

direkt eller indirekt berörda medborgare på samma sätt som när man ska 

genomföra en vanlig representativ opinionsundersökning. Detta leder till att 

deltagarna i panelen blir statistiskt representativa för befolkningen. Personerna i 

urvalet bjuds sedan in till ett gemensamt samråd. Först efter att ha läst in sig på 

ämnet i fråga och i smågrupper ha diskuterat sakfrågan grundligt med andra 

inbjudna medborgare, experter och politiker lämnar deltagarna i 

medborgarpanelerna sina åsikter. För att se vilken inverkan informationen har på 

deltagarna får de ge sin syn på ämnet både före och efter sammankomsten. 

Medborgarpanelens syfte är att nå fram till samförstånd genom att förnuftigt 

resonera sig fram samt pröva och förkasta argument för att så småningom nå 

konsensus om den klokaste lösningen på ett politiskt problem. Samrådsmomentet 

leder till att åsikterna baseras på information, eftertanke och åsiktsutbyte. 

Slutligen så informerar medborgarpanelen beslutsfattarna om medborgarnas 

värderingar, idéer, behov och önskemål (SOU 2000:1:48:361f ).  

 Demokratiutredningen menar att medborgarpanelerna kan utgöra ett värdefullt 

inslag i den lokala demokratin. De kan fungera som arenor för samtal och 

reflektion för medborgare som står utanför partipolitiken. Det betonas emellertid 

att de inte ska fylla de politiska partiernas funktion i politiken. Istället kan de 

komma att fungera som inspirationskällor för partiernas arbete med att ytterligare 

förbättra medborgardialogen (ibid). Till skillnad från en folkomröstning, kan en 

medborgarpanel bara vara rådgivande och ge information om opinionen som 

sedan kan användas för att påverka den politiska diskussionen (Cavalier 2011:24). 

 Resonemanget kring medborgarpaneler tilltalar många rent teoretiskt men för 

att komma närmare verkligheten måste vi fördjupa oss närmare i de krav som 

ställs på metoden. Vi ställer oss frågande till huruvida dialogmötena verkligen 

gestaltar sig på det sätt som påstås i den deliberativa idealbilden. Utifrån ovan 

teoretisk bakgrund ska vi nu studera medborgarpanelen mer ingående utifrån olika 

problemområden som diskuteras i litteraturen.  
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3.5.1 Öppenhetskravet 
 

Enligt modellen bör alla som vill och kan delta göra det och inte bara de som har 

mer resurser. När medborgaren får möjlighet att delta i politiska samtal, så 

betraktas det som en förutsättning för att medborgaren ska kunna acceptera 

utfallet av politiska beslut. Det handlar alltså om att ge de politiska besluten och 

det politiska systemet legitimitet. Under en deliberativ demokrati kommer 

demokratins legitimitet att sökas i förmågan hos alla individer att genom 

kollektivt beslutsfattande engagera sig i deliberation om det gjorda valet. (Dryzek 

2000:v). Detta beror på att legitimiteten hos ett beslut är större när alla får en 

möjlighet att säga vad de tycker i en fråga och det gör också människorna mer 

villiga att acceptera resultatet i ett kollektivt beslut (Jodal 2003:279). Diskussioner 

skapar mer konsensus genom ovannämnda mekanismer och då stödjer fler också 

det gjorda valet eftersom det faktiskt är en överenskommelse mellan parterna om 

att det är det bästa alternativet. Deltagandet får också en positiv psykologisk 

effekt på deltagarna som har fått yttra sig i en fråga (Fearon 1998:53f). Cavalier 

hävdar att när vi har svåra val att göra och har små resurser till vårt förfogande så 

är det bra att ha allmänheten in i ett forum för diskussion för att beslutet ska bli 

legitimt eftersom processen inkluderar många perspektiv och möjligheten att höra 

alla sidor (Cavalier 2011:13-16). Det är också ett bra sätt att få in så många 

relevanta argument som möjligt. Det kräver ju att de som berörs av beslutet eller 

åtminstone ett representativt urval deltar (Jodal 2003:272). 

 

 

3.5.2 Jämlikhetskravet 
 

I en ideal deliberativ demokrati är alla deltagare lika – status, resurser, kulturellt 

kapital – kön, position i samhället, kunskap ska inte påverka deras förmåga att 

delta och påverka konversationen och besluten (Marsh 2011:152). För att det ska 

råda jämlikhet krävs enligt Räftegård att de som deltar i samtalet ska ha respekt 

för varandra och varandras åsikter, känslor och önskemål. Det ideala samtalet 

fungerar så att alla deltagare har möjlighet att framföra sina åsikter, ställa frågor, 

komma med kritik etc. De ska bli lyssnade på, förstådda och tagna på allvar i det 

de säger (Theodorsson 2003:11ff). Samtalet bör vidare vara offentligt och i 

organiserad form. Det bör ledas av en samtalsledare som ska förhålla sig neutralt 

och fördela ordet så att alla ges samma formella chans att argumentera för sin 

ståndpunkt, vilket minimerar maktfaktorers möjlighet att påverka utgången (Jodal 

2003:269). 

 I en deliberativ demokrati räknas allas åsikter lika mycket. Enligt Fishkins 

modell ska deltagarna vara representativa för befolkningen och gå in i 

argumentationen med samma beslutsunderlag. Då behöver politisk jämlikhet och 

deliberation inte vara i konflikt. Det kräver emellertid att gruppen är liten, att 

deltagarna lär känna varandra och att de kommer fram till ett beslut genom 

ömsesidig diskussion och debatt (Fishkin 1991:81ff). Motivationen hos deltagarna 

får inte styras av egna intressen (Fishkin 2009:17).  
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 Genom rekryteringsförfarandet till panelerna får samtliga medborgare och 

medborgargrupper mer lika möjligheter att medverka i processen dvs. mer 

"genomsnittliga" medborgare kommer i kontakt med politikerna än normalt sett. 

Problemet kvarstår emellertid att legitimera beslutet för dem som inte deltar. Om 

det inte ens i teorin går att inkludera alla berörda parter så förefaller den 

deliberativa demokratin uppställa legitimitetskrav som aldrig kan tillgodoses 

(Reinikainen et.al 2004:287). 

 

 

3.5.3 Allmänintresse kontra egenintresse 
 

Som Dahl antyder, (1999:369) så kräver beslut i offentliga frågor både moraliska 

och instrumentella bedömningar. Han anser att det inte finns någon intellektuell 

hållbar grund till att politiker och experter skulle ha en överlägsen moralisk 

kunskap eller bättre kunskap om vad som utgör det gemensamma bästa. När 

frågorna är komplicerade så tenderar beslut fattas bakom en "tjock slöja av 

okunskap". I sådana frågor sker prioriteringar eller kvalificerade gissningar av 

olika politiska handlingsalternativ. Deliberation hjälper enligt Cavalier 

(2011:13ff) en person att byta perspektiv från sina privata uppfattningar. Det 

skapar förståelse för hur viktigt ett beslut kan vara för andra. Ju mer vi pratar, 

desto mer lär vi oss. Livshistorier får oss att få förståelse för hur det är att gå i 

någon annans skor. Människor kan bära på mycket privat information och 

kunskap som blir tillgängliga i en deliberativ process. Sådan kunskap kan leda till 

nya lösningar på gemensamma problem. Barber menar (2011:65) att samråda 

betyder att ta sina egna önskningar och intressen och sätta in dem i ett 

sammanhang med samhällets intressen. Man måste se saker ur andras perspektiv 

och inte bara tänka ”jag” utan ”vi”. Han anser emellertid att deliberation är i fara 

idag eftersom vi har förflyttat oss från det mindre, homogena samhället till ett 

globalt samhälle.  

 De två klassiskt habermaska idéerna är att offentlighet får en förbättrande 

effekt på deltagarnas åsikter i politiska samtal. Diskussioner mellan motiverade 

och ömsesidigt respektfulla debattörer kan generera samförstånd. Enligt John 

Stuart Mill finns det en föreställning om att offentlig debatt gör oss klokare. 

Fördomar och grundlösa åsikter rensas bort. Stora förhoppningar knyts till 

offentlighet, som antas censurera bort egenintresse och omoraliskt beteende 

(Giljam et.al 2003:23-25). I den offentliga situationen är det mindre accepterat att 

argumentera för uppfattningar som gynnar en själv. Ingen vill avslöjas som egoist, 

vilket gör att offentlighet styr politiskt agerande i riktning mot det gemensamma 

bästa (Jodal 2003:277). Genom argumentationen så försöker man övertyga 

varandra om att ens positioner är kloka och moraliskt riktiga. Offentliga 

rättfärdiganden påstås hålla högre moralisk standard än privata alternativ 

(Naurinen 2003:232).  

 En förklaring till varför vissa deltagare inte väljer att uttrycka sin åsikt i ett 

deliberativt sammanhang kan vara att de vet att de argument de stödjer sin åsikt på 

är mindre moraliska och mer egenintresserade (Jodal 2003:272). En konsekvens 

av fria, hemliga val är att väljaren inte behöver uppge någon orsak eller rättfärdiga 
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sina gjorda val. Ingenting hindrar alltså väljaren från att bestämma sig för ett 

alternativ som gynnar honom själv, dvs. utan att överväga vad som skulle vara det 

bästa alternativet för den stora massan. Genom att delta i en offentlig diskussion 

om vad som ska göras åt ett problem så har vi accepterat att vi söker en lösning 

som är bra för alla som deltar (Fearon 1998:53).  

 

 

3.5.4 Den deliberativa samtalssituationen 
 

Deliberation är en social process som skiljer sig åt från annan form av 

kommunikation eftersom de som deltar har möjlighet att förändra sina 

värderingar, preferenser och åsikter under interaktionen, vilket sker genom 

övertalning snarare än tvång och manipulation (Dryzek 2000:1-2). Deliberativ 

demokrati har hämtat inspiration från Habermas idéer. Habermas menar att det 

deliberativa samtalet bygger på kommunikativ rationalitet. Aktörerna är dels 

rationella när de väljer det bästa medlet för att uppnå ett mål, dels är socialt 

rationella i betydelsen att de kan begrunda sina gjorda val och försvara sina 

handlingar mot andra aktörers kritik. Deltagandet ska alltså omslutas av en 

omfattande kommunikationsprocess där deltagarna kan enas om vilka alternativ 

som finns, vad som kan röstas om, vilka resultat som ska accepteras, hur de olika 

alternativen ska rangordnas för omröstning etc. Hur kan då människan genom 

resonemang enas om vad som ska gälla? I teorin utgår han ifrån att människan har 

ett praktiskt förnuft och ett förstånd att skilja mellan rätt och fel. 

Kommunikationen innehåller en övervägandeprocess, som innebär att någon är i 

stånd att ändra mening för att konflikter ska kunna lösas med hjälp av argument. 

Parterna måste således ha kompetens att värdera förnuftet i motpartens argument 

(Eriksen 1995:20f; Svensson 2008:114). All argumentation är sann och baserad på 

förnuft istället för på känslor. Människors preferenser ser Habermas som ständigt 

formbara (Jodal 2003:268). Fishkin ser Habermas ideala samtalssituation som 

utopisk och menar att den snarare ska ses som en idealbild (Fishkin 1995:40).   

 Fishkin har fått kritik för att han fokuserar på åsiktsförändringar, när det är 

minst lika viktigt att studera kvaliteten på de åsikter och uppfattningar som 

framkommer i samtalet. Deltagarna får visserligen sakunderlag för diskussionerna 

men det finns inte tillräckliga bevis för att åsiktsförändringarna beror på den 

information som deltagarna har fått läsa före deltagandet eller om det är samtalet i 

sig som påverkar deltagarna. Istället anser forskarna att man bör titta närmare på 

de kvalitativa aspekterna, dvs. om åsikterna förbättrar sig. Blir egenintresset 

mindre och blir åsikterna mer genomtänkta? (Jodal 2003:271) 

 Fishkin har utarbetat fem kriterier som han menar kan beskriva kvaliteten på 

den deliberativa processen. För det första, är det viktigt att deltagarna får tillgång 

till relevant information i förhållande till sakfrågan. Detta är vad den stora 

allmänheten skulle ha kommit fram till om de var mer upplysta i en sakfråga. För 

det andra, så är det viktigt med balans i det deliberativa samtalet. Argument som 

ifrågasätts av en sida måste bemötas av den som lägger fram ett annat perspektiv. 

Tanken är att deltagarna då reflekterar över effekterna av ett beslut. För det tredje, 

så krävs mångfald dvs. att den stora majoriteten representeras i diskussionen. 
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Deltagarna ska alltså vara relevanta för sakfrågan. Ett fjärde krav är att deltagarna 

ska agera samvetsgrant så att de väger argumenten mot varandra. Slutligen ställer 

Fishkin krav på att samtalssituationen ska präglas av ömsesidigt hänsynstagande 

mellan deltagarna så att alla argument från samtliga deltagare accepteras. Prestige 

och social bakgrund är av underordnad betydelse (Fishkin 2009:33ff). 

 

 

3.6 Kritik mot deliberativ demokrati 
 

Kritiker hävdar att en fullt genomförd deliberativ demokrati skulle få en elitistisk 

prägel och sakna de mekanismer för effektivt ansvarsutkrävande som 

kännetecknar den moderna representativa demokratin (Premfors 2004:14). 

Esaiasson, Gilljam och Jodal menar att ett utbrett deltagande kan vara till nackdel 

för samhället om bara vissa deltar dvs. om de inte utgör ett tvärsnitt av 

befolkningen. Det kommer nämligen att innebära att de som deltar inte kan 

diskutera fram beslut som är bra för alla. Dessutom så är det inte rättvist att redan 

starka individer ska komma i åtnjutande av de positiva effekter som deltagandet 

anses ha (Theodorsson 2003:17f). Kritikerna verkar inte ha något emot att 

medborgarna deltar, men de ska inte kunna påverka eller ifrågasätta för då 

urholkas den politiska jämlikheten. Ett sådant argument bygger på en föreställning 

om att de politiska beslutsfattarna helst inte ska påverkas av något särintresse för 

då riskerar de att fatta orättvisa beslut (Nilsson 2005:111). 

 Andra kritiker anser att modellen riktar sig till personer som kan uttrycka sig 

klart och tydligt. Eftersom det krävs mer elitegenskaper av personerna som 

rådslår, så är den representativa demokratin mer rättvis och ligger närmare 

demokratins jämlikhetsideal. Iris Marion Young är en av dem som kritiserar den 

deliberativa demokratins utgångspunkter, eftersom hon anser att alla medborgare 

faktiskt inte har lika stora möjligheter att göra sig hörda och framföra sina krav 

bl.a. på grund av sin sociala ställning och personliga makt. Young menar att 

jämlikhet enbart råder om kulturella skillnader och social rangordning utestängs 

från diskussionen. Människor med olika kön, ålder, etnicitet, utbildning och dylikt 

går inte in i en diskussion förutsättningslöst, utan det är alltid någon som har ett 

försprång. Young menar att det råder maktrelationer mellan olika grupper i 

samhället och att vissa grupper är underordnade, exkluderade och dominerade. 

(Young 2003:110f; Reinikainen et.al. 2004:287).  

 Kritikerna av den deliberativa demokratimodellen frågar sig varför vi ska 

äventyra den politiska rättvisan i den representativa modellen – dvs. ”en 

medborgare – en röst” om vi inte vet att alternativet är bättre? Kritik som har lyfts 

är att deliberativ demokrati inte lever upp till sina egna legitimitetskrav. Den stora 

majoriteten kan inte delta i verkligheten. Bara en handfull medborgare kan 

”resonera” med varandra på en gång. Gilljam och Esaiasson anser att 

medborgarnas möjligheter att hinna med det politiska arbetet och deras vilja att 

ägna sig åt politik är begränsad. De menar istället att det representativa 

styrelseskicket bör stärkas, att det inte beror på att medborgaren är ointresserade 

av politik men att de istället agerar politiskt under andra former. Vidare 

ifrågasätter Gilljam rättvisan i beslutsfattandet eftersom empiriska undersökningar 
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visat att deltagandet i deliberativa processer i regel är mycket ojämnlikt fördelat 

mellan olika befolkningsgrupper och med tanke på diskussionsinlägg under 

samtalen. Medborgare med mer tid, engagemang och resurser kommer att få mer 

att säga till om än mer upptagna, oengagerade och resursfattiga medborgare. 

(Reinikainen et.al. 2004:278-283;Gilljam 2003:185-211). Vidare anser Gilljam att 

de politiska besluten blir mindre förnuftiga i en deltagardemokrati än i en 

valdemokrati. Beslutskvaliteten blir lidande om medborgarna inte kan, hinner 

eller vill delta (Gilljam 2003:206). Deliberation kan få en paralyserande effekt när 

det handlar om prioriteringar som är omöjliga att göra för att problemen är osäkra 

och ett alternativ inte är att föredra framför ett annat. Deliberation som 

beslutsmetod ställer krav på solidaritet och gemensamma intressen mellan 

medborgare, krav som inte automatiskt kan antas vara tillgodosedda. Alla sitter 

inte i samma båt och ror åt samma håll (Gambetta 1998:21 jfr Reinikainen et.al. 

2004:290).  

 Vissa individer kan tendera att oreflekterat ansluta sig till vad som man 

uppfattar är den rådande meningen. Andra kan av prestigeskäl känna sig manade 

att inta en tvärsäker hållning för att inte framstå som osäkra (Karlsson 2003:217). 

Individer kan dölja sina verkliga preferenser och argumentera i strategiskt syfte 

för att vinna en fördel (Reinikainen et.al. 2004:290). De som kritiserar Habermas 

samtalsideal menar att det inte finns något givet beslut som är det allmänt bästa 

och att människors åsikter inte är så formbara i verkligheten att det går att nå 

konsensus i de omdiskuterade politiska frågorna. De hävdar att det finns vissa 

konflikter och meningsmotsättningar som inte kan lösas ens med samtalets kraft. 

Det går inte att helt bortse från sitt egenintresse (Jodal 2003:268-269). Gilljam 

antyder också att det i verkligheten brukar förhålla sig tvärtom dvs. att en politiker 

oftast förkastar en motståndares argument i offentlighetens ljus (Gilljam 2003:25). 

 Ett annat argument som lyfts fram är den tid och de resurser som krävs för att 

försöka förbättra de deliberativa inslagen i demokratin. Den deliberativa modellen 

har blivit kritiserad för att vara utopisk och oförenlig med ekonomisk, kulturell 

och social komplexitet i moderna samhällen. Kritiker menar att medborgaren 

saknar intresse för politik som motiverar deltagande, liksom saknar kunskap och 

den förmåga som krävs för deliberation. Metoden är tidskrävande och opraktisk 

med tanke på storleken på det demokratiska samhället (Marsh 2011:133). 
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3.7 Sammanfattning 
 

I Sverige kan det officiellt eftersträvade styrelseskicket beskrivas som en 

deltagardemokrati med deliberativa kvaliteter. I denna teoriansats har vi beskrivit 

hur demokratiutvecklande åtgärder har uppstått som komplement till den 

representativa demokratin i syftet att stärka demokratin. Ett värde i att använda 

deliberativa metoder där det politiska samtalet sätts i fokus är att det kan ge våra 

politiker mer information om vad en bredare allmänhet tycker i olika frågor. I de 

demokratiska skolorna diskuteras vikten av att medborgarna är politiskt 

engagerade men det råder olika uppfattningar om hur delaktiga de förväntas vara i 

politiken. Det verkar finnas en viss skepsis till att tilldela medborgarna mer 

inflytande, istället syftar försöken till att ta in medborgarnas åsikter. 

 Det finns en diskussion mellan skolorna om politisk jämlikhet då 

demokrativärden som deltagande och representativitet tycks stå i konflikt. 

Fishkins medborgarpanel löser detta problem i teorin, eftersom modellen 

kombinerar opinionsundersökningen representativitet med delaktighet under 

deliberativa former. Det verkar finnas ett värde i att använda en deliberativ metod 

av detta slag, eftersom deltagarna förväntas vara välinformerade och kan bidra 

med synpunkter och fungera som inspirationskällor till beslutsfattarna. 

Åsiktsbildningen är huvudsaken och det behöver inte innebära att man i det 

politiska samtalet behöver komma fram till ett enat lösningsförslag, snarare en 

åsiktsbildning som föregår ett beslut. Ett annat demokrativärde som diskuteras i 

den deliberativa litteraturen är öppenhet som ett krav för att medborgaren ska 

kunna acceptera utfallet av politiska beslut och legitimera politiken fullt ut. 

Offentlighet är en annan dimension som vi kommer att titta närmare på eftersom 

den antas censurera bort egenintresse och omoraliskt beteende till förmån för mer 

allmän intresse. Förhåller det sig som den deliberativa teorin påstår eller finns det 

substans i den kritik som kommer från andra håll? Kritik har framförts mot 

Fishkin för att han fokuserar på åsiktsförändringar istället för att mäta kvaliteten 

på argumenten som framkommer i det politiska samtalet. Fishkin har emellertid 

ställt upp fem kriterier för att uppnå en kvalitativt lyckad samtalssituation som vi 

kommer att använda oss av som analytiskt verktyg. Frågorna som vi kommer att 

utgå ifrån är följande: Har deltagarna relevant informationsunderlag? Finns det en 

balans i det deliberativa samtalet mellan olika argument? Är det medborgare som 

berörs av sakfrågan som deltar? Väger deltagarna argumenten mot varandra? Tar 

deltagarna ömsesidig hänsyn till varandra i samtalet? Vår ambition är att utifrån 

den presenterade teoriansatsen närma oss svaret på hur deliberativ demokratiteori 

fungerar i politisk praktik inom ramen för Skånedialogen.  
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4 Skånedialogen  
 

 

 

 

 

I Region Skåne står demokratiutveckling på den politiska agendan och det finns 

en enhet för demokratiutveckling som stöd för Region Skånes politiker i att 

utveckla medborgardialogen. Region Skåne har sedan 1999 ett samlat och 

övergripande ansvar att se till helheten i utvecklingen av Skåne. I detta ansvar 

ingår bl.a. hälso- och sjukvården, utvecklingen av näringsliv, kollektivtrafik och 

kultur (Lidmark et.al 2011:2). Per Rosén, Skånedialogens grundare, skriver att 

Skånedialogen initierades genom att politikerna efterfrågade en modell för 

medborgardialog. År 2002 togs embryot till modellen fram. När medborgar-

dialogen lyftes fram i budgeten 2006 fanns det alltså ett färdigt koncept för 

politikerna att börja använda sig av. Modellen bygger på den deliberativa 

demokratimodellen som i sin tur har sitt ursprung i Fishkins medborgarpanel (se 

avsnitt 3.5). Skånedialogen har alltså arrangerats genom politiska initiativ och är 

en av flera dialogmetoder som Region Skåne använder sig av utanför den 

traditionella partipolitiken. Per Rosén menar att modellen har vidareutvecklats till 

sin optimala nivå. Skånedialogen är unik i sin form på grund av att den pågår 

under hela mandatperioder och deltagarna får chansen att fördjupa sig och 

medverka i flera dialogmöten (Rosén 2012-03-12). 

 Sedan 2006 har regionfullmäktige fyra beredningar med särskilt ansvar för att 

föra medborgardialog med skåningarna om viktiga framtidsfrågor (Lidmark et.al 

2011: 2).  

 

 

4.1 Skånedialogens syfte 
 

Grundidén med Skånedialogen är att genom samtal skapa en informerad opinion 

och proaktiva politiker. Förhoppningen med dialogträffarna är att få ”klokare 

politiker, klokare medborgare, och klokare tjänstemän” (Lidmark et.al. 2011:124). 

Skånedialogens dialogmöten ger deltagarna en unik möjlighet att fördjupa sig i en 

sakfråga under deliberativa former. Syftet är att skapa en bild av det aktuella 

opinionsläget. Det är ett sätt för politikerna att ta reda på vad folk tycker och 

tänker i vissa frågor. Deltagarna får informationsblad och föredrag som syftar till 

att skapa ”det kloka samtalet” (Lidmark et.al. 2011:16). Det deliberativa samtalet 

kan bidra till bättre beslutsunderlag och stärka legitimiteten för den demokratiska 

beslutsprocessen (Skånedialogen 2008-2010). 
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4.2 Skånedialogen i praktiken 
  

Region Skåne har utvecklat Skånedialogen som är en kombination av kvantitativ 

och kvalitativ metod för medborgardialog. Metoden har använts under 

mandatperioden 2007-2010. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2010 att 

även under innevarande mandatperiod använda sig av Skånedialogen och lämnar 

uppdrag till beredningarna för medborgardialog (BMD) i frågor om tillväxt och 

hälsa. Skånedialogens styrka ligger enligt tjänstemännen i den genomtänkta 

strukturen, den representativa dialoggruppen och det genomarbetade 

informationsmaterialet samt uppföljning och återrapportering (Henriksson 

2009:17). Befolkningsenkäten följs upp med en enkät mitt i projektet och en 

avslutande enkät efter Skånedialogens slut för att se om deltagarna ändrar sina 

preferenser (Projektbeskrivning 2011-09-20). 

 Under mandatperioden 2007-2010 arrangerades 35 dialogmöten. En enkät 

skickades slumpmässigt ut till en procent av skåningarna mellan 18-80 år. Urvalet 

gjordes genom befolkningsregistret dvs. alla medborgare hade lika stor möjlighet 

att ingå i urvalet. Ungefär 4 500 personer besvarade enkäten under förra 

mandatperioden och 650 anmälde intresse att deltaga i dialog tillsammans med 

politikerna. Hälften av dessa har deltagit i dialogträffarna under ett eller flera 

tillfällen. Resten har enbart läst informationshäftena. Ofta medverkade 10-20 

dialogdeltagare och omkring fem politiker. Hösten 2011 har en ny omgång 

skåningar tillfrågats om de vill medverka i Skånedialogen. Deltagarna får inför 

dialogmötena, i likhet med Fishkins medborgarpaneler, informationsblad 

utskickat (se bilaga 3-8) och mötena inleds oftast med en halvtimmes föredrag av 

en expert eller tjänsteman (Lidmark et.al 2011:16). 

 Skånedialogen har handlat om sjukvården, om demokrati och om andra frågor 

såsom utanförskap, klimat, kultur och livsstil. De frågor som behandlas ska vara 

viktiga och relevanta för deltagarna, beröra Skånes framtid och användas tidigt i 

beslutsprocessen. Sjukvården är det ämne som har diskuterats mest (Lidmark et.al 

2011:16). Enligt tjänstemännen har dialogdeltagarnas synpunkter utgjort 

remissvar till olika politiska förslag från exempelvis Klimatberedningen och 

Regionala tillväxtnämnden. Även andra nämnder och beredningar har dragit nytta 

av vad som har kommit fram i diskussionerna (Lidmark et.al 2011:60). 

 

 

4.3 Representativitet 
 
Enligt Region Skånes enhet för demokratiutveckling har deltagarna i 

Skånedialogen representerats av lika många män som kvinnor på dialogträffarna 

och medelåldern har varit 53 år. Gruppen som helhet har varit något mer 

välutbildad än invånarna i genomsnitt (Lidmark et.al 2011:6). En av 

Skånedialogens styrkor som har lyfts fram är det representativa urvalet i 

dialoggrupperna och tillgången till ett genomarbetat informationsmaterial.  
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Till en förannonserad medborgardialog kommer oftast en väl förberedd och påläst skara, 

som tyvärr inte är särskilt representativ. Vid medborgardialoger på stan möter man ett mer 

representativt urval, men som sällan kan frågorna. Skånedialogen löser båda problem 

(Henriksson et al 2009:16).  

 

Ett allmänt deltagande ses i grunden som ett uttryck för idén om politisk 

jämlikhet. Rekryteringsförfarandet till en medborgarpanel är enligt Fishkin det 

väsentliga eftersom det garanterar att samtliga medborgare och medborgargrupper 

får mer lika möjligheter att deltaga och komma i kontakt med politikerna. Han 

kräver mångfald i diskussionen för att kunna upprätthålla en fungerande dialog 

med deltagare som är relevanta för sakfrågan. 

 Intervjuresultatet visar att medelåldern på deltagarna är hög och några politiker 

upplever att män över 50 år är överrepresenterade (Wendel 2011-12-06, Örtegren 

2011-12-13). Sinclair säger sig inte ha sett någon som är under 40 år på ett 

dialogmöte (Sinclair 2011-12-07). Ingen av politikerna kan uttala sig om 

deltagarna är välutbildade eller inte. De berättar emellertid att de bara är en liten 

grupp, i bästa fall mellan 15-25 personer, som brukar delta i dialogmötena. Ofta 

kommer det färre deltagare än förväntat. Det överensstämmer också med vår bild 

av dialogmötena från observationstillfällena. Sinclair berättar bl.a. om ett 

dialogmöte i Helsingborg där det var 17 anmälda och bara 11 medborgare som 

deltog. Han menar att det blir problematiskt om politikerna bara koncentrerar sig 

på ett så litet urval, eftersom resultatet inte blir representativt för hela 

befolkningen (Sinclair 2011-12-07).  

 Wendel har lyft kritik mot metoden för att tjänstemännen inte använder sig av 

en viktningsmetod för att det ska bli ett bra resultat. Vidare är han kritisk mot att 

det är samma antal deltagare i alla fyra beredningsgrupperna, trots att sydväst har 

45 procent av invånarna. Om ingen hänsyn tas till invånarantalet, menar han, så 

kan det bli svårt att avgöra om det är samma kvalitet på materialet och vad som 

kan utläsas av resultatet (Wendel 2011-12-06). 

 Tjänstemännen skriver i sin rapport att Skånedialogen ska utgöra ett tvärsnitt 

av befolkningen men att det har visat sig vara svårt att få t.ex. ungdomar, 

invandrare eller småbarnsföräldrar att delta. Oftast blir lösningen att hitta andra 

kanaler för medborgardialog som vänder sig till en viss grupp (Lidmark et.al. 

2011:12). De anger att politikerna efterfrågar ett breddat deltagande (Lidmark 

et.al. 2011:115).  

 Intervjuresultatet visar att politikerna tycker att det är ett stort problem att 

Skånedialogen inte når ut till alla. De vill nå ut till fler ”vanliga människor” men 

medborgarna har oftast inte tid att deltaga. Tabak förklarar att det inte är så lätt att 

nå ut eftersom det redan är svårt att få människor att rösta i valen. Hon anser att 

det antagligen hade blivit en bättre dynamik i gruppen om det hade varit en bättre 

blandning av människor som deltog i dialogmötena. Hon tror att en liten 

ersättning till deltagarna skulle kunna bidra till att fler skulle komma till 

dialogmötena och att de på så sätt skulle kunna få en bättre representativitet 

(Tabak 2011-12-08). Politikerna är överens om de måste hitta de rätta 

mötesplatserna för att nå ut till fler grupper. Metoder som föreslås är forum på 

Internet, öppna dialoger i centrum och att politiker syns ute på arbetsplatser, i 

bostadsområden och i skolorna.  
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4.4 Samtalssituationen 
 
Enligt tjänstemännen är tanken bakom Skånedialogen att både politiker och 

deltagare ska bredda sina kunskaper. Åsikterna ska förädlas till insikter. Eftersom 

dialogprocessen pågår under en längre period fungerar den bäst för teman som 

kan diskuteras under flera möten (Lidmark et.al. 2011:16). Fishkin anser att ett av 

huvudkriterierna för att kunna föra en bra dialog är att deltagarna får tillgång till 

relevant informationsunderlag. Tanken är ju att resultatet ska spegla vad 

människor i allmänhet tycker om de har tillräckligt med information om de frågor 

de får ta ställning till. Han fokuserar med andra ord på åsiktsförändringar. Han är 

övertygad om att när deltagarna får tillgång till bra information och har möjlighet 

att resonera kring den så förändras deras åsikter radikalt. Medborgaren förutsätts 

vara påläst och gå in i argumentationen med samma beslutsunderlag som 

politikern. Då behöver politisk jämlikhet och deliberation inte vara i konflikt. 

 I Skånedialogen har deltagarna, enligt tjänstemännen, inte en absolut 

skyldighet att följa dagordningen (se bilaga 9) utan kan komma med egna idéer. 

Det kan tillföra dialogen substans och bidra till att stärka förtroendet mellan 

dialogens parter (Lidmark et.al. 2011:96). Politikerna har olika upplevelser med 

sig från dialogträffarna. Benediktsson anser att Skånedialogen är ett bra forum för 

deltagarna som får fördjupa sig. De som har anmält sig blir sakkunniga och det är 

det politikerna behöver. Då har deltagarna frågeställningar när de kommer. 

Problemet är att deltagarna är entusiastiska till en början men sedan blir de färre 

och färre som engagerar sig (Benediktsson 2011-12-13). Politikernas upplevelse 

av dialogsamtalen är att deltagarna inte är inlästa på ämnena som diskuteras men 

att de brukar ha någon fråga med sig. Kanske har de erfarenheter som de vill delge 

eller en specifik frågeställning som de önskar få svar på. Möjligen har 

preferenserna hos deltagarna förändrats, åtminstone är det vad tjänstemännen har 

påvisat i sitt resultat (Wendel 2011-12-06, Sinclair 2011-12-07). Sinclair upplever 

att deltagarna utgår från sina egna privata upplevelser. Informationen till 

deltagarna, menar han, är bristfällig eftersom det inte har funnits något bra 

informationsunderlag. Nu arbetar de på att få ut mer och bättre information till 

deltagarna. Men han är tveksam till om deltagarna behöver vara så 

jätteinformerade på det sättet (Sinclair 2011-12-07). 

 Intervjuresultatet visar att Skånedialogen inte bidrar till några direkta 

lösningsförslag från deltagarna. Politikerna är där snarare för att lyssna in vad 

medborgarna har att säga. De är inte ute efter att nå konsensus utan att höra de 

olika åsikterna. De har inte försökt att komma fram till något gemensamt 

lösningsförslag utan allt skrivs ner. Benediktsson förklarar att det bör finnas en 

given fråga som ska diskuteras så att det inte ska spreta åt olika håll. Förra 

mandatperioden upplevde hon att det var väldigt spretigt (Benediktsson 2011-12-

13). 

 Samtalssituationen ska enligt Fishkin präglas av balans. Deltagarna ska väga 

argumenten mot varandra och deltagarna ska visa ömsesidig hänsyn oavsett 

bakgrund. Tjänstemännen beskriver i sin rapport att en grupp deltagare har varit 

reserverade och pratat lite, medan andra har pratat mer och bidragit till en bra 

dialog utan att ta över helt eller endast tala i egen sak. Att kunna vara bekväm 
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med att uttrycka sin åsikt talar för att dialogen fungerar (Lidmark et.al 2011:98). 

Bornhager tycker att dialogmötena har skötts ganska bra och att ingen har tagit 

över helt (Bornhager 2011-12-12). Wendel berättar att det är samtalsledarens 

uppgift att styra upp samtalet så att de som är dominanta inte tar över dialogen. 

Det kan fungera lite olika beroende på vem det är som är samtalsledare. Resultatet 

beror mycket på samtalsledarens agerande om deltagarna kommer fram i 

diskussionerna eller inte. Skånedialogen har duktiga tjänstemän för att få detta att 

fungera (Wendel 2011-12-06, Örtegren 2011-12-13). Det finns oftast deltagare 

som tar väldigt mycket plats och det påverkar mycket. Det är många debattglada 

medborgare på dialogträffarna. De medborgare som väljer att komma till 

dialogmötena är oftast de som är vana att säga vad de tycker och som kan tala för 

sig. Ibland kommer deltagarna för att de har något särskilt som de vill klaga på 

(Wendel 2011-12-06, Tabak 2011-12-08, Benediktsson 2011-12-13). 

 Till skillnad från Habermas, som menar att samtalssituationen bör baseras på 

förnuft istället för på känslor, så anser tjänstemännen i Skånedialogen att det är 

positivt när ett ämne har påverkat deltagarna känslomässigt. De menar att när 

dialogen väcker känslor, både positiva och negativa, är det ett tecken på att 

dialogen betyder något för deltagarna. Deltagarna har visat ett stort engagemang i 

de frågor där känslor är involverade och som påverkar alla (Lidmark et.al. 

2011:100). Deltagarna ”har tagit ansvar genom att uttrycka synpunkter, lyssna på 

andra, tilltala de tysta samt låta alla tala” (Lidmark et.al 2011:97). Politikerna har 

emellertid förmedlat att de har motsatta upplevelser från dialogmötena.  

 
En del börjar med att spy galla över hur dåligt allting är, och när de väl har öst ur sig allting 

och alla har lyssnat så kan dialogen börja. När tjänstemännen har förklarat hur saker och 

ting fungerar så blir det lättare att gå vidare. Men det tar tid för de är så taggade när de 

kommer, de triggar varandra. Men det är ett perfekt läge för att få folk att tänka efter och 

resonera (Sinclair 2011-12-07).  
 

Tabak anser att många svar är godtyckliga. Om det ställs en fråga om vården så 

kommer det alltid att komma ett negativt svar eftersom det alltid finns något som 

medborgaren inte är nöjd med. Det är också vad medborgaren har hört i 

mediasammanhang (Tabak 2011-12-08). Sinclair har fått uppfattningen att 

deltagarna representerar ”allmänhetens intresse i gnället” (Sinclair 2011-12-07). 

 Tjänstemännen anser att de genom urvalsmetoden undviker s.k. 

”proffstyckare” som annars brukar dyka upp om inbjudan görs via 

tidningsannonser eller affischer på stan (Lidmark et.al 2011:16). Bornhager 

hävdar däremot motsatsen. Hans erfarenhet är att de som har anmält sig till 

Skånedialogen redan har gjort ett ställningstagande eftersom de är intresserade av 

sakfrågan. Han upplever att det är mycket ”proffstyckare” som deltar som alltid 

tycker någonting om allting (Bornhager 2011-12-12). Örtegren ställer sig tveksam 

till om dialogmötena är ett bra sätt för att få reda på vad ”vanligt folk” tycker. De 

som deltar är ändå medborgare som normalt är engagerade och som politikerna 

förmodligen skulle ha fått tag på ändå (Örtegren 2011-12-13). Av 

intervjumaterialet framgår att dialogen inte uppfyller Fishkins samtliga krav på en 

deliberativ samtalssituation. Skånedialogen tycks tilltala personer som är vana vid 

att uttrycka sig klart och tydligt. Det är många deltagare som redan har en stark 
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åsikt som deltar och det är många dominanta som inte tar hänsyn till andra 

deltagare. Argumenten vägs inte mot varandra på det sätt som det deliberativa 

samtalsidealet kräver. Våra iakttagelser från dialogmötena bekräftar att politikerna 

talar sanningsenligt om sina upplevelser.  

 

 

4.5 Allmänintresse kontra egenintresse 
 

Region Skånes enhet för demokratiutveckling lyfter fram att utgångspunkten i ett 

dialogmöte bör vara allmänintresset, att syftet alltså inte är att framhäva sina 

privata intressen. Anledningen till att medborgaren blir inbjuden till 

Skånedialogen är att han eller hon bor i Skåne, och inte för att representera ett 

visst intresse (Lidmark et.al 2011:11). När personliga problem lyfts fram och en 

deltagares fokus är på egenintresset finns det risk för att ingenting tillförs 

dialogen. Resultatet visar emellertid att allmänintresset har dominerat Skåne-

dialogen (Lidmark et.al 2011:97). 

 Politikernas erfarenhet är dock att allmänintresset inte alltid sätts först. Wendel 

har uppfattningen att det alltid är svårt att få medborgaren att diskutera utan att 

komma in på sitt eget. Han tycker därför att det är extra viktigt att ha en 

strukturerad metod där de hela tiden går tillbaka till ursprungsfrågan för att få det 

svar de söker, alternativt en enkät som medborgaren kan svara på utan att ta med 

sig egna upplevelser (Wendel 2011-12-06). Det är ett problem att få tag på 

personer som vill företräda andra än sig själv. Det är många som är drivna av egna 

problem och som är mycket fokuserade på vad de har upplevt och att det är deras 

fråga som ska lösas. De är inte företrädare för medborgarna på det sättet och det 

kan påverka resultatet då det inte är representativt för befolkningen (Sinclair 

2011-12-07). Medborgarna har ofta en personlig uppfattning. De har många 

gånger en privat erfarenhet som de tar med sig (Benediktsson 2011-12-13, 

Bornhager 2011-12-12). Enligt Wendel är det många som arbetar i Region Skåne 

som deltar och de tar med sig erfarenheter från vården som de gärna talar om 

(Wendel 2011-12-06). Örtegren anser emellertid att deltagarna inte behöver vara 

drivna av ett egenintresse. Deltagarna kan ha ett allmänt intresse. Många som 

deltar i Skånedialogen har ett politiskt intresse och kan tänka sig att bli politiskt 

engagerade, vilket inte är fallet om politikerna frågar någon på gatan (Örtegren 

2011-12-13). Tjänstemännen skriver i sin rapport att det krävs en blandning av 

människor från olika sociala grupper som deltar för att de ska få ett bra resultat 

där allmänintresset står i fokus (Lidmark et.al 2011:12). Men som vi tidigare har 

konstaterat når Skånedialogen inte ut till alla grupper i samhället. Intervju- 

materialet visar också att politikerna till skillnad från tjänstemännen har 

uppfattningen om att deltagarna ofta är drivna av egna intressen. Vi fick inte 

heller uppfattningen i samband med våra observationer att deltagarna var pressade 

att argumentera i allmänintresset.  
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4.6 Möjligheten att påverka 
 

Skånedialogen fungerar i likhet med Fishkins metod, rådgivande eller ger 

information om opinionen som sedan kan användas för att påverka den politiska 

diskussionen. Den ska helt enkelt fungera som en inspirationskälla till de politiska 

partiernas arbete och metoden har utvecklats för att ge medborgarna mer 

möjlighet att utöva inflytande mellan valen.  

 Deltagarna i Skånedialogen får, enligt tjänstemännen, medverka i diskussioner 

kring viktiga frågor och de ges möjlighet att ställa frågor och påverka ansvariga 

politiker. Metoden ger emellertid inte deltagarna något formellt inflytande på 

beslutsprocessen (Lidmark et.al 2011:67). Det håller Wendel med om, han hävdar 

att metoden måste var passande för att kunna tala om något reellt inflytande 

(Wendel 2011-12-06). Enligt tjänstemännen får alla deltagare inte gehör för sina 

idéer men de kan försöka övertyga en politiker om att just deras förslag är det 

bästa (Lidmark et.al 2011:67). Det har varit oklart för deltagarna om dialogen kan 

ge stor, liten eller ingen påverkan alls. Politikerna kan ta med sig synpunkter till 

dess det är dags att fatta beslut, men de kan inte utlova vilka beslut som kommer 

att fattas (Lidmark et.al. 2011:111). Bornhager betonar att det är viktigt att lyssna 

in och menar att medborgarna trots allt har en viss påverkan. Å andra sidan 

uttrycker han ett visst tvivel. 
 

Jag hoppas det inte är en skendemokrati, så vi gör det bara för att göra det och inte lyssnar 

in (Bornhager 2011-12-07). 

 

Precis som Bornhager menar Benediktsson att hon känner ett ansvar att förmedla 

medborgarnas åsikter eftersom det faktiskt är medborgarnas pengar hon hanterar 

(Benediktson 2011-12-13). 

 Tjänstemännen skriver att även enskilda politiker kan ha tagit till sig olika 

argument från deltagarna (Lidmark et.al 2011:60). Då politikerna genomgående 

menar att de inte vet exakt vad materialet från Skånedialogen används till kan 

man också misstänka att möjligheten att påverka är obetydlig eller ingen. 

Samtidigt understryker alla politiker, sånär som på Tabak, starkt att det är viktigt 

eller till och med nödvändigt att medborgarna har inflytande för att kunna stärka 

demokratiutvecklingen. De är dock inte säkra på hur det inflytandet ska förmedlas 

från medborgare till politiker. Wendel förklarar att han vill använda medborgarnas 

synpunkter i sin beslutsprocess men anser att det inte är möjligt med denna metod. 

Han hoppas dock på att man under denna mandatperiod kan känna en förbättring 

och att medborgarnas möjlighet att påverka blir större. Han uttrycker sig på 

följande sätt:  

 
Jag hoppas på att vi kan ta med frågor såsom kollektivtrafikens betalningsmodeller och 

faktiskt få ett svar (Wendel 2011-12-06).  
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4.7 Ny kunskap för politikerna? 
 

Ur deltagardemokratiskt perspektiv är ett utbrett deltagande en förutsättning för 

att få bättre beslut eftersom medborgaren som är direkt berörd och kommer att 

påverkas av beslutet deltar och har möjlighet att lyfta frågor till diskussion. Den 

grundläggande demokratiska rättigheten i en deliberativ metod är att medborgaren 

får vara med och resonera och bestämma sig. Det är åsiktsbildningen före beslutet 

som är det viktiga. Metoden ska fungera så att den informerar beslutsfattarna om 

medborgarnas värderingar, idéer, behov och önskemål. Hur påverkas då 

politikernas beslutsunderlag i praktiken? 

 I rapporten framförs att medborgardialogen bland annat finns till för att 

politikerna i Region Skåne ska fatta rätt beslut. Politikerna får genom 

Skånedialogen veta hur medborgarna ställer sig till en rad olika frågor och får ett 

bredare beslutsunderlag. Politikerna får en bättre bild av sakförhållandena 

(Lidmark et.al 2011:59). Politiker får ta del av nya perspektiv, se nya behov och 

komma vardagsvärlden lite närmare. Att möta alla möjliga människor och skapa 

ett gemensamt utbyte av tankar ställer krav på öppenhet. Det är svårt att gå helt 

opåverkad från ett dialogprojekt (Lidmark et.al 2011:113).  

 Enligt den deliberativa demokratimodellen är samtal mellan människor det 

bästa sättet att komma underfund med hur man ska lösa problem och vilka 

problemen är. Det sägs finnas ett värde i den privata information och 

medborgarnas kunskaper som kommer fram vid deliberation vilket kan leda till 

nya lösningar på gemensamma problem. Örtegren tycker emellertid att hon redan 

har ett bra beslutsunderlag i de flesta frågor men menar att Skånedialogen kan 

vara en kompletterande informationskälla. Men i många fall så får hon enbart 

bekräftat det som hon redan vet (Örtegren 2011-12-13). Tabak håller inte med 

Örtegren utan menar snarare att det hade varit enklare att köpa in en 

opinionsundersökning om det finns behov av ytterligare en informationskälla. 

Vidare tolkar Tabak det som att politikerna bara är där för att agera utåt, som 

skådisar. Det kunde lika bra ha varit tjänstemän som deltog i dialogmötena (Tabak 

2011-12-07). 

 Bornhager anser att han får bredare beslutsunderlag men inte alltid ett bra 

sådant (Bornhager 2011-12-12). Wendel tror inte man kan få bättre 

beslutsunderlag men att man kanske kan få in en annan dimension som är 

användbar.  

 
Principen för Skånedialogen borde vara att man inför varje fråga ställer frågan: borde vi ha 

medborgardialog för detta? Ibland är svaret nej. I andra frågor kan det vara oerhört 

intressant och viktigt att få veta medborgarnas inställning.  

 

Däremot tycker han sig känna av trycket i en fråga, hur viktig och engagerande 

just det ämnet är. Vidare säger han emellertid att man inte kan ha det som grund 

för ett beslut och anledningen till det är att personerna ofta har med sina egna 

personliga berättelser. Han återvänder dock till att det är betydelsefullt att få veta 

vad medborgarna tycker (Wendel 2011-12-06). Intervjumaterialet visar att 

politikerna som har deltagit i Skånedialogen inte anser att metoden ger dem någon 
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ny kunskap eller bättre beslutsunderlag som påverkar beslutsfattandet. Även om 

samtliga politiker tycker att det är betydelsefullt att få reda på vad medborgarna 

tycker så anser de att Skånedialogen inte är rätt metod för detta ändamål. 

Medborgarnas åsikter tycks inte göra någon skillnad för beslutskvaliteten i 

praktiken eftersom de har ringa, inget eller ytterst lite inflytande. Som Tabak 

antyder så ska vissa beslut inte ska tas av medborgare, många områden blir för 

känslosamt för den enskilde. Det är däremot politikernas jobb att ta svåra och 

jobbiga beslut. Den enskilde ser till sitt och därför kan en politiker inte ha det som 

en grund till ett beslut (Tabak 2011-12-07). 

 

 

4.8 Skånedialogen som metod 
 

Skånedialogen som metod kännetecknas enligt tjänstemännen bl.a. av att urvalet 

är slumpmässigt, det sker genom en anmälan per enkät. Frågorna som behandlas 

rör Skånes framtid och berör därmed Skånes befolkning. Det fysiska mötet sker 

öga mot öga med en politiker. Dessutom pågår dialogprocessen under en längre 

tid vilket gör att deltagarna får en bred och djup insikt om själva ämnet. 

Skånedialogen följs dessutom upp med en vetenskaplig noggrannhet. Det är 

summan av alla dessa inslag som gör den unik (Lidmark et.al 2011:16). Precis 

som Fishkins metod så fokuserar Skånedialogen på åsiktsförändringar och 

fungerar som en slags reflekterande opinionsundersökning som kombinerar 

opinionsundersökningens representativitet med den deliberativa demokratiteorins 

betoning på argumentation, samtal och reflektion. Deltagarna får ge sin syn på 

ämnet både före och efter sammankomsten. Intervjumaterialet som vi har 

presenterat visar emellertid att politikerna är tveksamma till denna form av 

medborgardialog av olika orsaker.  

 Samtliga politiker är ense om att medborgardialog är något som behövs och 

alla menar att demokratin behöver utvecklas och anpassas till dagens medborgare. 

Wendel är tveksam till Skånedialogen som metod bl.a. för att syftet har varit 

oklart. Politikerna har också fått information om vilket tema som skulle behandlas 

väldigt sent, vilket ska ske på ett tidigt stadium enligt tjänstemännen och metoden 

(Lidmark 2011:16). Han tror emellertid inte opinionsundersökningar skulle kunna 

ersätta Skånedialogen men menar att Skånedialogen som metod inte är ideal 

(Wendel 2011-12-06). Tabak framhåller att Skånedialogen handlar om att få 

politikerna närmare medborgarna, att vara närvarande genom att vara ute mer 

bland folk. I princip får politikerna betalt för att göra det som de ändå skulle ha 

gjort varje dag.  

 
Jag tycker inte vi ska behålla Skånedialogen. Det är inte detta pengarna ska gå till med 

tanke på att det görs nedskärningar i Region Skåne (Tabak 2011-12-07). 
 

 Bornhager tycker det är en mycket bra erfarenhet men något måste göras åt den 

dåliga uppslutningen på mötena. De som kom till mötena kom för diskussionens 

skull inte för att förändra något. ”Jag tycker absolut vi ska ha kvar 

medborgardialog, en reviderad Skånedialog” (Bornhager 2011-12-12).  
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 Sinclair tror mycket på medborgardialog. Han skulle vilja ha det inom 

kommunen också. ”Jag tänker att man går ut på torget för att prata och möta folk” 

(Sinclair 2011-12-07). När det gäller Skånedialogen tror han att man måste hitta 

ett annat sätt att hitta deltagare annars kan Skånedialogen lätt bli en snäv sektor 

vilket rapporten också vidhåller. Det blir inte riktigt representativt. Även 

Benediktsson tror det är en lyckad satsning men tror att man når ut till fler om 

politikerna kommer till medborgarna inte tvärtom. Hon tror däremot inte på 

Skånedialogen som ett permanent inslag. Hon förespråkar dock att dialog med 

medborgarna alltid ska finnas, men kanske på ett annat sätt (Benediktsson 2011-

12-13). 

 ”Det har varit mycket intressant, vi får veta vad allmänheten tycker utan att 

läsa tjocka luntor” säger Örtegren. Hon påpekar att vi inte uppfunnit dialog utan 

många andra har gjort det på andra sätt.  
 

Man borde titta på andra länder och på olika metoder och inte fastna i en metod. Man kan 

lära sig av dem. Dialog är här för att stanna men i vilken form vet jag inte (Örtegren 2011-

12-13) 
 

Per Rosén tycker själv att Skånedialogen har utvecklats till fullkomlighet genom 

åren.  

 
Får man inte med medborgarna nu, så beror det förmodligen på att det bland medborgarna i 

grunden saknas tillräckligt intresse för denna typ av aktiviteter (åtminstone under gällande 

förutsättningar) - en inte helt orimlig slutsats!” (Rosén 2012-03-12).  
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5 Slutdiskussion 
 

 

 

 

 

Som vi presenterade inledningsvis är Skånedialogens syfte att genom deliberativa 

samtal stärka demokratin och bidra till bättre beslutsunderlag i den politiska 

processen. Skånedialogen är ett försök att engagera och involvera medborgarna i 

den regionala politiken. Vår ambition har varit att undersöka om metoden 

uppfyller sitt syfte och fungerar tillfredställande ur en deliberativ 

deltagardemokratisk utgångspunkt. Vår huvudfråga lyder: I vilken utsträckning 

kan politikerna använda Skånedialogen som resurs i beslutsfattandet?  

 Intervjumaterialet visar att politikerna har olika upplevelser med sig från 

dialogträffarna. Det uttrycktes att Skånedialogen kan fungera som ett bra forum 

för deltagarna att fördjupa sig och bli mer sakkunniga. Enligt Fishkin och 

metoden så förväntas deltagarna vara pålästa och gå in i argumentationen med 

samma beslutsunderlag som politikerna. Intervjumaterialet visar däremot att 

politikernas samlade upplevelse är att deltagarna inte har varit inlästa på ämnena 

som har tagits upp men har med sig egna frågeställningar, egna erfarenheter och 

upplevelser som de vill diskutera. Även om deltagarna har visat ett stort 

engagemang så har de ofta drivits av egna problem och hur deras frågor ska lösas. 

Det framkom också att deltagarna i hög grad styrdes av egenintresset. Politikerna 

upplever att tjänstemännen gör ett bra arbete som samtalsledare men ändock har 

vissa deltagare tagit mycket plats. Deltagarna är ofta debattglada och vana vid att 

tala för sig och det påverkar balansen i gruppen. Samtalssituationen har inte 

fungerat enligt den deliberativa idealbilden, och det uttrycktes att dessa 

synpunkter inte kan användas som underlag till ett beslut eftersom de inte är 

representativa för Skånes befolkning. Det är medborgare som politikerna normalt 

skulle ha nått ut till ändå. Ett värde i att använda sig av Skånedialogen, som 

framfördas, är emellertid att metoden tilltalar medborgare som har ett politiskt 

intresse och kan tänka sig att bli politiskt engagerade. I en demokrati med allt 

färre partimedlemmar och avhopp från politiska uppdrag så kan det vara ett bra 

sätt att rekrytera nya politiker. 

 Enligt tjänstemännen är Skånedialogens och beredningsgruppernas uppgift att 

förse nämnderna med underlag för att de ska kunna fatta bättre beslut med större 

hänsyn till medborgarnas behov och erfarenheter. Politikernas uppgift är att ta in 

kunskaper och åsikter som kommer fram på dialogträffarna och föra dem vidare i 

nämnderna. Huruvida en deltagare kan påverka ett beslut beror på om en politiker 

väljer att beakta synpunkterna, och om samma politiker lyckas förankra dessa 

förslag. Grunden med det deliberativa samtalet är att det finns ett värde i att man 

genom att få in medborgarnas privata information och kunskaper får bättre 

lösningar i de frågor som behandlas. Intervjumaterialet visar emellertid att 

politikerna anser sig ha ringa eller ingen nytta alls av Skånedialogen. Politikerna 

tycker visserligen att det är intressant att deltaga i olika metoder för 
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medborgardialog och känner sig ansvariga för att förmedla medborgarnas åsikter. 

Men det framgår tydligt av intervjumaterialet att majoriteten inte tycker att 

Skånedialogen är den optimala metoden för detta. Politikerna kan få ett bredare 

beslutsunderlag men de är tveksamma till om det är bra och tillförlitligt. De lyfter 

också fram att Skånedialogens bidrag med åsikter och förslag är begränsad 

eftersom synpunkterna som framkommer många gånger är negativa och inget 

konstruktivt som kan användas i beslutsfattandet. Politikerna anser sig redan ha 

bra beslutsunderlag men Skånedialogen kan fungera som en kompletterande 

informationskälla. Den kan möjligen användas för att känna av engagemanget i en 

fråga. Här kan emellertid ligga ett värde i att politikerna får bekräftat att deras 

eget förslag är förankrat hos medborgarna. En kritisk röst menar dock att 

politikerna mest agerar utåt som skådespelare i samband med dialogträffarna och 

att de lika gärna kan köpa in opinionsundersökningar. Även om politikerna anser 

att det är betydelsefullt att få veta vad medborgarna tycker så uttrycker de också 

ett tvivel huruvida medborgarna bör vara delaktiga i alla frågor alltid.

 Intervjumaterialet visar att politikerna sammantaget anser att det finns stora 

brister i Skånedialogen. Det största bekymret som har lyfts fram är att metoden 

inte når ut till den breda allmänheten. Politikerna anser inte att de kan basera sina 

beslut på ett så litet urval som inte är representativt för befolkningen. Metoden tar 

dessutom inte hänsyn till invånarantalet i de olika beredningsgrupperna. Vidare 

har framhållits att syftet för dialogen har varit oklart och politikerna har oftast fått 

veta väldigt sent vilket tema som ska behandlas. Det tycks som om politikerna 

betraktar metoden både som flummig och otydlig. En del tror på idén med 

Skånedialogen men att det är svårt att konstruera en medborgardialog som tilltalar 

alla grupper. Det upplevs som om det är rena önskemöten från tjänstemännens 

sida. Det är en utmaning att engagera människor, när valdeltagandet samtidigt 

minskar. Det har också framhållits att informationsunderlaget till deltagarna har 

varit bristfälligt vilket är ett av Fishkins och metodens huvudkriterier för att den 

ska fungera och ge ett resultat som skiljer sig åt från en vanlig 

opinionsundersökning. 

 Sammanfattningsvis är det svårt att se att samtal av denna karaktär ger 

politikerna ny och förbättrad kunskap att ta med sig in i den politiska 

beslutsprocessen. Syftet med demokratiutveckling är i grunden att bibehålla och 

stärka legitimiteten. Legitimiteten hos ett politiskt beslut sägs ju bli större när alla 

får en möjlighet att säga vad de tycker i en fråga. Skånedialogen är ett sätt att få 

politikerna närmare medborgarna men det lyckas inte fullt ut eftersom man inte 

når ut till fler. Deltagarna utgör inte heller ett tvärsnitt av befolkningen. Precis 

som kritikerna hävdar, tycks det vara en svår utmaning att finna en balans mellan 

kravet på medborgerligt deltagande och politisk jämlikhet. Deltagarna är 

dessutom ojämlikt fördelade med tanke på ålder och befolkningsgrupper. Vidare 

lockar metoden medborgare som är vana vid att uttrycka sig. Det är många som 

deltar som redan har en stark åsikt och det är många dominanta i samtalet. 

Deltagarna tar ofta med sig personliga åsikter in i diskussionen. De deliberativa 

idéerna om att offentlighet censurerar bort egenintresse och får en förbättrande 

effekt på deltagarnas åsikter visar sig alltså i detta sammanhang vara diskutabelt. 

Och om deliberation inte gör någon skillnad, är det kanske dags att fråga sig vad 
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nyttan egentligen är med den här formen av deliberativt deltagande där syftet är 

att inhämta bättre beslutsunderlag?  

 Vårt slutresultat visar att Skånedialogen inte kan betraktas som en betydande 

resurs till Region Skånes politiker och att metoden inte tycks generera mer 

proaktiva eller klokare politiker på det sätt som tjänstemännen och den 

deliberativa demokratin påstår. Det finns inget tvivel om att det har lagts ner 

mycket tid och arbete på att få Skånedialogen att fungera. Idén är i teorin mycket 

tilltalande men det tycks vara svårt att få den att fungera i den politiska praktiken. 

Som politikerna antyder måste metoden modifieras och anpassas efter dagens 

medborgare. I annat fall bör man fråga sig om det inte är ett slöseri med både tid 

och resurser? Enligt tjänstemännens studier genererar Skånedialogen emellertid 

positiva effekter på deltagarna och som vi inledningsvis skrev så kan det vara 

viktigare med deltagande än vad det ger för demokratiska effekter. Detta kan även 

vara ett område för vidare studier och framtida utvärdering.  
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Bilagor Bilaga 1 

 

 
Hej (namn), 

 

Vi är två studenter från statsvetenskapliga institutionen i Lund som nu ska skriva 

vår magisteruppsats och har valt att fokusera på Regions Skånes 

demokratiutveckling. Vi vill använda Skånedialogen som studieobjekt och är 

därför intresserade av att träffa dig som medverkar i beredningsgruppen för 

medborgardialog. Vi är angelägna om att ta del av dina erfarenheter och 

synpunkter om de dialogmöten som du har deltagit i och skulle därför vilja träffa 

dig för en intervju. Det övergripande syftet är att undersöka nyttan av 

medborgardialogerna som har genomförts.  

 

Vi avser att intervjua tio förtroendevalda i Region Skåne.  

 

Vår förhoppning är att få träffa dig för en intervju som beräknas ta ca en timme. 

Vår önskan är att boka in ett intervjutillfälle med dig under vecka 49-50.  

 

Vi kommer eventuellt att banda intervjun för att kunna återge korrekt information.  

Din medverkan är viktig och vi är mycket tacksamma för att du ställer upp på 

intervjun som ligger till grund för att vi ska kunna genomföra vår undersökning. 

Vi ser fram emot att höra från dig för att avtala en intervjutid på nedanstående e-

mail eller telefonnummer.  

Om du har några frågor före eller efter intervjun så är du självklart välkommen att 

kontakta oss.   

Tack på förhand!  

 

Med vänlig hälsning 

 

Charlotte och Sara 

 

 

Charlotte Rafsten (Tel: 0704-822 901, E-mail: rafsten.c@gmail.com) 

Sara Strand (Tel: 0733- 696 603, E-mail: saraorvar@yahoo.com) 

  

mailto:rafsten.c@gmail.com
mailto:saraorvar@yahoo.com
http://www5.lu.se/upload/GrafiskProfil/Logotyper/Lunds
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Bilaga 2 

 

INTERVJUGUIDE  

 

1. Namn/Bakgrund/timmar med beredningsgrupparbetet? 

2. Kan du berätta lite om ditt arbete i beredningsgruppen? 

 

3. Hur används förslagen som har kommit fram i Skånedialogen?  

4. Hur stort inflytande upplever du att Skånedialogen har haft för beslutsfattandet i 

praktiken? 

5. Hur mycket inflytande tycker du att medborgarna bör få i olika sakfrågor? 

6. Anser du att ni har tillräckligt bra beslutsunderlag i de frågor som medborgarna inte har 

varit involverade? Om inte, hur kan man få ett bättre och bredare beslutsunderlag?  

7. Finns det några exempel där dialogerna har bidragit till ändrade ståndpunkter?  

8. Tycker du att Skånedialogen är ett viktigt sätt att ”ta tempen” på opinionen innan ett 

beslut fattas? 

9. Fick du uppfattningen om att dialogdeltagarna har varit pålästa/kunniga/insatta i 

problemområdet som har diskuterats? 

10. Var det svårt att komma fram till ett enat lösningsförslag? 

11. Har deltagarna tillfört något nytt i sakfrågorna? 

12. Upplever du att preferenserna hos deltagarna har förändrats under tiden som 

dialogerna har pågått?  

13. Tror du att konstelationen av dialoggrupperna påverkar resultatet?  

14. Tycker du att åsikterna som framkommit speglar allmänintresset? 

15. Upplever du att ni har fått fler proaktiva politiker genom Skånedialogen? 

16. Har Skånedialogen fungerat som ett bollplank för dig i ditt politiska arbete? 

17. Har dialogen tagit några oväntade vändningar?  

18. Har du uppfattningen om att det finns ett demokratiproblem på regional nivå? 

19. Hur viktigt tror du att det är att medborgaren får vara med och tycka till i olika politiska 

sakfrågor?   

20. Finns ett verkligt intresse bland politiker i allmänhet att veta vad medborgarna tycker i 

komplexa frågor? 

21. Vilken effekt tror du att dialogmötena har haft för deltagarna? 

22. Har det varit svårt att hålla isär rollerna som regionpolitiker och partipolitiker i 

dialogmötena? 

23. Tror du att förståelsen för politiska beslut har ökat genom dialoginsatserna? 

24. Är du nöjd med Skånedialogen dvs anser du att det har varit en lyckad satsning? 

25. Vad kan förbättras? 

26. Vill du att Skånedialogen ska bli ett permanent inslag i Region Skånes fortsatta politiska 

arbete? 
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