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Abstract 

Bachelor essay in political science by Andreas Byfeldt, autumn 2007 

”The practice of deliberative democracy -  

Limitations or enhancements of representative democracy?” 

 

Supervisor: Erik Amnå 

 

The purpose of this study is to find out what impact the practice of deliberative democracy 

might have on a representative democracy. What effects deliberative democracy could have in 

this context are scientifically as well as publically relevant seeing that participation in 

representative democracies as well as the forms of representation is altering.  

 

The essay contains both a theoretical segment and a case study. The information regarding the 

case is based on the results from a questioner, conversations by and observations from the 

author. In addition an analysis is performed in the case study. 

 

The conclusion of the essay is that there is too little empirical research on the subject of 

deliberative democracy to make a qualified conclusion about what effects the practice of 

deliberative democracy could have on a representative democracy. We can though, from the 

facts that are available, suppose that deliberative democracy can function as a complement to 

representative democracy by securing a representative interface of the population. 
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1. Inledning 

1.1 Ämnesval 

Deliberation som statsvetenskapligt begrepp har under de senaste tio åren varit väldigt 

populärt som statsvetenskapligt studieobjekt. Runt om i världen finns en efterfrågan på 

representativitet inom demokratiska politiska system och här har deliberationen visat sig 

utgöra en viktig del inom demokratiforskning. Medborgardeltagande är i både fattiga och rika 

demokratiska länder något som efterfrågas samtidigt som en förankring av politiska frågor 

från representationen också behövs. Denna trend blir tydlig i ljuset av att de klassiska 

etablerade politiska partierna förlorar medlemmar, sakfrågeorganisationer blir allt mer 

frekventa samt att valdeltagandet sjunker. I denna kontext har ett antal samtalsdemokratiska 

experiment utformats och genomförts. Är samtalsdemokratiska experiment svaret på frågan 

om bristande representativitet och politisk förankring eller är det enbart ett populistiskt jippo 

från den statsvetenskapliga forskarvärlden? Detta är vad jag avser att klargöra i denna 

uppsats. 

1.2 Syfte 

Mitt syfte blir således att förklara vad samtalsdemokratiska experiment kan tänkas ha för 

påverkan på en klassisk representativ demokrati. 

1.3 Frågeställningar 

1.3.1 Grundfråga 

Vad kan samtalsdemokratiska experiment göra för en representativ demokrati? 

1.3.2 Delfrågor 

Kan samtalsdemokratiska experiment stärka en representativ demokrati? 

Kan samtalsdemokratiska experiment försvaga en representativ demokrati? 

1.4 Metodiskt tillvägagångssätt 

Jag kommer i denna uppsats att utgå från ett antal olika statsvetenskapliga forskningsteorier 

kring deliberation och sedan koppla dessa till ett dagsaktuellt fall. Fallet jag har valt att 

använda mig av är ett medborgarkonvent som genomförts i Jämtlands län. Detta fall är det 
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första samtalsdemokratiska experiment i en svensk kontext. Gällande fallet Jämtland kommer 

jag använda mig av ett enkätunderlag ifyllt i samband med en medborgarträff. 

1.4.1 Angreppssätt 

Min uppsats kommer att bestå av tre delar. De första två delarna är mer teoretiska och jag 

kommer att angripa dessa genom faktainhämtning från tryckta källor. Den tredje delen av min 

uppsats kommer att vara en fallstudie. Denna fallstudie är ett medborgarkonvent i Jämtlands 

län. Det jag skall försöka klara ut är vad konventet, i enlighet med deliberativa teorier, är för 

något. Det andra jag ska göra är att se om fallet kan hjälpa mig med min fråga om vad 

samtalsdemokratiska experiment kan göra för en representativ demokrati. 

1.4.2 Material 

Jag kommer att använda mig av både primärdata och sekundärdata. Primärdatan består av en 

enkätstudie jag genomfört med deltagare av medborgarkonventet i Jämtlands län samt mina 

egna observationer av detsamma. Jag kommer även att använda mig av primärdata i form av 

deliberativa forskares litteratur. 

Sekundärdatan består av olika böcker, tidskrifter och internetkällor skrivna av olika forskare 

och teoretiker. Dessa kommer jag primärt att använda mig av i mitt teoretiska 

bakgrundskapitel. 

James Fishkin är den statsvetenskapliga forskare som gjort mest för att omsätta deliberativa 

teorier till praktik. Eftersom mycket nästan all forskning gällande deliberativa idéer är 

teoretisk och inte har tillämpats i praktiken så har jag valt att använda mig mycket av Fishkin 

då jag vidare i uppsatsen skall undersöka ett praktiskt fall. Jag kommer av den anledningen 

ägna ett kapitel där jag beskriver hans praktiska och teoretiska kreationer. 

Det validitetsproblem som kan tänkas uppstå är att den allra största delen av deliberativ 

forskning har formats i en icke-skandinavisk kontext. Jag har för avsikt att använda mig av 

fallet Jämtland för att pröva mina frågeställningar och detta kan bli problematiskt då empirin 

på området har formats primärt i en amerikansk kontext. 

1.4.3 Forskningsteknik 

Uppsatsen kommer att bestå av en fallstudie i form av en enkätundersökning samt mina egna 

observationer av fallet. 
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1.4.4 Avgränsningar 

I min analys och redovisning av fallet med medborgarkonventet i Jämtlands län så kommer 

jag bara väldigt kort att beröra den andra av de två medborgarträffarna. Denna avgränsning 

har jag valt att göra eftersom den andra samlingen inte kan liknas ett samtalsdemokratiskaskt 

experiment och därmed inte underlättar förståelsen av vad detta fenomen är för något. 

Jag har även valt att inrikta mig enbart på ett fall i en svensk kontext för att se vad detta kan 

tänkas ha för påverkan på en representativ demokrati som Sverige är. Att försöka mig på att 

ge en allmänt vedertagen syn på vad samtalsdemokratiska experiment kan tänkas göra för 

representativa demokratier överhuvudtaget, är något som jag inte tror är genomförbart i en C-

uppsats.  

1.4.5 Forskningsproblem 

Nästan all empiri på forskningsområdet deliberation är formad utifrån en amerikansk kontext. 

Problemet med detta består i att på ett användbart sätt kunna omsätta empirin till en svensk 

kontext. 
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2. Teoretisk bakgrund 

2.1 Deliberation 

Sveriges rådande styrelseskick kan idag beskrivas en ”deltagardemokrati med deliberativa 

kvaliteter”
1
. Men vad betyder egentligen detta? Vad innebär begreppet deliberation? 

”Deliberation = consideration, reflection”
2
 

Deliberation, eller termen deliberativ demokrati, är något förhållandevis nytt inom 

statsvetenskaplig forskning i allmänhet och i Sverige som demokratiskt samhälle i synnerhet.  

Deliberation som statsvetenskapligt begrepp har formats genom en process av olika tänkares 

samlade syn och tankar kring deltagande. Det finns förvisso tänkare som inte alls instämmer i 

allt vad den deliberativa demokratin har att erbjuda. Jean Jaques Rousseau, t ex, hade en tanke 

om den genuina folkviljan. Denna syn gjorde att Rousseau förespråkade ett folkligt 

deltagande utan deliberativa kvaliteter. Rousseau menade att ett deliberativt forum skapade 

förutsättningar för manipulation av människors åsikter, samt att denna chans att påverka 

åsikter förtog beslutsproceduren eftersom viljan, eller åsikterna, redan fanns där klara att 

applicera på vilket beslut som nu skulle tas.
3
 

Detta är något som kritiseras av t ex Bernard Manin. Han menar att ett kollektivt beslut kan 

vara legitimt, inte eftersom det är den kollektiva viljan, men för att det är resultatet av just en 

kollektiv deliberation. Manin menar att ett beslut taget med deliberativa kvaliteter äger mer 

legitimitet än ett röstningsförfarande där medborgaren, utan deliberation, redan har en uttalad 

vilja. Om argument lyfts fram och medborgaren får ta del av fler synsätt än sitt eget redan 

formade, har en deliberation skett.
4
 

En kritiker till de deliberativa kvaliteterna var Joseph Schumpeter. Schumpeter ansåg att den 

gemene medborgaren inte var tillräckligt kompetent för att kunna fatta ett klokt beslut för det 

kollektiva goda. Visserligen klarar en enkel medborgare kanske av att fatta ett beslut om vad 

                                                
1 Premfors, Rune och Roth, Klas (2004), En Demokratisyn och ett forskningsfält, Premfors, Rune och Roth, Klas 

(red.), ”Deliberativ Demokrati”, Studentlitteratur, Lund, s.7. 
2 Waite, Maurice (2002), Concise Oxford Thesaurus, Oxford University Press, Oxford, s. 209. 
3 Premfors, Rune och Roth, Klas (2004), En Demokratisyn och ett forskningsfält, Premfors, Rune och Roth, Klas 

(red.), ”Deliberativ Demokrati”, Studentlitteratur, Lund, s. 10. 
4 Manin, Bernad (2004), On Legitimacy and Political Deliberation, Blaug, Ricardo och Schwarzmantel, John 

(red.),”On Democracy – A Reader”, 2004, Edinurgh University Press Ltd, Edinburgh, s. 502. 
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som är gott för sig själv, men Schumpeter menar på att medborgarens deltagande i politiken i 

högsta möjliga grad skall begränsas och överlåtas till kompetenta experter. Detta grundar han 

på att den politiska debatten är för infekterad med värdeargument och kan liknas en 

kommersiell reklam. I denna kontext är då medborgaren inte tillräckligt vidsynt, eller kanske 

upplyst, för att kunna sålla bland argument och tillgodogöra sig relevant information för att 

kunna fatta ett vist beslut.
5
 

Det goda styrelseskicket dominerades tidigare av två tankeskolor: deltagardemokratin och 

konsensus- eller samtalsdemokratin. Jag kommer nu kort att beröra dessa för att utröna 

skillnaden mellan de två. 

2.2 Deltagardemokrati 

Deltagardemokratin kom i västerländska demokratier under 1960- och 1970-talet att växa 

fram som ett svar på uppfattningen om den gemene medborgaren som politiskt inkompetent. 

Under 1960- och 1970-talet hade representationen och de representerade distanserats från 

varandra. Detta var något som under denna tid ansågs vara något positivt. Ju mindre 

medborgaren deltog i politiken, desto mindre kunde denne förstöra.
6
 Det var just denna 

människosyn som deltagardemokraterna vände sig mot. Deltagardemokraterna menade att om 

medborgaren var oduglig som politiskt djur så var det en konsekvens av ett systemfel inbyggt 

i den representativa demokratin. I detta system gavs nämligen inte medborgaren varken 

tillfälle eller chans att utvecklas på ett demokratiskt positivt sätt. Om medborgaren istället 

skulle ges denna möjlighet så ansåg deltagardemokraterna att deltagande istället skulle leda 

till en ”vitaliserad och förstärkt demokrati”.
7
 Förändring för medborgaren på individnivå är 

något som inom deltagardemokratin främjas mer än en förändring på systemnivå. Tanken är 

att medborgaren genom deltagande skall mogna och få en bättre känsla för det allmänna bästa 

och därigenom få ett incitament att arbeta för det kollektiva.
8
 Idén om medborgarfostran är 

inte något nytt begrepp utan förespråkades t ex av James Stuart Mill redan på 1800-talet och 

av Rousseau på 1700-talet. Idén om deltagande kan t o m spåras så långt bak som till det 

                                                
5 Reinikainen, Jouni och Reitberger, Magnus (2004), Kiritken av deliberativ demokrati, Premfors, Rune och 

Roth, Klas (red.), ”Deliberativ Demokrati”, 2004, Studentlitteratur, Lund, s. 280. 
6 Jarl, Maria (2004), Deltagardemokraterna och den Representativa demokratin, Gilljam, Mikael och 

Hermansson, Jörgen (red.), ”Demokratins mekanismer”, Liber, Malmö, s.126 f. 
7 Ibid. s.128. 
8 Bengtsson, Åsa (2008), Politiskt Deltagande”, Studentlitteratur, Ungern, s. 56. 
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antika Grekland.
9
 Dock är det först på senare år som vi har sett deltagande i praktiken. I 

Sverige har vi idag t ex ett väldigt väl utvecklat remissystem gällande fastställandet av 

förordningar. Medborgare i Sverige har en benägenhet att ansluta sig till föreningar, såsom 

politiska, sport- och intresseföreningar för att bara nämna några, som indikerar att ett 

medborgerligt deltagande är något viktigt för svensken. 

2.3 Deliberativ demokrati 

Den deliberativa demokratin, eller samtalsdemokratin, fokuserar på samtalet. Det är det 

”rationella politiska samtalet”
10

 som är det centrala. Mycket fokus ligger på den process som 

samtalet är och som genererar kollektiva beslut utifrån individuella preferenser. 

Den deliberativa demokratin kan, precis som deltagardemokratin, ses som ett alternativ till 

uppfattningen om den klassiska representativa demokratin. En av de mest tongivande inom 

deliberativ demokratiforskning, eller samtalsdemokratiforskning, är Jürgen Habermas. 

Habermas idé om samtalet som instrument för att åstadkomma politiska beslut grundas i att 

medborgares preferenser inte är absoluta utan snarare formbara.
 
I ett deliberativt samtal ställs 

medborgares åsikter mot varandra och under den rationella interaktionen som samtalet är 

skapas något nytt.
11

 Habermas menar således att politiska beslut ska fattas i samtalsprocessen. 

Kritiken som riktas mot Habermas grundas i hans eftersträvan av konsensus i det deliberativa 

samtalet. Medborgaren tvingas till något mer än att pröva politiska ståndpunkter och 

argument. Habermas vill se resultat. I ett samtal som syftar till att producera ett 

konsensusbeslut så kompromissas medborgarens åsikter. Även om medborgaren i princip kan 

hålla med om beslutet så har likväl ett beslut tvingats fram. Om det förutsätts att ett samtal ska 

vara kompromisslöst och upplyst men sedan kräver att medborgarna skall komma överrens så 

skapas en orättvisa i samtalet och en hegemonisk ställning för förespråkaren av den ledande 

åsikten.
12

 

                                                
9 Bengtsson, Åsa (2008), Politiskt Deltagande”, Studentlitteratur, Ungern, s. 57-58. 
10 Karlsson, Christer (2004), Den Deliberativa Drömmen och Politisk Praktik – samtalsdemokrati eller 

elitdiskussion?, i Gilljam, Mikael och Hermansson, Jörgen (red.), ”Demokratins mekanismer”, Liber, Malmö, s. 

214. 
11 Bengtsson, Åsa (2008), Politiskt deltagande, Studentlitteratur, Ungern, s. 60-61. 
12 Young, Iris Marion (2003), Activist Challanges to Deliberative Democracy, i Fishkin, James och Laslett, Peter 

(red.), “Debating Deliberative Democracy”, Blackewll Publishing, Malden, Oxford, Carlton, s. 116. 
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Samtalsdemokratin är snarare en idé, en teori, än ett faktiskt förfarande. Några försök med 

denna modell har gjorts men de är fortfarande just försök. Det är denna sorts deliberativa 

tanke jag vill försöka få klarhet i om den faktiskt är genomförbar. Som Christer Karlsson 

skriver: ”Om den deliberativa demokratiteorin skall bli något mer än intressant stoff för 

vetenskapliga artiklar och seminariediskussioner, måste dess idéer konfronteras med den 

politiska praktiken.”
13

 

2.4 Samtalsdemokratiska experiment 

Med samtalsdemokratiska experiment menar jag praktiska kvaliteter av deliberativa teorier. 

Ett samtalsdemokratiskaskt experiment är vad som sker när en deliberativ idé omsätts till 

praktiken. 

Medborgarpaneler, medborgarkonvent, deliberativa opinionsundersökningar, 

konsensuskonferenser och medborgarjuryer.
14

 Det finns många olika sorters 

samtalsdemokratiska experiment, och många namn på de samma. Men få försök har gjorts i 

en skandinavisk kontext. Ännu färre i en svensk. Innan fallet i Jämtland så har jag bara hittat 

ett fall där medborgare bjudits in till ett deliberativt samtal. Detta var ett medborgarråd som 

genomfördes i Karlstad den 24 till 25 mars 2007. Medborgarrådet fjärrstyrdes av den svenska 

EU-kommissionären Margot Wallström och tanken med detta experiment var då ”att främja 

dialog och debatt om EU:s framtid och att minska gapet mellan medborgare och 

beslutsfattare.”
15

 

Samtalsdemokratiska experiment är sällan institutionaliserade. De tenderar snarare att vara en 

engångsföreteelse i samband med att någon, oftast någon annan än medverkande medborgare, 

vill lyfta en enskild fråga eller ett antal ämnesspecificerade frågor.
16

 

Medborgarjuryer betyder ofta att en liten grupp, ofta inte mer än 12 till 24 stycken. Deltagarna 

är slumpmässigt utvalda och får under ett antal dagar tillsammans med experter deliberera om 

den aktuella frågan eller frågorna. Denna sorts experiment anordnas ofta av en oberoende 

                                                
13 Karlsson, Christer (2004), Den Deliberativa Drömmen och Politisk Praktik – samtalsdemokrati eller 

elitdiskussion?, i Gilljam, Mikael och Hermansson, Jörgen (red.), ”Demokratins mekanismer”, Liber, Malmö, s 

215. 
14 Bengtsson, Åsa, (2008), Politiskt Deltagande, Studentlitteratur, Ungern, s. 190. 
15 Samtal med Anna Hildebrand, Projektledare från Global Utmaning för Medborgarkonventet i Jämtlands län, 

13 oktober 2007, Östersund. 
16 Bengtsson, Åsa, (2008), Politiskt Deltagande, Studentlitteratur, Ungern, s. 190. 
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organisation för att garantera ett rättvist handlingsförfarande. Detta experiment resulterar ofta 

i en rapport av något slag som initiativtagarna förväntas att ta notis om.
17

 

Konsensuskonferenser skiljer sig från medborgarjuryer så tillvida att urvalsprocessen och 

informationsinhämtningen är annorlunda. Vid en konsensuskonferens är deltagarna där för att 

de aktivt har sökt sig dit och inte har blivit slumpmässigt utvalda. Efter att frivillig har anmält 

sig väljs ett antal av dessa ut ifrån sociodemografiska kriterier. Intresse för frågan är således 

ett centralt incitament för deltagande. Informationsinhämtningen skiljer sig även denna på det 

sätt att deltagarna vid flera tillfällen innan själva konferensen ges tillfälle att sätta sig in i 

problematiken med frågan. Även i fallet med konsensuskonferenser så rekommendationer 

angående den ställda frågan redovisas. Beslutsfattarna har dock ingen reell skyldighet att följa 

dessa rekommendationer.
18

 

Deliberativa opinionsundersökningar, (Deliberative Polling), skiljer sig från de tidigare två 

nämnda experimenten såtillvida att omfattningen är mycket större. Ofta innebär en sådan 

undersökning ett deltagarunderlag på mellan 250 och 500 deltagare. Deltagarna får dock, 

precis som i fallet med medborgarjuryer, deliberera med experter angående den aktuella 

frågan. Slutprodukten av denna sortens experiment skiljer sig dock från båda de tidigare 

samtalsdemokratiska samtalsformerna. Istället för att en rapport ska redovisas så innefattar 

Deliberative Polling ett flertal röstningsförfaranden. För att se hur deltagarna delibererar så 

används röstning som ett instrument för att se hur deltagarnas åsikter skiftar under 

tillställningen. Denna sortens samtalsdemokratiska experiment används ofta i samband med 

politiskt kontroversiella frågor. 
19

 

Detta låter förvisso fint, men har det någon bäring? För att kunna säkerställa att dessa 

samtalsdemokratiska experiment blir något mer än ett elitistiskt jippo behövs kriterier för hur 

samtalen i detta forum bör vara utformade. 

 

                                                
17 Bengtsson, Åsa, (2008), Politiskt Deltagande, Studentlitteratur, Ungern, s. 191. 
18 Ibid. s. 191. 
19 Ibid. s. 192. 
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2.4.1 Det deliberativa samtalet 

Makt och samtalet är varandras motpoler skriver Henry Montgomery.
20

  

Montgomery talar om samspel i grupper och vilka begränsningar och förutsättningar som 

föreligger det goda samtalet. Det finns två olika grupper i vilka ett samtal kan föras. Den ena 

är en auktoritär grupp. Denna är likriktad och har ett socialt tryck som innebär att alla i 

gruppens åsikter inte nödvändigtvis hörs eller väger lika tungt. Den andra gruppen är den 

demokratiska gruppen. Denna grupp låter argument tala istället för status och makt. I detta 

andra forum bör det deliberativa samtalet ske om det ska ha någon verkan alls. Den 

deliberativa idén om fritt meningsutbyte, eller det goda rådslaget, förutsätter en social miljö 

som motverkar, eller i alla fall inte inbjuder till, en stark likriktning.
21

 

2.5 Representativitet  

En demokratisk regering är representativ för att den är vald, så tillvida att; det är fritt att rösta, 

valdeltagandet är högt samt att alla medborgare åtnjuter samma politiska fri- och rättigheter. I 

detta fall kommer representationen att agera i folkets intresse.
22

 

Representantskap innebär att agera i intresse av de som är representerade på ett sätt som ger 

respons hos desamma. Det innebär även att den som representerar bör agera självständigt med 

gott omdöme. Den som blir representerad måste dock vara kapabel till självständigt och 

urskillning och därmed inte bara bli omhändertagen.
23

 

Representanten bör inte agera mot den representerades önskan utan att kunna förklara och 

motivera varför just detta beslut inte ligger i de representerades intresse. Det vill säga, kunna 

sätta stop för allmänhetens önskan om det skulle visa sig att denna önskan inte ligger i 

allmänhetens intresse. Med detta sagt betyder det inte att en representant, politiker, skall gå 

                                                
20 Montgomery, Henry (2003), Hinder och möjligheter för det goda samtalet, i Gilljam, Mikael och Hermansson, 

Jörgen (red.), ”Demokratins mekanismer”, 2003, Liber, Malmö s. 247. 
21 Montgomery, Henry (2003), Hinder och möjligheter för det goda samtalet, i Gilljam, Mikael och Hermansson, 

Jörgen (red.), ”Demokratins mekanismer”, 2003, Liber, Malmö s. 248. 
22 Manin, Bernard, Przeworski, Adam och Stokes, Susan C. (1999), Democracy, Accountability and 

Representation, Cambridge University Press, Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, s.29. 
23 Pitkin, Hanna Fenichel (1967), The Concept of Representation, University of California Press, Berkeley, Los 

Angeles, London, s. 209. 
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emot opinionen, utan kanske snarare förklara för densamma varför deras önskan inte är 

önskvärd.
24

 

Det finns en problematik med en representation och det sätt vi väljer våra representanter. En 

representant, politiker, måste bli vald för att kunna verka. Detta innebär att denne måste 

profilera sig inför allmänheten och utlova att föra en politik. Det finns dock inget sätt för 

väljaren att kunna veta om det är den politik som utlovas under valrörelsen kommer att föras 

under nästkommande mandatperiod. En politiker kan efter att ha blivit vald ändra sin politiska 

hållning för att gagna sig själv, eller andra än väljarkåren. Det finns alltså problem med 

representativitet eftersom politiker har mål. Men det finns ytterligare en problematik med ett 

representativt politiskt system. Väljaren vet inte tillräckligt mycket för att kunna rösta.
25

 

Väljaren vet inte tillräckligt på förhand för att kunna föreställa sig vad representationen bör 

göra under vald mandatperiod. Väljaren vet heller inte tillräckligt för att ur ett retroperspektiv 

kunna avgöra om representationen på ett adekvat sätt gjorde sitt jobb under gångna 

mandatperioder. 
26

 

Detta sätt att se på medborgaren kan måhända likna Schumpeters syn på vad en medborgare 

är kapabel till 
27

, men den är trots allt en reell faktor för att kunna förstå problemet med, och 

uppkomsten av, representativitet. Leif Lewin menar att en representation är något som vi nog 

inte kan undvara i en demokrati. Det finns för närvarande inget adekvat alternativ till en 

styrande elit.
28

  

Det finns ytterligare problem med representationsbegreppet om vi kopplar representation till 

en deliberativ demokrati. En medborgare som deltar i ett deliberativt samtal har inte alls 

samma ansvar som representationen. Representationen är utförare av politiska beslut och kan 

hållas ansvariga för den politik de för. Ett deliberativt samtal, om det nu är konsensusbeslut 

                                                
24 Pitkin, Hanna Fenichel (1967), The Concept of Representation, University of California Press, Berkeley, Los 

Angeles, London, s. 210. 
25 Manin, Bernard, Przeworski, Adam och Stokes, Susan C. (1999), Democracy, Accountability and 

Representation, Cambridge University Press, Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, s.29. 
26Manin, Bernard, Przeworski, Adam och Stokes, Susan C. (1999), Democracy, Accountability and 

Representation, Cambridge University Press, Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, s.30. 
27 Reinikainen, Jouni och Reitberger, Magnus (2004), Kiritken av deliberativ demokrati, i Premfors, Rune och 

Roth, Klas (red.), ”Deliberativ Demokrati”, 2004, Studentlitteratur, Lund, s. 280. 
28 Lewin, Leif (2003), Folket och Eliterna – trettiotre år efteråt, i Gilljam, Mikael och Hermansson, Jörgen 

(red.), ”Demokratins mekanismer”, Liber, Malmö s. 348. 
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eller om samtalet har mynnat ut i individuella preferenser som visar en opinionsbild, kan inte 

hållas ansvarig för den politik som därigenom föreslås. 
29

 

Ytterligare en problematisering av begreppet representativitet är de svårigheter med hur 

medborgares intressen är hos representationen finns representerade i ett fall där ett fåtal 

medborgare deltar. Följaktligen blir det så att om ett fåtal medborgare deltar i samtal eller 

förhandlingar om politiska frågor, i en kontext där medborgarna normalt sett bara medverkar 

vid valprocessen, så blir representativiteten skev. Den bild dessa deltagande medborgare 

förmedlar till representationen blir skev och icke-representativ eftersom det inte är en samlad 

bild för hela befolkningen.
30

 

                                                
29 Papadopoulos, Yannis och Warin, Philippe (2007), Are innovative, participatory and deliberative producers in 

policy making democratic and effective?, i “European Journal of Political Research”, vol. 46, nr. 4, s. 457. 
30 Wohlgemuth, Daniel (2003), Aktiva medborgare – hur går det med representativiteten?, i Gilljam, Mikael och 

Hermansson, Jörgen (red.), ”Demokratins mekanismer”, Liber, Malmö, s. 170. 
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3. Tidigare genomförda experiment 

För att kunna ha en referensram att utgå ifrån gällande fallstudien på har jag valt att tillägna 

ett kapitel åt den statsvetenskapliga forskare som gjort mest för att öka förståelsen om 

deliberativ demokrati och även omsätta den i praktiken.  

3.1 James Fishkin 

Fishkin menar att medborgare inte är tillräckligt informerade angående angelägna politiska 

frågor. Fishkin kan kanske i sak hålla med Schumpeter om att den politiska debatten är för 

infekterad med värdeargument och kan liknas en kommersiell reklam.
31

 Medborgare tvingas 

idag att, enbart med hjälp av korta reklamsnuttar från politiker och media, ta ställning till 

politiska frågor.
32

 James Fishkins Deliberation day kan ses som en motreaktion på 

kommersialiseringen av och bristen av representativitet av dagens politiska kultur.
33

 Fishkins 

menar att deliberationen kan fungera som en slags folkbildning. Istället för att se till vilka 

förhandskunskaper medborgaren har innan samtalet så fokuseras mycket på vad medborgaren 

kan tillskansa sig under samtalet. Medborgaren får genom deliberationen en upplyst 

förståelse. Deliberationen kan då ses som ett sätt att göra medborgare mer medvetna om, och 

därigenom mer angelägna att påverka, politiska händelser och frågor. Om medborgare först 

genomgår en slags process av upplysning för att sedan, med alla fakta och argument 

förklarade och diskuterade, kunna gå till en sluten omröstning så minskar i detta forum, enligt 

Fishkin, risken att medborgaren lägger sin röst genom värdeargument eller på ett ogrundat sätt 

utnyttjar sin makt.
34

 

James Fishkins teori om Deliberation Day och Deliberative Polling, är förvisso formade i en 

amerikansk kontext där ett tvåpartisystem råder och kommersialiseringen av politik har gått 

mycket längre än den har i en svensk kontext, men idéerna är fortfarande intressanta då vi ser 

liknande tendenser gällande attityder till politik i båda länder. Valdeltagande sjunker, politiska 

                                                
31 Reinikainen, Jouni och Reitberger, Magnus (2004), Kritiken av deliberativ demokrati, i Premfors, Rune och 

Roth, Klas (red.), ”Deliberativ Demokrati”, 2004, Studentlitteratur, Lund, s. 280. 
32 Stanford University, Center for Deliberative Democracy, http://cdd.stanford.edu/polls/docs/summary/, läst 

2007-12-27 kl. 12:14. 
33 Fishkin, James och Ackerman, Bruce (2003), Deliberation Day, i Fishkin, James och Laslett, Peter (red), 

“Debating Deliberative Democracy”, Blackwell Publishing Ltd, Malden, Oxford, Carlton, s. 17. 
34 Fishkin, James och Ackerman, Bruce (2003), Deliberation Day, i Fishkin, James och Laslett, Peter (red), 

“Debating Deliberative Democracy”, Blackwell Publishing Ltd, Malden, Oxford, Carlton, s. 26. 

http://cdd.stanford.edu/polls/docs/summary/
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partier förlorar medlemmar och vi ser en tendens till professionalisering av 

förtroendemannauppdraget.
35

 

3.2 Deliberative Polling  

Tanken med Deliberative Polling är att slumpmässigt utvalda medborgare får svara på vad de 

anser om ett antal frågor. Efter att medborgaren har svarat på dessa frågor så kommer de 

under en helg samlas på en plats för att med tränade moderatorer, politiska ledare och experter 

samtala om de frågor de just svarat på. Efter den deliberativa processen så får medborgaren än 

en gång svara på samma frågor. Förändringen av resultaten ska då representera den slutsats 

allmänheten skulle haft om de också hade haft möjligheten att bli mer upplysta. Resultaten av 

denna sortens undersökningar har visat att det förändringar gällande åsikter sker. Dessutom 

visar experimentet att den osäkre väljaren i och med deliberationen får självförtroende att 

lägga sin röst på något annat än vet inte-alternativet.
36

 

För att tydligare visa vad Fishkin menar med detta kommer jag nu att visa två exempel från 

hans experiment med Deliberative Polling. Det är två olika svarsresultat från ett fall i en 

amerikansk kontext och ett fall i en skandinavisk kontext. 

                                                
35 Föreläsning av Lena Langlet från Swedish Association of Local Authorities and Regions, 23 oktober 2007, 

Örebro universitet. 
36 Stanford University, Center for Deliberative Democracy, http://cdd.stanford.edu/polls/docs/summary/, läst 

2007-12-27 kl. 12:14. 

http://cdd.stanford.edu/polls/docs/summary/
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Den första tabellen visar resultaten från ett konvent i Texas 1996 där 466 personer deltog. 

3.2.1 Tabell 1, Texas 

The National Issues Convention, 1996, Texas 

In favor of:  Före 

deliberation 

mätt i % 

Efter 

deliberation 

mätt i % 

Skillnad i 

% 

"A tax reduction for savings"  
66 83 +17 

"Flat Tax"  44 30 -14 

"Education and Training" (agree 

that we are now spending "too 

little")  

72 86 +14 

"Foreign aid" (agree that current 

level is "about right")  26 41 +15 

"Safety net for welfare and health 

care" should be turned over to the 

states "to decide how much to 

give"  

50 63 +13 

"Make divorce harder to get" (as a 

way of strengthening the family)  
36 57 +21 

"Military cooperation with other 

nations to address trouble spots in 

the world" (agree strongly that U.S. 

should continue)  

21 38 +17 

"Biggest problem facing the 

American family" is "economic 

pressure"  

36 51 +15 

"Biggest problem facing the 

American family" is "breakdown of 

traditional values"  
58 48 -10 

37
 

Vi ser i denna tabell att deliberationen, det rationella samtalet, faktiskt har en inverkan på 

medborgares ställningstaganden. Nu är resultaten från denna tabell inhämtade i en amerikansk 

kontext som inte fullt ut kan liknas den politiska vardag vi har i Skandinavien i allmänhet och 

Sverige i synnerhet. 

                                                
37 Stanford University, Center for Deliberative Democracy, http://cdd.stanford.edu/polls/docs/summary/, läst 

2007-12-27 kl. 12:14. 

http://cdd.stanford.edu/polls/docs/summary/
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Den andra tabellen visar ett experiment i Danmark år 2000 där 364 deltagare delibererade om 

Euron. Jag har valt att använda mig denna tabell eftersom det är det närmaste jag kan hitta 

som kan liknas en svensk kontext. 

3.2.2 Tabell 2, Danmark 

Deliberation angående den Europeiska valutan, Euro. 

 

Före 

deliberation 

mätt i % 

Efter 

deliberation 

mätt i % 

Skillnad 

mätt i % 

Yes on the Euro  45 51 +6 

No on the Euro  36 40 +4 

Undecided  19 9 -10 

Agree that:     

"Being a member of the EU is 

positive for Denmark" 
68 75 +7 

"Keeping our own currency is 

more important than possible 

economic gain from 

participating in the single 

currency"  

29 21 -8 

"The single currency is a step 

toward 'the United States of 

Europe'"  

68 47 -21 

Agree that Danish 

participation in The single 

currency:  
   

"weakens the Danish welfare 

system"  
26 35 +9 

"Gives Denmark a stronger 

say in EU decisions"  
57 64 +7 

38
 

Vi kan tydligt se i dessa två tabeller att deliberationen har påverkat medborgares inställning 

till ställda politiska frågor. Vi ser också tendenser på att Fishkin, med hjälp av sin idé om 

Deliberative Polling, lyckats sänka andelen osäkra väljare markant.  

                                                
38 Stanford University, Center for Deliberative Democracy, http://cdd.stanford.edu/polls/docs/summary/, läst 

2007-12-27 kl. 12:14. 

http://cdd.stanford.edu/polls/docs/summary/
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Men är allt med Fishkins deliberativa modeller av godo, är jag tvungen att fråga mig. Vad 

finns det för nackdelar samt fördelar med tillämpandet av deliberativa modeller? 

3.2.3 Tabell 3, Fördelar och nackdelar med Fishkins Deliberative Polling 

Fördelar Nackdelar 

Upplysta 

medborgare 

Ekonomisk 

försvarbarhet 

Mer korrekt 

opinionsbild 
Effektivitet 

 

Fishkins idéer om Deliberative Polling ger oss upplysta medborgare och en mer sanningsenlig 

opinionsbild till följd av att deltagarna får förståelse om vad det är de ska ta ställning till. 

Detta kan i sin tur få konsekvenser som t ex högre valdeltagande och ökat intresse för 

politiska frågor. Men detta är svårt att med nuvarande data kunna empiriskt bevisa så jag låter 

det stanna vid ett antagande. 

Deliberative Polling är dock svårt att försvara ur en ekonomisk synvinkel. Fishkin själv svarar 

på kritiken mot att dessa experiment kostar mycket pengar genom att fråga vad vår tilltro och 

förhoppning om demokrati är.
39

 Enligt mig behövs mer övertygande argument än så om 

deliberativ demokrati ska utvecklas till något mer än bara experiment. En annan kritik som 

riktas är att det är ineffektivt. Experimenten är tidskrävande både för deltagare och arrangörer 

och denna tidsanvändning bör vägas mot resultatet av experimentet. 

                                                
39 Fishkin, James och Ackerman, Bruce (2003), Deliberation Day, i Fishkin, James och Laslett, Peter (red), 

“Debating Deliberative Democracy”, Blackwell Publishing Ltd, Malden, Oxford, Carlton, s. 26. 
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4. Fallstudie 

4.1 Medborgarkonvent i Jämtlands län. 

Som en del att försöka få klarhet i vad samtalsdemokratiska experiment kan tänkas ha för 

inverkan på en representativ demokrati så åkte jag till Östersund. I Östersund har nämligen ett 

initiativ tagits av kommunförbundet, Global Utmaning och Rådet för Regional Utveckling att 

genomföra ett medborgarkonvent. Detta är det första experimentet i sitt slag i Sverige och jag 

vill tacka initiativtagarna för den chans jag fick att närvara i egenskap av observatör. 

Upplägget på detta konvent var att 1600 statistiskt slumpmässigt utvalda medborgare 

tillfrågades om de ville medverka för att under en dag tillsammans med lokala politiker 

deliberera kring ett material, framtaget av Rådet för Regional Utveckling, om visioner om 

Jämtland. Dessa medborgare var utvalda med hjälp av en profil framtagen av Statistiska 

Centralbyrån för just detta ändamål. Global Utmaning hade hoppats på att cirka 160 

medborgare skulle medverka. Förhoppningen var att konventet skulle utgöras av 20 

medborgare från varje kommun i Jämtlands län. Nu blev utfallet så att 52 tackade ja, men 

endast 37 medborgare från 7 av 8 kommuner deltog. 

Referensgrupp för innehåll av konventet var: Jämtlands läns Institut för 

Landsbygdsutveckling, Rädda Barnen, Europe Direct samt Birka Folkhögskola.  

Deltagarna delades in i 4 olika temagrupper (1 Näringsliv & Företagande, 2 Livsmiljö & 

Attraktionskraft, 3 Kommuniktioner & Tillgänglighet samt 4 Kompetens & 

Kunskapsutveckling) där var grupp fick utgå från samma frågeställningar för deliberationen, 

nämligen: 

Hur vill vi att framtiden ska se ut i Jämtlands län? 

Vem/vilka kan vara utförare? 

Hur når vi dit? 

Medborgarna fick med dessa förutsättningar en relativt otvungen diskussion.  

Vid varje bord fanns en samtalsledare, en politiker och en så kallad bordsrapportör, dvs. 

sekreterare. Dessa tre kan jämföras vad vid ett vanligt möte skulle kallas presidiet. De tres roll 
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var att stödja samtalet, informera i sakfrågor, sammanfatta diskussionen samt att försöka hålla 

samtalet inom givna ämnesgränser. 

Tanken med konventet var att grupperna efter en dags diskussion kring ämnena skulle 

presentera ett favoritförslag där svar redovisades på de politiska svårigheter som förelåg 

samtalet. 
40

  

Jag fick under dagen möjlighet att sitta med vi en grupp och lyssna på samtalet samt möjlighet 

att fråga arrangörerna om allmänna spörsmål kring konventet. 

Efter denna dag (13 oktober 2007) följdes konventet upp genom ytterligare en 

medborgarsamling. Den 19 november 2007 var allmänheten inbjuden till ett försök till 

stormöte. I detta forum skulle favoritförslagen från medborgarkonventet redovisas och 

allmänheten skulle då på väldigt kort tid, utan deliberation, ta ställning och rösta om dessa 

förslag var något de kunde ställa upp på. 

Jag framställde i samband med konventet en enkät som deltagarna erbjöds att fylla i. Av 37 

deltagare fick jag efter två förfrågningar svar från 17 stycken. Ur detta svarsunderlag var 

respondenterna från 6 av 8 kommuner. 

När jag framställde enkäten utgick jag dels från Montgomerys kriterier för det goda samtalet 

och dels utifrån önskemål från Global Utmaning gällande feedback från medverkande 

medborgare. De kriterier jag utgick ifrån var;  

1. ”Man bör vara medveten om hur åsikter och ställningstaganden (inklusive ens egna) kan 

vara styrda av olika slag av motivation. 

2. Alla mötesdeltagare skall ha rätt och skyldighet att vid behov utöva ett vänligt socialt tryck 

till att låta sakfrågan stå i centrum. 

3. Alla mötesdeltagare skall kunna få tillgång till samma information (informationssymmetri). 

4. Man bör försöka att på allvar leva sig in i andra mötesdeltagares perspektiv. 

5. Varje deltagare skall vara beredd på att andra kan ha mer avvikande åsikter än vad man 

spontant tar för givet. Denna beredskap underlättas av perspektivbyten (jämför punkt 4). 

6. Varje mötesdeltagare bör känna ett personligt ansvar för sitt agerande. 

                                                
40 Samtal med Anna Hildebrand, Projektledare från Global Utmaning för Medborgarkonventet i Jämtlands län, 

13 oktober 2007, Östersund. 
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7. Man bör sträva efter problemformuleringar som angår alla i gruppen. 

8. Man bör vara öppen för att det kan vara svårt att kontrollera de omständigheter som är 

föremål för diskussion.  

9. Man bör vara medveten om att ett visst mått av allvaligt sinnesstämning gynnar ett sakligt 

tänkande. 

10. Det kan vara bra om gruppen har en sammansättning där de enskilda medlemmarna bidrar 

med unika bidrag till en fungerande helhet (delad större verklighet). 

11. En saklig diskussion gynnas av att man gör klart för sig vad man är ening respektive oenig 

om och vilka olika perspektiv som kan ligga kom eventuell oenighet. 

12. Deltagarna bör uppleva att det råder jämvikt mellan hur mycket de ger och tar emot 

(reciprocitet i fråga om makt). 

13. Deltagarna bör uppleva att man respekterar och bryr sig om varandra i gruppen 

(reciprocitet i fråga om gillande).”41 

Jag inledde enkäten genom ett antal statistiska frågor. Jag frågade om kön, ålder, 

kommuntillhörighet, högsta avslutade utbildningsnivå på respondenten, hur många år 

respondenten har bott i Jämtlands län samt om respondenten tidigare har engagerat sig inom 

föreningsliv och/eller politiska organisationer.  

Könsfördelningen mellan respondenterna var 41 % kvinnor och 59 % män. 

Medelåldern på respondenten var 51 år. Men då ålder i detta fall visade sig vara en 

asymmetrisk variabel har jag valt att använda medianvärdet. Detta var 48 år. 

 Svaren från enkäten visade att 6 av länets 8 kommuner fanns representerade. 

Vad det gäller frågan om högst avslutad utbildning så visade det sig att 47 % hade högskole- 

eller universitetsutbildning, 12 % grundskola, 29 % gymnasium och 12 % ansåg sig ha annan 

sorts utbildning. 

Medelrespondenten har bott i Jämtlands län 20 år. Men även här är svaret en asymmetrisk 

variabel och jag väljer då att använda medianvärdet 14 år. 

                                                
41 Montgomery, Henry (2003), Hinder och möjligheter för det goda samtalet, i Gilljam, Mikael och Hermansson, 

Jörgen (red.), ”Demokratins mekanismer”, 2003, Liber, Malmö s. 264. 



20 

 

82 % av respondenterna har tidigare varit aktiva inom föreningsliv eller politiska 

organisationer. 

 Vidare i enkäten har jag efter en skala bett respondenterna att beskriva sin syn på olika 

aspekter av samtalet eller specifika frågor om medborgarkonventet. Dessa kommer jag nu att 

infoga från min bilaga för att få en mer lättöverskådlig bild över respondenternas åsikter. 

4.1.1 Tabell 4, fråga 9 till 15 

 

Bra Mindre 

bra 

Ganska 

dåligt 

Dåligt Vet ej Bortfall 

9. Vad anser du om informationen om 

medborgarkonventet? 

13 3 1 0 0 0 

10. Hur väl anser du att 

medborgarkonventets syfte har 

uppfyllts? 

9 3 1 0 3 1 

11. Samtalsgrupperna var indelade efter 

kön och kommuntillhörighet. Var det 

bra ett bra sätt att dela in grupperna? 

12 1 1 1 1 1 

12. Hur väl känner du att du fick din 

röst/åsikter hörd under samtalet? 

14 2 1 0 0 0 

13. Hur väl känner du att gruppen tillät 

andra att få sin röst/åsikter hörd under 

samtalet? 

14 2 1 0 0 0 

14. Hur väl anser du att samtalsämnena 

som diskuterades hade någon relevans? 

15 1 1 0 0 0 

15. Hur väl anser du att samtalsgruppen 

höll sig till det ämne som skulle 

diskuteras? 

14 2 1 0 0 0 

 

Överlag var respondenten väldigt positiv till initiativet med medborgarkonventet i Jämtlands 

län. Respondenten känner även att denne har blivit hörd och även gett andra deltagare 

möjlighet att tala. Deltagarna ansåg att de talade om relevanta frågor under konventet samt att 

de kunde hålla sig inom den samtalsram som avsågs för konventet. 
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4.1.2 Tabell 5, fråga 16 till 18 

Fråga Pådrivande Passiv Annan Vet Ej Bortfall 

16. Vilken roll hade 

politikerna under samtalet? 
4 9 4 0 0 

17. Vilken roll hade 

samtalsledaren under 

samtalet? 

12 1 3 1 0 

18. Vilken roll hade 

bordsrapportören under 

samtalet?  

5 10 0 2 0 

 

 

När det kommer till frågorna angående vad jag kallar presidiet, så skiljer sig resultaten lite åt. 

Att samtalsledaren uppfattades som pådrivande kanske inte var så konstigt, dock blev jag 

förvånad över hur olika politikernas roll uppfattades. Att bordsrapportören av 5 respondenter 

uppfattades som pådrivande förvånade mig eftersom jag vid den grupp jag närvarade 

uppfattade denne som väldigt passiv.  

Jag tycker det finns en poäng med att alla i presidiet ska ha en lite mer återhållsam hållning 

gentemot mötesdeltagarna. Detta skapar en social miljö, eller samtalsklimat, som underlättar 

för deliberation. 

4.1.3 Tabell 6, fråga 19 

Fråga 

Forum för 

övervägande 

av politiska 

åsikter 

Forum för 

beslutsfattande Annat Vet ej Bortfall 

19. Vad innebar samtalet enligt 

dig? 
6 7 3 1 0 

 

 

Respondenterna var inte eniga om vad konventet var för någonting. Vissa såg , precis som 

Habermas, samtalet som ett forum för beslutsfattande medan andra så det som Fishkin, ett 

forum för övervägande av politiska åsikter. 
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Fråga Positivt Negativt Inte alls 

Ingen 

uppfattning Bortfall 

12. Hur har medias bevakning av 

medborgarkonventet påverkat din 

inställning till formen för 

samtalet? 

6 0 5 5 1 

 

Medias roll i samband med medborgarkonventet var väldigt begränsad. Ett fåtal 

tidningsartiklar skrevs om konventet och endast en tidning var på plats under den första 

medborgarträffen. 

4.2 Analys 

Medborgarkonventet i Jämlands län liknar i vissa aspekter strukturellt Fishkins idéer om 

Deliberative Polling. Ett antal statistiskt slumpmässigt utvalda medborgare blir tillfrågade 

huruvida de vill ställa upp på ett samtal om politiska frågor tillsammans med en expertgrupp. 

Det finns dock stora skillnader i utförandet av konventet och Fishkins modell. För det första 

så är fallet Jämtland ingen opinionsundersökning i första hand utan snarare ett försök till 

Habermas tanke om samtalet som beslutsforum. Detta är i alla fall så som jag har uppfattat 

försöket från initiativtagarnas synpunkt. Hur deltagarna såg på konventet varierar. Utifrån 

enkätsvaren visar det sig att 6 respondenter uppfattade forumet så som Fishkin menar att den 

deliberativa demokratin skall tillämpas, 7 stycken respondenter uppfattade forumet så som 

Habermas skulle ha vilja ha den deliberativa demokratin utformad och 4 respondenter hade 

avvikande åsikter om vad samtalet egentligen innebar. 

Denna ambivalens hos respondenterna får mig att undra vad konventet egentligen var. Att det 

var ett försök att producera förslag till politiker kan jag hålla med om. Men på vilket sätt?  

Funderade konventet som en opinionsundersökning? Det finns vissa indikatorer på att detta 

inte är fallet. Medelåldern hos respondenterna var hög, genomsnittrespondenten var 

välutbildad, och hela 82 % av respondenterna var tidigare aktiva inom föreningsliv eller 

politiska organisationer. Detta tyder enligt mig på en självselektion och kan därmed inte bidra 

till en allmän åsiktsbildning.  
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Fishkin tar upp begreppet rational ignorance som en faktor för att medborgare inte engagerar 

sig eftersom de tror sig veta att en röst gör så lite skillnad. Kan det vara så med fallet Jämtland 

att deltagarna på konventet genom sin medborgarfostran i föreningar genomgått en 

deliberation och en form av upplyst förståelse, som Fishkin kallar det, och därmed sökt sig 

vidare till konventet för att ytterligare kunna påverka sin omgivning.
42

 I detta fall kan 

paralleller dras till hur urvalet i konsensuskonferenser väljs ut, fastän det i detta fall blev ett 

bakvänt urvalsperspektiv. 

Favoritförslagen som under själva konventet sammanställdes och som redovisades vid den 

andra medborgarträffen var väldigt allmänt formulerad, kanske som en konsekvens av en 

väldigt allmänt formulerad grundfrågeställning, och var av en sådan karaktär att den var svår 

att inte tycka om.
43

 Detta skiljer sig även från Fishkins idéer om Deliberative Polling där 

frågorna är av en lite mer provocerande art och där det faktiskt finns åsiktsskillnader.  

Medborgarkonventet i Jämtlands län liknar medborgarjuryer i utförandet. Små grupper fick 

under en dag tillsammans med ett presidium deliberera och tillsammans komma fram med ett 

resultat som var resultatet av en konsensusdiskussion. 

Den andra medborgarsamlingen blev en kommers för lokala lobbyister och kan knappast 

liknas ett demokratiskt forum. En moderator var inbjuden för att hålla i mötet men denne 

kunde tyvärr inte axla rollen på ett ändamålsenligt sätt. Moderatorn öppnade helt godtyckligt 

upp för debatt mitt under pågående röstningsförfarande och skapade på detta sätt en väldigt 

orättvis referensram för allmänheten när det gällde röstningsförfarandet. 

Dock ska inte experimentets värde förringas. Detta var det första försöket i en svensk kontext 

och några barnsjukdomar kan kanske förvänts. Det kan ju vara så att deliberationen har ett 

underhållningsvärde i sig? 

4.3 Slutsatser 

Vad kan experimentet i Jämtland tänkas ha för effekter?  Det är svårt att kunna säga något 

säkert eftersom empirin på detta område är relativt begränsad då fenomenet är så pass nytt 

                                                
42 Fishkin, James och Laslett, Peter (2003), Debating deliberative Democracy, Blackwell Publishing, Malden, 

Oxford, Carlton, s. 4-5. 
43Samtal med Erik Amnå,Professor i Statskunskap vid Örebro Universitet, 19 november 2007, Östersund. 
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som forskningsobjekt. Jag ska dock inte låta mig skrämmas av det utan med hjälp av vad jag 

tidigare redovisat försöka mig på att redovisa några rimliga antaganden.  

På kort sikt tror jag det har få effekter någon annanstans än på en individnivå för 

mötesdeltagarna. När jag besökte de båda träffarna fick jag känslan av att deltagarna av 

samtalet blev mer inspirerade och engagerade inför de frågor som diskuterats än de hade varit 

utan deliberationen. Hur detta kommer ta sig i uttryck är svårt att förutspå, men en relativt 

rimlig antagning är att vi kan komma att se ett ökat deltagande hos exempelvis olika 

intresseorganisationer. 

Vad som kommer hända på längre sikt är svårare att försöka sig på att redovisa. Vi kan 

hoppas att det på systemnivå kommer att ske någon slags spillovereffekt som generar en 

efterfrågan på fler samtalsdemokratiska inslag med det rationella samtalet centralt. Om 

politikerna har tagit detta experiment på allvar så har de säkert insett att medborgarna i 

Jämtland tycker väldigt mycket, men också är i behov av att diskutera detta med andra 

medborgare. 

Formen på konventet kan dock revideras. Ett alternativ till en öppen diskussion som 

egentligen lika gärna skulle kunna föras på ledarsidan i lokaltidningen skulle kanske vara att 

överväga mer kontroversiella och aktuella frågor där en åsiktsspridning finns och ett behov 

för representationen av en fingervisning behövs. Som konventet nu var utformat så var det 

svårt att tycka illa om de förslag som hade genererats av den första medborgarträffen och 

grundfrågorna var väldigt allmänt formulerade. Dock behövs ett mycket större urval för att 

kunna säkerställa ett representativt gränssnitt om forumet skall utformas på ett sätt där mer 

provocerande frågor ställs i samtalets centrum. 
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5. Slutsatser 

5.1 Hur samtalsdemokratiska experiment kan stärka en representativ demokrati 

Deliberativa forum som t ex Fishkins Deliberative Polling ger oss ett forum där medborgare 

kan mötas och på ett otvunget sätt kan diskutera aktuella politiska frågor. Detta ger en ökad 

förståelse för politiska processer och frågor hos medborgaren. Men det ger även 

representationen en mer korrekt bild över medborgarnas åsikter, så tillvida att det verkligen är 

ett representativt gränssnitt av befolkningen som har genomgått deliberationen. Detta leder till 

att representationen och medborgaren närmar sig varandra. Deltagardemokratiförespråkare 

anser att deltagande ger samma effekt, men jag är nog benägen att säga att en deliberativ 

demokrati där medborgare inför vissa principiellt viktiga frågor samlas för att deliberera, 

istället för att delta i hela processen, ger ett effektivare politiskt system. 

Ett experiment som fallet med medborgarkonventet i Jämtlands län kan stärka den 

representativa demokratin genom att ge representationen en fingervisning om vad 

medborgarna anser om allmänna politiska mål.  

Det är svårt att utifrån de relativt få experiment som genomförts kunna dra några generella 

slutsatser om hur samtalsdemokratiska experiment kan tänkas stärka en representativ 

demokrati.  

5.2 Hur samtalsdemokratiska experiment kan försvaga en representativ demokrati 

En risk som föreligger när ett samtalsdemokratiskaskt experiment anordnas är att ett visst 

självselektivt urval föreligger. I fallet med konsensuskonferenser så är detta visserligen vad 

som efterfrågas, men där det istället i andra ledet av urvalsprocessen säkerställs ett 

representativt gränssnitt, men då bara av gruppen intresserade medborgare. 

Skulle det vara så att mötesdeltagare dras till dessa tillställningar av en redan förutbestämd 

vilja att påverka så anser inte jag att detta är ett representativt gränssnitt av befolkningen. 

Detta är snarare elitmedborgarens röst. Är fallet detta så riskerar samtalsdemokratiska 

experiment att snarare mynna ut i något som kan liknas en intresseorganisation eller ett 

politiskt parti. Denna form för påverkan finns redan och behöver inte kosta lika mycket som 

ett samtalsdemokratiskaskt experiment gör. 
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Jag kan se en risk att den representativa demokratin kan försvagas på grund av 

samtalsdemokratiska experiment såtillvida att vi får en skev referensram av 

representativiteten av deltagarna av experimentet. 

5.3 Vad kan samtalsdemokratiska experiment göra för en representativ demokrati? 

Samtalsdemokratiska experiment kan följaktligen ge oss en upplyst och mer välinformerad 

medborgare. De kan ge oss en mer sanningsenlig bild av vad allmänheten vill, så tillvida att 

deltagarna av experimentet är ett representativt gränssnitt av befolkningen. Men experimenten 

kan även ge oss en skev bild av vad allmänheten vill om det är så att deltagarna som söker sig 

till dessa aktivt har gjort så med en redan uttalad vilja att påverka.  

För att ett samtalsdemokratiskaskt experiment ska bli lyckade krävs det att de bli ett forum 

som tillgodogör sig de kriterier jag har redovisat för det goda samtalet. Om detta lyckas 

infrias så har den deliberativa demokratin goda förutsättningar för att kunna positivt påverka 

på den representativa demokratin. 

I dagsläget är avsaknaden av empiri på området för stor för att tillfredställande kunna ge några 

absoluta svar på vad samtalsdemokratiska experiment kan tänkas ha för inverkan på en 

representativ demokrati. Dock kan vi ana att dessa experiment kommer att influera till mer 

debatt och diskussion om politiska spörsmål. Och detta är ju något gott i sig eftersom de flesta 

representativa demokratier idag lider av ett genuint ointresse från medborgare vad det gäller 

politik överhuvudtaget. I ett politiskt system där valdeltagande sjunker, partier förlorar 

medlemmar och en ökad kommersialisering och professionalisering av representationen är 

något som oroar kan vi gott behöva ett substitut till de klassiska demokratiska instrumenten 

för samtal. 
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6. Personliga reflektioner 

Personligen tror jag verkligen att en deliberativ demokrati kan vara ett bra komplement till en 

representativ demokrati. I alla fall med den demokratiutveckling vi har idag. Deliberative 

Polling och andra samtalsdemokratiska experiment kan mycket väl fungera som en 

vitamininjektion för trötta politiska system där medborgare och representationen inte har den 

dialog som kanske skulle behövas. På detta sätt får vi, enligt mig, en gräsrotsförankring och 

förståelse av politiska beslut på medborgarnivå. Vi får även en mer självsäker och kraftfull 

representation. 

Vi kan även använda oss av den deliberativa demokratin för att fånga upp de medborgare som 

inte aktivt deltar i den politiska processen. Vissa medborgare vill inte delta, och andra tycker 

sig kanske inte hitta de former för deltagande som passar dem. Här kan den deliberativa 

demokratin utgöra ett alternativ för den medborgare som inte vill ansluta sig till ett politiskt 

parti eller en intresseorganisation för att vara med och påverka och utvecklas som politiskt 

djur. 

Jag tror inte att effektiviteten av politiska beslut nämnvärt skulle påverkas av införandet av 

deliberativa kvaliteter som samtalsdemokratiska experiment kan medföra. I alla fall om vi ser 

det i ljuset av det system av remisser hos intresseorganisationer och myndigheter som 

föreligger ett politiskt beslut idag. Detta skapar i sig deliberativa kvaliteter men jag är 

benägen att tro att det finns en viss skevhet i representationen hos intresseorganisationer 

eftersom de inte är ett representativt gränssnitt. 
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Bilaga 

Medborgarkonvent i Jämtlands län 

 Enkätsammanställning. 

 

Denna bilaga redovisar frågor ställda i enkäten tillsammans med resultat i form av antal 

respondenter per svarsalternativ samt respondenternas egna kommentarer genom direktcitat. 

Eftersom enkäten skall redovisas anonymt har jag valt att censurera delar av vissa citat på grund av 

integritetsskydd. 

 

1. Kön 

Kvinna: 7 st, 41 % 

Man: 10 st, 59 % 

 

2. Ålder 

Medianvärde: 48 år, eftersom ålder i detta fall är en asymmetrisk variabel. 

(Medelvärde: 51 år.) 

(Mätvärden: 50, 72, 73, 60-65, 66, 66, 48, 53,36, 45,47, 43, 47,33, 64, 19, 41) 

 

3. Kommun 

6 av 8 kommuner representerade 

(4 Berg, 1 Bräcke, 3 Krokom, 1 Ragunda, 3 Åre, 5 Östersund) 

 

4. Högst avslutad utbildning 

Grundskola: 2 st. 

Gymnasium: 5 st. 

Högskola/universitet: 8 st, 47 % 

Annan: +Komvux, +Docent, 1Realskola+korrespondentstudier, +handelsschule tyskland, 1IHM,  

+folkuniversitet 

 

5. Hur många år har du bott i Jämtlands län? 

Medianvärde: 14 år, eftersom antal år i Jämtlands län i detta fall är en asymmetrisk variabel. 

(Medelvärde: 20 år) 

(Mätvärden: ½, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 13, 14, 15, 15, 19, 30, 34, 48, 53, 73) 

 

6. Födelseort 

Jämtlands län: 3 st. 

Övrigt: 14 st. 

 

7. Föräldrars födelseort 

Jämtlands län: 6 st. 

Övriga: 11 st. 
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8.  Engagemang inom föreningsliv (exempelvis idrottsorganisationer, fack, kyrkan, mijlö eller 

rollspel) eller politiska organisationer? 

Ja: 14 st, 82 % Nej: 3 st, 18 % 

Om ja: vilken form? 

Politiska intresseorganisationer: 7 st. 

Övriga föreningar: 10 st.44 

 

9. Vad anser du om informationen om medborgarkonventet? 

Bra: 13 st. 

Ganska dåligt: 1 st. 

Mindre bra: 3 st. 

Dåligt: 0 st. 

Om dåligt: vad kunde göras annorlunda? 

Inga kommentarer. 

 

10. Hur väl anser du att medborgarkonventets syfte har uppfyllts? 

Bra: 9 st. 

Ganska dåligt: 1 st. 

Mindre bra: 3 st. 

Dåligt: 0 st. 

Vet ej: 3 st. 

Bortfall: 1 st. 

Om dåligt: vad kunde göras annorlunda? 

”Selektivt bortfall”. 

 

11. Samtalsgrupperna var indelade efter kön och kommuntillhörighet. Var det bra ett bra sätt att 

dela in grupperna? 

Bra: 12 st. 

Ganska dåligt: 1 st. 

Mindre bra: 1 st. 

Dåligt: 1 st. 

Vet ej: 1 st. 

Bortfall: 1 st. 

Om dåligt: vad kunde göras annorlunda? 

”Indelning bör ske efter intresse och kunskap” (2 st.). 

                                                
44 Detta är ett resultat av att deltagare är med i flera organisationer. 



3 

 

12. Hur väl känner du att du fick din röst/åsikter hörd under samtalet?  

Bra: 14 st. 

Ganska dåligt: 1 st. 

Mindre bra: 2 st. 

Dåligt: 0 st. 

Om dåligt: vad kunde göras annorlunda? 

Inga kommentarer. 

 

13. Hur väl känner du att gruppen tillät andra att få sin röst/åsikter hörd under samtalet? 

Bra: 14 st. 

Ganska dåligt: 1 st. 

Mindre bra: 2 st. 

Dåligt: 0 st. 

Om dåligt: vad kunde göras annorlunda? 

Inga kommentarer. 

 

14. Hur väl anser du att samtalsämnena som diskuterades hade någon relevans? 

Bra: 15 st. 

Ganska dåligt: 1 st. 

Mindre bra: 1 st. 

Dåligt: 0 st. 

Om dåligt: vad kunde göras annorlunda? 

Inga kommentarer. 

 

15. Hur väl anser du att samtalsgruppen höll sig till det ämne som skulle diskuteras? 

Bra: 14 st. 

Ganska dåligt: 1 st. 

Mindre bra: 2 st. 

Dåligt: 0 st. 

Om dåligt: vad kunde göras annorlunda? 

Inga kommentarer. 

 

16. Vilken roll hade politikerna under samtalet? 

Pådrivande: 4 st. 

Passiv: 9 st. 

Annan: 4 st. (1 mittemellan, 1 informerande, 2 aktiva) 

 

17. Vilken roll hade samtalsledaren under samtalet? 

Pådrivande: 12 st. 

Passiv: 1 st. 

Annan: 4 st. (2 st. ”mittemellan”, 1 st. ”vet ej”, 1 st. ”vägledande”) 
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18. Vilken roll hade bordsrapportören under samtalet?  

Pådrivande: 5 st. 

Passiv: 10 st. 

Annan: 2 st. (2 st. ”vet ej”) 

 

19. Vad innebar samtalet enligt dig? 

Forum för övervägande av politiska åsikter: 6 st. 

Forum för beslutsfattande: 7 st. 

Annat: 4 st. (1 st. ”olika förslag”, 1 st. ”ganska meningslöst”, 1 st. ”vet ej”, 1 st. ”trodde man 

eventuellt kunde påverka något”) 

 

20. Vad hade du för förväntningar inför samtalet? 

”Inga förväntningar”, ”fick röst hörd och medhåll”, ”få framföra ideér”, ”forma idéer som kan gå 

vidare till andra forum”, ”inga speciella”,” Nöjd med samtalet”, ”inga”, ”inga”, ”Ungefär vad som gavs 

- att vi i olika grupper fick diskutera idéer och förslag till utveckling inom länet”, ”ville lyfta egna 

åsikter. Mottogs inte så hela dagen känns bortkastad”, ”inga förväntningar, dock glad att få sin röst 

hörd”, ”Ingen av hela gruppen trodde att samtalet blev så bra som det varit”, ”Jag var nyfiken, 

intresserad, engagerad”, ”Att man kanske på något litet sätt kan vara med och påverka och att 

tanken får vara fri”, ”Jag trodde inte jag skulle få vara så delaktig, alltså att man verkligen blev en del 

av ett konkret förslag”,  ”positiva”, ”Jag visste inte vad jag skulle ha för förväntningar, eftersom att 

det var första gången som jag hörde talas om en liknande tillställning. Jag tänkte att det lät bra och 

nödvändigt med ett medborgarkonvent, men hade ingen aning om hur det skulle kunna se ut. Det 

verkade vara litet luddigt till sin art. Ämnensvalen var så breda och intetsägande på papperet, att det 

var svårt att bilda sig någon uppfattning om hur bordssamtalen verkligen skulle se ut. Jag kände mig 

för övrigt litet smickrad av att ha blivit inbjuden” 

 

21. Finns det någon annan fråga än de som diskuterades under medborgarkonventet som du 

anser passar denna mötesform? I så fall, varför? 

”Klimatfrågan,livstilsfrågor”, ”Nej!”, ”kan ej svara på detta i nuläget”, ”regionindelning”, ” ja, - 

Alkoholfria serveringar och krogar, satsningar på vegetarisk kosthållning i hela länet (vilket lönar sig 

både ur hälso- och miljösynpunkt), ökad betoning på miljöaspekten i samtliga diskussioner (t. ex. 

beträffande skogsbrukets påverkan på den biologiska mångfalden) samt vidare samtal kring 

ungdomsdemokratier. Jag känner allt till den usla, så kallade ›demokratin‹ som återfinns på 

exempelvis gymnasierna. Utan ekonomiska medel finns det endast mycket begränsade möjligheter 

till att påverka sin egen situation; utan politiska medel ser de ännu sämre ut. Om jag inte missminner 

mig helt, har Ungdomsrådet i Östersund lyckats med konststycket att kombinera dessa två, i och med 

att rådet mig veterligen  inte har någon budget - mer än fikapengar - och dessutom, enligt några av 

dess medlemmar, brukar sakna de politker som egentligen skall närvara där. Detta är naturligtvis 

intressant att ta upp till debatt. Jag tror dock inte att någon medelålders, maktsugen politiker skulle 

vara särskilt nyfiken på unga åsikter. Även på konventet kände jag mig begränsad /…/45”, ”Det är 

                                                
45 Respondenten beskriver här vem denne själv är. Detta är något som inte är relevant information för kontentan av 

kommentaren. 
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väldigt bra att medborgarna känner att alla lika på arbetsmarknaden lika lån mellan man och kvinna, 

svensk och utländsk alla har samma chans att få arbeta”. 

 

22. Hur har medias bevakning av medborgarkonventet påverkat din inställning till formen för 

samtalet? 

Positivt: 6 st. 

Negativt: 0 st. 

Inte alls: 5 st. 

Ingen uppfatttning: 5 st. 

Bortfall: 1 st. 

Om negativt: vad kunde göras annorlunda? 

Inga kommentarer. 

 

23. Vad kan medborgarkonventet ha för betydelse? Vad kan det göra för skillnad? 

 

A) För dig? 

”Att få tala ut om sina åsikter”, ”se i backspegeln men inte framåt”, ”Delaktighet ökat intresse, vet 

inte vad eller vilka som detta forum representerar knappast ett demokratiskt forum”, ”Det får 

framtiden avgöra”, ”inget i enskilda frågor”, ”hoppas politikerna lyssnar på oss som är så bra”, ”jag 

kan känna glädje över att någon inom de besltsfattande organen är genuint intresserade av 

medborgarnas åsikter”, ”Kunde haft betydelse, jag var laddad innan träffen, men att avsätta en 

heldag och en kväll när man är mkt upptagen och har småbarn är inte lätt, speciellt inte om man 

känner att man inte kan påverka. Jag är dessutom ganska/mkt verbal o gillar att diskutera men hade 

man varit ensamstående, haft svårt med svenskan så hade det varit helt kört”, ”Betydelsen är att jag 

som vanlig medborgare får min röst hörd”, ”Skillnaden det kan göra är att de som bestämmer får lite 

friska vindar från vanliga människors tankar om det samhälle vi lever i, och vad vi anser och tycker”, 

”Jag hoppas att allt som min grupp genomgick under samtalet, blir hört och genomfört av politikena 

!!!”, ”Positiv utveckling av arbetsmarknaden, besöksnäring kan leda till bättre arbetsmöjligheter och 

rikare fritid”, ”Att man känner att man kan vara med och påverka”, ”Jag känner nu att jag är en del av 

kommunen, att jag vill ta ansvar för en positiv bild av Jämtland. Jag har också kommit på hur kul det 

är att engagera mig i frågor som rör mig! – ett utvecklat län - För mig var det en mycket intressant 

och givande upplevelse, i och med att jag fick tillfälle att möta delar av befolkningen som jag normalt 

sett inte utväxlar liknande meningsutbyten med. Det mest intressanta för mig var att bättre lära 

känna länet som jag bor i, träffa bönder i samtal samt uppleva en känsla av att någon vill ta en på 

allvar. Jag fick nya kunskaper, som jag inte hade haft utan konventets hjälp. Unga och gamla möttes 

på en gemensam arena. Samtalen var substansrika och konstruktiva”, ”bra liv, bra planerar för 

famtiden på alla medborgarna”, ”knappast ett demokratiskt forum! Vet absolut inte vad eller vilka 

detta forum representerar” 

 

B) För andra deltagare (dvs. alla deltagare, såväl politiker som slumpmässigt utvalda 

mötesdeltagare)? 

”Konsensuskänsla”, ”Beror på hur lyhörd eller intresserad man är”, ”Input till politiker”, ”deltagare 

var inte slumpmässigt utvalda självselektion särintressen”,” Det får framtiden avgöra”, ”någon fråga 
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kan bli självgenererande i media och andra forum”, ”Jag tror självkänslan ökar när beslutsfattare så 

här direkt frågar efter medborgarnas åsikter. Och beslutsfattarna får förhoppningsvis nya friska idéer 

inför utvecklingen av länet.  Jag vet inte men hoppas det samma Alla måste vara intresserade och 

engagerade i dessa frågor!”, ”Att man känner att man kan vara med och påverka”, ”Det är viktigt att 

få känna sig delaktig där man bor, man tar större ansvar (socialt, miljö) då, tror jag. För politikerna 

kanske det är en ögonöppnare att vanligt folk har så mycket att komma med!”, ”ett utvecklat län”, 

”Politiker har ju en unik chans att ta del av befolkningens idéer via konventet. Egentligen borde dessa 

tillställningar vara politiskt rutinmässiga, eftersom att det är medborgarna som skapar behovet av 

politik. Vad beträffar de övriga deltagarna, hoppas jag att de kan dela samma goda upplevelser som 

mig från samtalen”, ”De pilitiska partierna planerar att byga en bra liv för framtiden”, ”de som anslöt 

sig var sannolikt i många dall personer som önskade driva någon form av särintersse” 

 

C) För det framtida politiska beslutsfattandet? 

”Hoppas de tar till sig våra (medborgares) åsikter och kunnande”, ”Risken är att sådana 

sammankomster kan bli fora för särintressen som känner sig kallade och kanske tror att detta är ett 

demokratiskt arbetssätt”, ”Beslut måste ha sin förankring i medborgarviljan så det är oerhört viktigt 

att fånga in enskilda synpunkter i dessa kollektiva beslutsprocesser”, ” inget alls då forumet måste 

breddas avsevärt”, ”poitikerna gör ju som de vill i slutändan ändå”, ”Antingen stärks politikerna i sitt 

beslutsfattande av medborgarkonventet som kan användas som bevis på possitiv inställing till vissa 

förslag. Eller så kan medborgarkonventets idéer ge en fingervisning om andra ställningstagnden i 

olika beslutsfrågor. Hur som hellst tror jag det bara är possitivt att höra många olika röster innan 

beslut tas i viktiga frågor. Detta var ett bra sätt att organiserat få och ge idéer”, ”Det är viktigt att gå 

framåt och utvecklas i länet på alla fronter!”, ”Att det fattas politiska beslut först och främst på det 

som verkar beröra oss  medboragare, eller kanske att det tydliggörs bättre vad de politiska besluten 

berör”, ” Hoppas att förslagen verkligen tas tillvara, annars tappar man sin känsla av att det jag tycker 

räknas”, ”Det finns ju verkligen bra underlag för dem nu, håller tummarna för att de lyssnar”, 

”förhoppningsvis konstruktivt”, ”På denna punkt är jag för närvarande pessimistisk, då jag befarar att 

konventet till stora delar kan vara, precis som mycket annat, en skendemokratisk chimär. När jag 

studerar sammanfattningen från samtalen är det oroväckande likt vilken lyckad målsättning som 

helst, som dock löper risken att inte på allvar omsättas i praktiken. Den enda politiker som jag fick 

tala med under konventet var /…/46 som tydligen var tvungen att lämna mötet efter cirka två (2) 

minuters samtalstid med mig. Över huvud taget har jag ingen hoppfull känsla inför politikernas 

hantering av konventet. Jag tror att det redan från början fanns för få politiker med på mötet, och jag 

kan inte erinra mig att det någonsin tydligt har formulerats, vad politkerna egentligen skall göra med 

informationen från konventet. Debut i all ära, men detta kunde faktiskt ha framgått tydligare”, 

”Politiska måste planera innan att hämta invandrare till Jämtland eftersom det finns många  flyttar 

härifrån när de får ingen arbeta” 

 

Övriga kommentarer 

”Saknar ungdomar”, ”Intressant sätt att få idéer”, ”jag önskar att politika beslut ska vara bättre än 

slumpen”, ”Ekonomiska intressen måste vägas mot folkviljans intressen”, ”Jag tyckte arrangemanget 

                                                
46 I detta fall har deltagaren namngett en politiker. Dennes namn har jag valt att ta bort ur sammanhanget då namnet inte 

är väsentligt för att andemeningen av kommentaren ska förstås. 
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var ett roligt och annorlunda initiativ”, ”Mera likadana händelser i Jämtland!”, ”Det skulle behövas 

konvent som dessa i mycket störreoch tätare omfattning”, ”Tack, för att du följer upp det med en 

uppsats! Och tack till medborgarkonventet för en rolig dag och en känsla av tillhörighet i min nya 

kommun!”, ”Medborgarkonventet var en mycket bra idé, vilken dock riskerar att snubbla på de 

praktiska genomförandena av uppslagen som presenterades. Än så länge är dess effekt inte trovärdig 

i mina ögon, något som förvisso till stor del beror på att det ännu har gått så kort tid efter 

konventet”, ”Fler medborgarmöten önskas!”, ”Faktum är att jag fick störst utbyte av att samtala med 

de andra medborgarna, och inte så värst mycket av samtalsledaren, politkerna eller någon annan på 

plats”, ”Ta hand om invandrare som vill ha integrera. Ta hand om invandrare som har högst 

utbildning.” 

 


