
1 

Johan Lidmark 
 
 

Människan i demokratin 
-människor vill vara delaktiga förankrade i 

sin vardag 
-politiker vill lyssna förankrade i sin poli-

tiska organisation 
 
 
En samhällsvetenskaplig studie av mötet mellan den enskilda människan och 

politiker 
Om demokrati som ett, i första hand, socialt och hälsofrämjande fenomen, 

och i andra hand politiskt 

  Bild: Roger Hargeskog 
 

Ph.d.-afhandling 
Ph.d.-programmet for Sundhed og samfund 

Institut for Mennesker og Teknologi 
Roskilde Universitet 

2017 



 2 

Förord 

Jag blev, till min stora glädje, antagen som doktorand på Nordiska högskolan 
för folhälsovetenskap (NHV) 2008. På NHV fick jag en mycket bra forskarut-
bildning och privilegiet att studera tillsammans med människor från hela nor-
den samt ytterligare några länder. Jag fick möjligheten att uppleva den fina at-
mosfär som studiemiljön på NHV skapade och det är något som jag alltid kom-
mer att ha med mig. 2013 beslutade Nordiska ministerrådet att stänga sin 60 år 
gamla högskola, NHV. Precis som alla andra inskrivna doktorander blev jag 
informerad om att det inte fanns några garantier att jag skulle få fortsätta min 
doktorandutbildning. Nedläggningen motiverades med att det numera finns 
folkhälsovetenskapliga utbildningar vid många universitet och högskolor runt 
om i norden. Jag konstaterade besviket att det stämde om folkhälsovetenskap 
grundar sig på en lite smalare syn på hälsa som utgår från det biologiska och 
medicinska perspektivet. Om däremot folkhälsovetenskap ska anses grunda sig 
på en bredare syn på hälsa som även inkluderar sociala faktorer är det tveksamt 
om detta synsätt har en bred förankring runt om i norden. För mig som hade 
det breda sociala synsättet på hälsa som en grund i min avhandling blev därför 
beslutet att stänga NHV svårt att logiskt förstå. 
 
Jag kontaktade några universitet och högskolor och bland annat Roskilde Uni-
versitetscenter (RUC). RUC valde jag för att jag visste att det fanns mycket 
kompetenta forskare där och att de bedrev projekt som hade likheter med mitt 
vilket skulle innebära en bra lärandemiljö för mig samt en både naturlig och 
positiv fortsättning på min tid som doktorand på NHV. Vid årsskiftet 
2013/2014 blev jag antagen som en arbetsgivarfinansierad doktorand vid RUC 
och kunde återuppta utbildningen. En utbildning som, tillsammans med tiden 
på NHV, har inneburit en utveckling för mig, i såväl vetenskapligt arbete som 
i mitt arbete med demokrati och politikers medborgarkontakter hos Region 
Skåne samt även på ett personligt plan. Utbildningen har inneburit en extra 
arbetsbelastning att hantera. Det har varit en stor tillgång att ha en familj som 
funnits där och hjälpt till att skingra tankarna. Eva, Siri och Hugo har på sitt 
sätt bidragit till att jag kunnat slutföra mitt arbete, framför allt genom att inte 
kritiskt ifrågasätta hur klokt det är med ett stort avhandlingsprojekt parallellt 
med det ”andra” jobbet och det sociala livet. 
 
Jag är tacksam mot mina olika handledare genom åren. Runo Axelsson var den 
som allra först gjorde det möjligt för mig att påbörja forskarutbildningen på 
NHV genom att ta på sig rollen som huvudhandledare. Ina Borup var som 
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bihandledare alltid positiv och beredd att vägleda och stötta. Per Rosén var 
bihandledare och samtidigt arbetskamrat och samtalspart under hela den tid 
som projektet jag studerat, Skånedialogen, pågick. Per inspirerade och 
uppmuntrade mig även att överhuvudtaget ansöka till forskarutbildningen. Ef-
ter det första året på NHV tog Mads Hermansen över som huvudhandledare. 
Mads ställde stora krav på att jag skulle driva projektet framåt själv och var bra 
på att få mig att vrida och vända på viktiga frågor. När jag fick möjlighet att 
fortsätta utbildningen på RUC tog Niels Warring över som handledare och har 
på förtjänstfullt sätt guidat mig genom en omstart av avhandlingsarbetet och 
sedermera ända in i mål. Niels har professionellt och med små gester fått mig 
att fokusera på de allra viktigaste frågorna för att driva arbetet framåt. Det har 
varit ett privilegium att ha haft dessa olika personligheter som handledare som 
alla tydligt visat att de funnits där för att stötta mig i mitt avhandlingsarbete. 
Jag är också tacksam till alla på Center for sundhedsfremme forskning (CSUF) 
på RUC som bidrar till den fina studiemiljön. Det gäller inte minst professor 
Betina Dybbroe som varit drivande i utvecklingen av CSUF och som var den 
jag först kontaktade på RUC. Slutligen vill jag tacka min vän Roger Hargeskog 
som bidragit med en teckning som fångar mycket av avhandlingens kvintes-
sens.  
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Sammanfattning 
Denna avhandling studerar människors upplevelser av att delta i medborgardi-
alog mellan valen. Honneth (1998, s. 780) poängterar att det är alla människors 
samarbete för att få samhället att fungera som utgör utgångspunkten, det vill 
säga att den demokratiska kärnan ligger i det sociala, och kommer före det po-
litiska handlandet. Mycket statsvetenskaplig forskning om medborgardialog 
studerar samband genom att mäta före och efter en intervention. Med en bred 
social och hälsofrämjande syn på demokrati hamnar istället medborgardialo-
gens process i fokus, hur människor interagerar sinsemellan och med det de-
mokratiska systemet. Förmågan att autonomt delta aktivt i samhället är central 
för människors hälsa (Marmot, 2006; Nordenfelt, 1995). Denna definition av 
hälsa innebär en holistisk hälsosyn och med den blir det tydligt att den sociala 
aspekten av människors hälsa har betydelse. Det finns få forskningsstudier som 
studerat medborgardialog i ett hälsofrämjande perspektiv. Bakgrunden till 
denna avhandling är att det finns ett behov av att studera medborgardialogens 
process och människors upplevelser av att delta samt att det finns en koppling 
mellan medborgardialog och hälsa i ett brett, socialt och hälsofrämjande per-
spektiv. 
 
Avhandlingens syfte är att studera, människors upplevelser av att delta i med-
borgardialog och medborgardialogens möjligheter att bidra till demokra-
tiutveckling i ett brett socialt och hälsofrämjande perspektiv. Följande specifika 
forskningsfrågor studeras: 
Vad kännetecknar människors (medborgarnas) upplevelser av att delta i med-
borgardialog? 
Vad kännetecknar politikers upplevelser av att delta i medborgardialog? 
Hur kan medborgardialog bidra till utveckling av den representativa demokra-
timodellen i ett brett, socialt och hälsofrämjande, perspektiv? 
 
Det studerade projektets upplägg är en vidareutveckling av metoden ”delibera-
tive polling1”, framför allt utvecklad av Fishkin (se exempelvis Luskin et al., 
2002). Vidareutvecklingen består i att politiker är delaktiga i dialogen, och att 
projektet pågår under cirka två år istället för en helg. Detta innebär att de vik-

                                                      
1 ”Deliberative polling” kan översättas till undersökning som föregås av överlägg-
ande. 
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tigaste kännetecknen för projektmetoden utgörs av proaktiva politiker, inter-
aktivitet mellan politiker och medborgare, en informerad opinion2 samt delta-
gande under längre tid. Projektet inleddes med att en enkät skickades till ett 
slumpvis urval av Skånes befolkning. De som deltog utsattes för interventioner 
i form av informationsmaterial och dialogmöten med experter och politiker 
närvarande. 
 
Grounded theory (GT) har inspirerat arbetet med avhandlingen men det har 
inte varit en GT-studie. Några kännetecken hos GT som varit vägledande är, i 
överensstämmelse med Charmaz (2000), att varva insamling och analys av data, 
sammanfattning av data i två steg, jämförelser, memoskrivande3, stämma av 
teoretiska idéer mot datautsnitt samt integration av ett teoretiskt ramverk. In-
tervjuer användes för datainsamling och är lämpliga som metod när du vill få 
kunskap om människors förståelse och erfarenheter av sin livsvärld (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Det har varit viktigt att vara medveten om min förförståelse, 
åtminstone delar av den. Regler kan dock inte skapa en tolkandets metodologi 
utan det behövs en sensibilitet hos forskaren (Gadamer, 2006). 
 
Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon och transkriberades. Hela 
analysprocessen med att formulera preliminära teman, gruppera dessa och for-
mulera egenskaper gjordes om och även de första sammanfattningarna av em-
pirin blev ifrågasatt i samband med de olika faserna av analysen. Allt eftersom 
den fortgick tillfördes mer och mer litteratur och teori. Den teoretiska ramen 
kom på detta sätt att successivt påverka analysen mer. Analysen av empirin har 
gjorts utifrån en bred konstruktivistisk position som omfattar fokus på subjek-
tet, på tolkning och på att förändring är möjlig. 
 
Avhandlingens teoretiska ram inkluderar flera olika delar för att kunna analy-
sera deltagarnas upplevelser på ett innehållsrikt och nyanserat sätt. Demokra-
tisk teori bidrar med normativa rekommendationer för medborgardialog 
utifrån teori och empiriska studier. Den ger även ett stöd för att hänsyn bör tas 
till den enskilda människan och dennes medborgarroll i mötet mellan livsvärld 

                                                      
2 Tanken bakom begreppet informerad opinion är att lite förkunskaper ger en något 
mer nyanserad dialog som har mer fokus på de gemensamma frågorna i samhället i 
kontrast till att utgå från egennytta. 
3 Memoskrivande innebär att föra anteckningar över egna reflektioner, sammanfatt-
ningar och preliminära analyser, som ett stöd under analysarbetet. 
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och system. Den äkta dialogen, i Bubers (2008) perspektiv, innebär demokra-
tiska möjligheter. Buber förstärker fokus på den enskilda människan och på 
själva dialogsituationen. Det finns i den pågående dialogen en potential att lära 
nytt, att bättre förstå meningsmotståndare och därigenom fördjupa demokra-
tin.  
 
Teorin om vår förmåga att agera autonomt och vara socialt deltagande bidrar 
med att peka på kopplingen till människors hälsa. Samtalsdemokratin utgör ett 
sammanhang för människor att utöva och att utveckla sin förmåga att aktivt 
delta i samhället och vara autonoma samt ha möjligheter till socialt deltagande. 
Själv-självobjektteorin, i Tönnesvangs (2002) version, visar att det finns 
grundläggande mänskliga drivkrafter för utveckling som påverkar hur individer 
agerar i medborgardialog och hur de hanterar det som händer i dialogsamman-
hanget. Hur människor, enligt teorin, påverkas bidrar till att fördjupa det sociala 
och hälsofrämjande perspektivet. 
 
Medborgarna beskrev upplevelsen av att delta i dialog som något övervägande 
positivt. För deltagarna var det självklart att demokratin sträckte sig ut i deras 
vardag och att de kunde bidra till den politiska systemvärlden. Trots en förstå-
else för de givna förutsättningarna framkom en önskan om större delaktighet. 
Avhandlingen visar att de människor som finns närvarande får accepteras som 
de är och att det finns skäl att begränsa kraven till att alla ska respektera va-
randra och ge varandra utrymme i dialogen. Deltagarna var skeptiska kring hu-
ruvida politikerna skulle hantera dialogens resultat på ett seriöst sätt. De ville 
förstå hur processen fungerade så att de kunde se om de verkligen hade en 
möjlighet till indirekt påverkan. De ville själva kunna bedöma om det var en 
legitim process värd att engagera sig i. 
 
Precis som medborgarna upplevde politikerna överlag det som positivt att 
delta, framför allt uppskattade de att möta människor och få höra deras tankar 
och idéer. Politikerna ville styra dialogen och därmed hänvisades deltagarna till 
den medborgarroll det fanns utrymme för. Politikerna gjorde sig till företrädare 
för systemvärlden genom en form av instrumentalisering av deltagarna vilka 
framför allt skulle lämna ifrån sig synpunkter för politikerna att ta hand om. 
Det yttersta tecknet på att politikerna inte deltog på ett ömsesidigt sätt är att de 
inte hade en plan för hur resultatet från dialogen skulle hanteras i det politiska 
arbetet. Detta påverkade även politikernas upplevelse eftersom de märkte att 
denna dimension efterfrågades. 
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En samtalsdemokratisk modell skulle innebära fler och institutionaliserade in-
slag av dialog mellan valen. I dialogen skedde ett lärande för deltagarna genom 
reflektion över de egna ståndpunkterna och över att de själva hade ändrat 
uppfattning i vissa fall. I den moderna hälsofrämjande diskursen erbjuder sam-
talsdemokrati och medborgardialog en potential att bidra till utveckling på tre 
nivåer, individen och dennes hälsa, hälsodiskursen samt samhället i en hållbar 
hälsosam riktning. 
 
Avhandlingen lyfter fram flera exempel på en fördjupad förståelse för samtals-
demokrati som visar på utvecklingsmöjligheter och därmed vikten av; (a) att 
synliggöra marginaliserade gruppers perspektiv, (b) att det blir allmänt accep-
terat att medborgaren endast accepterar ett minimum av krav vilket skulle bidra 
till en mer öppen och tillåtande syn på medborgarrollen och till att kunna 
motverka skillnader i hälsa som beror på samhällets organisering där vi har 
kunskap om orsakerna, (c) att sänka trösklar för ett jämlikt deltagande, (d) att 
det sker en mental förflyttning hos berörda från systemvärlden i riktning mot 
livsvärlden samt (e) att det blir ett större fokus på indirekt påverkan under be-
slutsprocessen och mindre på inflytande på själva beslutet. Det verkar avslut-
ningsvis (f) saknas starka incitament för politikerna att utveckla samtalsdemo-
kratin varför nationella föreskrifter eller lagstiftning kan behövas. 

Summary 
This thesis studies people´s experiences of participating in public deliberations 
during the period inbetween general elections. Honneth (1998, s. 780) under-
lines that it is everybody´s cooperation to make society work that is the starting 
point, which means that the heart of democracy lies within the social and comes 
before political action. Political studies often focus on connections measuring 
before and after an intervention and not as much on the process of delibera-
tion. Applying a broad social and health promotive view on democracy puts 
the process in focus, how people interact with each other and with the de-
mocratic system. The ability to autonomously participate in society is core to 
people´s health (Marmot, 2006; Nordenfelt, 1995). This definition comes with 
a holistic view on health which makes it clear that the social aspect of life is 
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important for people´s health. There is not much research on public delibera-
tion in a health promotive perspective. The background to this thesis is a need 
to to study the deliberative process and people´s exeperiences of participating 
and that there are connections between public deliberation and health in a 
broad, social and health promotive, perspective. 
 
The aim of the thesis is to study people´s exeperiences of participating in public 
deliberation and the possibilities for public deliberation to contribute to deve-
lopment of democracy in a broad, social and health promotive, perspective. 
The following specific research questions are studied: 
What characterises the experiences of people (citizens) participating in public 
deliberation? 
What characterises the experiences of politicians participating in public delibe-
ration? 
How can public deliberation contribute to development of the representative 
democratic model in a broad, social and health promotive, perspective? 
 
The studied project is a development of the method ”deliberative polling4”, 
mainly developed by Fishkin (see for example Luskin et al., 2002). The deve-
lopment consists of politicians participating in the deliberation and that the 
project goes on for about two years instead of a weekend. This means that the 
most important aspects of the method is proactive politicians, interaction bet-
ween politicians and citizens, an informed opinion5 and participation during a 
longer period of time. The project studied started with sending a questionnaire 
to a selection of the people in Scania. Those participating then experienced 
interventions in the form of informative texts, deliberative meetings with ex-
perts and politicians attending. 
  
Grounded theory (GT) has inspired the work with the thesis but it has not 
been a GT-study. Some aspects of GT that has been guiding the work is, in 
accordance with Charmaz (2000), to mix gathering of data with analysing data, 
condensating data in two steps, comparisons, memowriting6, checking theore-
tical ideas with pieces of data and integrating a theoretical framework. Inter-
views was used for data collection and are appropriate as method when you 

                                                      
4 ”Deliberative polling”  means an investigation which is preceded by deliberation. 
5 An informed opinion is supposed to emerge when some knowledge beforehand re-
sults in a more nuanced dialog focusing on societal issues of common interest. 
6 Memowriting is to take notes on own reflections, summaries and preliminary analy-
ses, as a backing during analysis. 
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want knowledge about people´s understandning and experience of their life 
world (Kvale & Brinkmann, 2009). It has been important to be conscious about 
my preunderstanding, at least part of it. Rules can not create a methodology of 
interpretation instead the researcher needs to have a certain sensibility 
(Gadamer, 2006).  
 
The interviews were recorded with a dictation machine och transcribed. The 
analytic process as a whole, formulating preliminary themes, grouping these 
and formulating properties, was remade including questioning the initial con-
densation of the empirical data during the different phases of the analysis. As 
the process went on more and more literature and theory was added. Theory, 
this way, influenced the analysis in a successive manner. The analysis of the 
empirical data has been done from a broad constructivistic position which 
includes focus on the subject, on interpretation and on the view that change is 
possible. 
 
The theoretical framework of the thesis includes several different parts to make 
a thorough and nuanced analysis of the participant´s experiences possible. De-
mocratic theory contributes with normative recommendations on deliberation 
both from theoretical and empirical studies. It also support the thought of 
considering the individual and its citizen role in the meeting of life world and 
system. The true dialog in Buber´s (2008) perspective holds democratic possi-
bilities. Buber strengthens focus on the individual and on the dialog itself. In 
the ongoing dialog there is a potential to learn, to better understand antagonists 
and thereby deepen the democracy.  
 
The theory about our ability to act autonomously and to social participation 
contributes with focusing on the connection to health. Deliberative democracy 
is a context where people can use and develop their ability to be socially active 
in society and to be autonomous. Self-selfobjecttheory, in the version of 
Tönnesvang (2002), shows that there are basic human motivations of develop-
ment that influences how individuals act and react to what goes on in a delibe-
rative process. How people, according to the theory, are influenced contributes 
to deepen the social and health promotive perspective on deliberation. 
 
The citizens described their exeperience of participating in deliberation as so-
mething overall positive. For the participants it was self evident that democracy 
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stretched out into their everyday context and that they could contribute to the 
political system world. Although aware of the given prerequisites they wished 
that the deliberative process should have been more participative. The thesis 
shows that attending people has to be accepted the way they are and that there 
are reasons to limit qualifications to participate to just show respect and let 
everybody take part in the dialog. The participants were sceptical as to whether 
the politicians would deal with the result of the deliberation in a serious way. 
They wanted to understand how the process they were taking part in worked 
and see for themselves if it was possible to influence it, at least, indirectly. The 
participants wanted to judge themselves if it was a legitimate process worth 
engaging in. 
 
Like the citizens the politicians experienced it as overall positive to participate, 
especially appreciating to meet people and listen to their thoughts and ideas. 
The politicians wished to be in charge of the dialog and thereby directing the 
participants to the citizen role there was room for. The politicians made them-
selves representatives of the system world by a way of instrumentalising the 
participants who above all should tell their views and let the politicians handle 
everything from there on. The utmost sign of politicians not participating in a 
reciprocally way is that the politicians did not have a plan as for how to deal 
with the result of the deliberation. This influenced the experience of the poli-
ticians as well, as they noticed that this dimension of the deliberative process 
was asked for. 
 
A deliberative democratic model would lead to more and institutionalised dia-
log inbetween general elections. Participants learned during the dialog from 
reflecting on their own views and on the fact that they changed views in some 
cases. Within the modern health promotive discourse deliberative democracy 
offers development on three levels, the individual and its health, health dis-
course and society in a sustainable healthy direction. 
 
The thesis underlines several examples of a deepened understandning of deli-
berative democracy which show possibilities for development and thereby the 
importance of; (a) making the perspective of marginalised groups visible, (b) a 
general acceptance of minimal requirements on the citizens which would favor 
a more open and tolerant view on the citizen role and would counteract diffe-
rences in health due to the organisation of society in cases where we have 
knowledge of the causes, (c) lowering thresholds for an equal participation, (d) 
a mental change of focus from the system world towards the life world and (e) 



 

 

11 
 

a larger focus on indirect influence on the decision making process and less on 
influence on the decision itself. Finally (f) the politicians seem to lack incentives 
to develop deliberative democracy and that changed regulations or laws might 
be needed. 
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Kapitel 1. Bakgrund, syfte och 

forskningsfrågor 

Bakgrund 

Inledning 
Arbetet med denna doktorsavhandling började med en nyfikenhet på hur en 
eventuell koppling mellan att delta i demokratiska sammanhang och män-
niskors hälsa skulle kunna se ut. Utgångspunkten var att stå på två ben, ett ben 
vardera i demokrati respektive hälsofrämjande arbete. I praktiken har dessa två 
behövt kompletteras med ytterligare några ämnesområden. Som doktorand vid 
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV) hade jag folkhälsove-
tenskapen nära till hands och har utifrån ämnesvalet även använt mig av stats-
vetenskaplig forskning samt forskning från andra samhällsvetenskapliga disci-
pliner för att kunna ringa in avhandlingens fokus. I definitioner av folkhälsove-
tenskap framgår det att ämnet är multidisciplinärt (Beaglehole & Bonita, 2004) 
och så har jag även upplevt mitt arbete. Risken med att välja en multidisciplinär 
ansats är att inget av de ingående ämnena eller att ingen av de teoretiska ra-
marna förmår fördjupa förståelsen för avhandlingens forskningssyfte. I denna 
avhandling försöker jag lösa detta dilemma genom att placera samtalsdemokrati 
och medborgardialog som fenomen i centrum och låta de olika ingående 
delarna bidra till en ökad förståelse av fenomenet. Fenomenet i sig snarare än 
de olika ämnena får leda vägen mot en fördjupad förståelse. 
 
Jag antogs vid NHV 2008 som en arbetsgivarfinansierad doktorand med målet 
att studera på halvtid. Arbetsgivaren ifråga är Region Skåne. Projektet som 
utgjort empirin började planeras under 2007 och genomfördes 2008 till 2010. 
I mitt  yrke hade jag arbetat med både folkhälsofrågor och demokrati i form av 
dialogaktiviteter mellan vanliga människor och vanliga politiker. Min roll i det 
aktuella projektet var att ingå i den projektgrupp som planerade och genom-
förde arbetet.  
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En tid in i projektet blev det så klart att jag var antagen till forskarutbildningen. 
Konsekvenser av denna start var att jag som forskare inte kunde påverka saker 
som redan var beslutade och påbörjade. Jag kunde däremot som en i gruppen 
vara med och göra förändringar under projektets gång, vilket också gjordes. 
Om jag istället hade varit antagen som doktorand redan när planeringen av 
projektet startade hade det kanske varit möjligt att påverka inriktningen men 
det är inte alls säkert. Ett alternativt scenario som hade kunnat betyda mer för 
arbetet med avhandlingen hade varit om jag blivit anställd som doktorand på 
NHV. Det hade eventuellt inneburit ett starkare fokus på att initialt göra så bra 
vetenskapliga val som möjligt men å andra sidan hade tillgången till projektet 
kunnat bli svagare genom att inte vara en del av projektorganisationen.  
 
Arbetet med projektet har gett insikter kring många olika aspekter av med-
borgardialog och att det finns aspekter som spänner över olika delar av sam-
hället och olika vetenskapliga områden. Deltagarnas, medborgarnas och politi-
kernas, upplevelse av att delta i medborgardialog och vara delaktiga i ett demo-
kratiskt sammanhang utgör det centrala i projektet. Medborgarnas och 
politikernas syn på varandra har också varit lärorikt att ta del av och inför kom-
mande projekt har en mängd metodfrågor blivit belysta och problematiserade. 
Den teoretiska ramen har bidragit till att forma en nyanserad bild både av den 
potential och av de utmaningar som medborgardialogen och en utvecklad de-
mokratimodell för med sig. Avhandlingens titel antyder att medborgarna är vil-
liga att delta aktivt i utvecklingen av demokratin och att politikerna gärna lys-
snar på medborgarna. Det är den bild som intervjuerna och empirianalysen 
givit. I bilden ingår även att när medborgarna och politikerna möts är det två, 
delvis olika, världar som möts. 
 
Bakgrundskapitlet beskriver två centrala utvecklingssteg hos demokratin från 
stadsstatsdemokratin i Aten respektive utvecklingen av nationalstaterna och 
därefter ställs frågan om dagens stora trend med samtalsdemokrati, delibera-
tion och medborgardialog i förlängningen kommer att utgöra ett tredje utveck-
lingssteg. Med utvecklingen av samtalsdemokrati följer en ökad delaktighet i 
demokratin och i och med det ett ökat fokus på medborgarna. Detta gör det 
relevant att ha en bred syn på demokrati och försöka förstå hur den förhåller 
sig till det sociala och till hälsa. 
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I denna avhandling kommer deliberativ demokrati7, samtalsdemokrati respek-
tive deliberation8, dialogaktiviteter och medborgardialog att användas som sy-
nonymer. Deliberativ demokrati strikt enligt Habermas9 är inte det som avses 
utan avhandlingen kommer att beskriva en mer öppen och varierad syn på sam-
talsdemokrati. Kapitlet fortsätter sedan med en beskrivning av vad medborgar-
dialog handlar om sett i ett demokratiutvecklingsperspektiv. Därefter beskrivs 
några konkreta kännetecken på samtalsdemokrati och tre nordiska exempel på 
ambitiösa dialogprojekt. 
 
De följande avsnitten beskriver en bred syn på hälsa som kan kopplas ihop 
med medborgardialog. Historiskt har en biologisk sjukdomsorienterad syn på 
hälsa levt parallellt med en bred socialt förankrad syn på hälsa. Detta innebär 
att den medicinskt och biologiskt orienterade syn på hälsa som dominerar idag 
inte är så självklar som den kan verka. Kapitlet fortsätter med ett folkhälsove-
tenskapligt perspektiv på hälsa. Därefter ringas den breda syn på hälsa som 
används i denna avhandling in genom att introducera en folkhälsovetenskaplig 
teoriinriktning.  
 
Avhandlingens fokus definierades redan under NHV-tiden till att framför allt 
handla om människors upplevelse av att delta i dialogaktiviteter tillsammans 
med politiker medan det hälsofrämjande perspektivet intar funktionen som en 
aspekt av det sammanhang som medborgardialog utgör. Denna inriktning be-
ror på förutsättningarna i projektet och därmed den empiri som var möjlig att 
samla in. Dialogprojektet innehöll inga hälsotester före och efter av deltagarna 
och projektet var inte heller designat för att explicit ta upp hälsoeffekter hos 

                                                      
7 Deliberativ demokrati är översatt från engelskan. Deliberativ betyder överläggande, 
rådgörande. Samtalsdemokrati är ett begrepp som används i Sverige, även mellanvals-
demokrati och deltagardemokrati förekommer. Gemensamt för alla dessa är att sam-
tal och kommunikation mellan valen bör komplettera den renodlade representativa 
demokratin. 
8 Deliberation kommer från engelskan. I avhandlingen används dialogaktiviteter eller 
medborgardialog som synonymer. Alla begreppen avser i denna avhandling situat-
ioner där människor för samtal om politiska frågor. 
9 Habermas deliberativa demokrati bygger på hans teori om kommunikativt hand-
lande vilken ställer betydande krav på människor gällande kunskap och förmåga att 
delta. Detta gör att vissa inte vill använda begreppet deliberativ demokrati alls medan 
jag i denna avhandling låter det ha en bredare och öppnare betydelse och använder 
det som en synonym bland flera. 
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deltagarna. Det hälsofrämjande perspektivet har dock funnits med som en ut-
gångspunkt för avhandlingen jämte beskrivningen av vad medborgardialog är 
och hur den förhåller sig till den representativa demokratimodellen. Det häls-
ofrämjande perspektivet har bidragit till att besvara avhandlingens forsknings-
frågor genom att vara inkluderat i avhandlingens breda demokratisyn. En bred 
demokratiuppfattning som bland annat inkluderar den hälsofrämjande aspek-
ten kan skapa problem med att relatera avhandlingen till studier med en mer 
avgränsad definition av demokrati. I den andra vågskålen ligger möjligheten att 
tänja på gränsen för hur demokrati uppfattas och därigenom bidra till ökad 
förståelse för demokrati i allmänhet och samtalsdemokrati i synnerhet. 
 
Efter den inledande introduktionen till den samtalsdemokratiska diskursen re-
spektive den breda synen på hälsa fortsätter bakgrundskapitlet med att presen-
tera ytterligare teoriinriktningar som kompletterar demokratisk och 
folkhälsovetenskaplig teori. Dessa behövdes för att avhandlingen skulle kunna 
ha det breda, sociala och hälsofrämjande perspektiv på medborgardialog som 
jag har eftersträvat. Dessa teoriinriktningar har både överlappat och komplet-
terat demokratiteori och folkhälsovetenskap. Kommunikativt handlande inklu-
sive livsvärld och system är utifrån Habermas (1996a, 1996b) överlappande då 
det både handlar om det politiska systemet och de individuella människornas 
livsvärld. Medborgarrollen är överlappande med demokratiteori utifrån att det 
är ett begrepp och fenomen som används såväl inom som utom demokratite-
ori. Utifrån empirin fanns ett behov av en ytterligare fördjupning av ett  indi-
vidperspektiv. Bubers (2006, s. 18) filosofiska syn på dialogsituationen kom-
pletterar demokratiteorins systemfokus genom en större inriktning på indivi-
duella, sociala och mänskliga aspekter av att delta i medborgardialog. Dessa 
aspekter bidrar även den psykologiska själv-självobjektteorin, i Tönnesvangs 
(2002) version, med och dessutom fördjupar den förståelsen för hur med-
borgardialog kan förstås som en hälsofrämjande företeelse. Kapitlet avrundas 
med en avslutning följt av syfte, avgränsningar, avhandlingens bidrag samt av-
handlingens disposition. 

Medborgardialog - en del av en historisk demokratiutveck-
ling 
Redan i det antika Aten var demokratin till för alla som betraktades som en del 
av folket. Alla som var inkluderade hade även rätt att delta vid de politiska 
sammankomsterna där besluten fattades. Fokus i det antika Atens politiska liv 
var i hög grad på det allmännas bästa. Samtida kritiker påtalade risken för att 
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samhället skulle delas i två delar vilket skulle kunna leda till konflikter eftersom 
majoriteten av Atens invånare inte var en del av folket i stadsdemokratins me-
ning. Endast en välbeställd elit utgjorde folket i den atenska demokratin. Den 
ibland hyllade demokratin i antikens grekiska stadsstater hade alltså varit helt 
oacceptabel i en modern demokratisk kontext och får ses som en del i en längre 
utvecklingssekvens.  
 
Det är naturligt för människor att delta i sammanhang där politiska frågor be-
rörs (Biesta, 2013). Utifrån det kan vi tänka oss att människor både långt tidi-
gare och i andra delar av världen varit upptagna av olika former av demokra-
tiyttringar. I antikens grekland (och hos romarna) tog det sig tydliga former, var 
relativt storskaligt och finns dokumenterat, åtminstone indirekt genom alla kri-
tiker. Aristoteles tyckte till exempel att utvecklingen av demokrati skulle ge för 
mycket makt åt fattiga medan Platon fördömde att okvalificerade skulle styra 
och argumenterade för ett styre av de bäst kvalificerade (Dahl, 1989, s. 14). 
Utvecklingen under antiken fick dock stor betydelse och kan jämföras med 
uppfinnandet av hjulet (Dahl, 1989, s. 13).  
 
Det är troligt att det endast var ett fåtal ledare som talade vid de politiska sam-
mankomsterna i stadsstaterna. Den grekiska demokratin var med andra ord 
snarare exkluderande än inkluderande även om en del demokratiska värden 
från den tiden är tongivande ända in i vår tid (Dahl, 1989). De ämbeten som 
skulle tillsättas i Aten blev tillsatta genom lotten och på begränsad tid vilket 
fick rotation av ämbetsmän som följd. När medborgardialog har utvecklats un-
der de senaste decennierna och olika institutionella lösningar prövats har det 
funnits, om inte rättigheten, så åtminstone en tänkbar möjlighet för alla att 
delta. Även allmänintresset har stått i fokus. Det spridda användandet av 
slumpvis urval för rekrytering till medborgardialog, inklusive det projekt som 
studerats för denna avhandling, kan ses som en fortsättning på användandet av 
lotten och rotationssystemet under antiken. Jämförelsen mellan rotation inom 
en elit i antikens demokrati och slumpvis urval till ett demokratiprojekt idag 
haltar dock. Idag sker rekryteringen ur hela befolkningen och bygger dessutom 
på frivillighet vilket skapar andra dilemman kring vilka som deltar. 
 
En andra historisk fas för demokratin innebar en utveckling mot att fler män-
niskor inkluderas i det som utgör folket i demokratins mening. I denna andra 
fas uppstår även tanken på att alla medlemmar av folket är lika kvalificerade att 
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delta i demokratin på lika villkor (Dahl, 1989, s. 31). Det representativa inslaget 
i demokratin tillkommer också för att klara av att hantera större demokratiska 
enheter såsom nationalstater. Detta är något som varken den grekiska eller den 
romerska demokratin klarade av.  
 
Lotten med rotation av ämbetsmän som följd eller slumpvis urval har egentli-
gen inte använts mycket efter antiken utan tävlan om röster i allmänna val har 
varit den dominerande demokratiska modellen. Utvecklingen av medborgardi-
alog bygger vidare på att hela befolkningen ska representeras det vill säga när 
medborgardialog designas ska deltagarna spegla befolkningens sammansätt-
ning. Slumpvis urval av deltagare till medborgardialog knyter även an till tanken 
att alla medborgare är lika kvalificerade att delta. Om syftet är att så många som 
möjligt ska kunna delta behövs det fler åtgärder än slumpvisa inbjudningar. 
Risken finns att ungefär samma människor är beredda att delta varje gång en 
inbjudan görs. Synen att alla är lika kvalificerade att delta och att medborgardi-
alog bör spegla befolkningens sammansättning ställer krav på formerna för de-
mokratin om den ska tas på allvar.  
 
Finns den tredje fas i demokratins utveckling som Dahl (1989, s. 322-341) an-
tyder? Det är för tidigt att definitivt avgöra den frågan men 1900-talets sista 
årtionde såg demokratisk teori göra en kraftig sväng i riktning mot dialog. De-
mokratisk legitimitet beskrevs allt mer i termer av att en informell politisk of-
fentlighet förankrad i livsvärlden ges förmåga eller möjlighet att delta inför de 
beslut som fattas av den formella administrativa makten (Habermas, 1997, s. 
89-92). Försök att leva upp till denna vision för demokratin har sedan dess 
genomförts i stort antal. Smith (2009, s. 169-170) påstår att det trots allt inte 
finns så många exempel på projekt som har haft en stark integration med en 
politisk beslutsprocess. Olika orsaker behöver studeras såsom ovilja hos poli-
tikerna, metodproblem eller inneboende motsättningar i demokratimodellen. 
 
Demokratins kärna beskrivs i den samtalsdemokratiska diskursen allmänt som 
kommunikation i motsats till röstning, bevakning av intressen eller rättigheter. 
Kärnan kan även sägas vara delaktighet i det offentliga demokratiska samtalet 
och då är det avgörande hur synpunkter tillåts komma fram och inte hur de 
sammanräknas. Den grundläggande rättigheten är att få vara med och 
bestämma sig vilket idealt sker genom ett fritt utbyte av tankar jämlikar emellan. 
Demokratins primära existensform är således samtalet.  
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Den nya riktningen mot dialog handlar om att återfinna en äkta demokrati där 
medborgarna har verklig demokratisk kontroll och inte enbart symbolisk 
(Dryzek, 2000, s. 1). I och med att samtalet och medborgarnas medverkan i 
detta sätts i centrum för intresset så flyttas demokratiutvecklingens epicentrum 
ut från det politiska systemets rum till ett bredare civilt rum. Demokrati blir 
främst ett socialt ideal och inte endast ett politiskt (Honneth, 1998, s. 780). Det 
finns utmaningar med denna utveckling och i och med det också ett ifrågasät-
tande av den. Det finns en risk att samtalsdemokrati endast innebär ytterligare 
en kanal för de resursstarka vilket skulle utmana den representativa demokratin 
(D. Karlsson & Gilljam, 2015). Det uppstår en valsituation mellan att antingen 
värna status quo med valdeltagande som en i hög grad jämlik demokratiyttring, 
en modell där de resursstarka i och för sig tar för sig och framför sina synpunk-
ter trots att de inte ges några medvetna fördelar, eller att utveckla samtalsde-
mokrati och aktivt försöka höja delaktigheten bland resurssvaga under mellan-
valsperioden och som en följd av det så ett frö till ökat valdeltagande och 
därigenom stärka den representativa demokratin. Det står centrala demokra-
tiska värden på spel och vilket resultatet blir är beroende av hur medborgardi-
alog genomförs.  

Medborgardialog – på väg mot samtalsdemokrati 
Den utveckling, som fortfarande pågår, i riktning mot en mer deliberativ de-
mokrati innebär att rådgörande eller överläggande i dialog mellan valdagarna 
hamnar i fokus. Deliberativ demokrati uppfattas ibland som innebärande krav 
på deltagarna i form av kunskaper och förmåga att samtala samt en strävan 
efter konsensus. Betraktat på det sättet får det såväl elitistiska som utopiska 
drag. Vanliga människor klarar inte heller av att leva upp till den roll som åläggs 
dem (Mouffe, 1999). Kring definitionen av deliberativ demokrati råder det de-
lade meningar. I denna avhandling används en pragmatisk syn som är bredare 
och öppnare än den habermasianska. 
 
Habermas brukar betraktas som en av skaparna av den deliberativa demokratin. 
Han hävdar att samhällets lagar ska skapas i en demokratisk process förankrad 
i en civil sfär men att medborgarna har rätt att delta i den demokratiska pro-
cessen och därigenom utöva självbestämmande, förankrade i sin privata sfär 
(Habermas, 2001, s. 780). Dessa två delar av processen blir med detta synsätt 
ömsesidigt beroende av varandra och demokratin får en förankring utanför det 
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politiska systemet. Om detta innebär att den deliberativa demokratin är bero-
ende av väl fungerande processer har också en normativitet byggts in (Mouffe, 
1999, s. 749). Även om det är att gå för långt att kalla Habermas modell elitistisk 
och utopisk så kvarstår frågan om hur mycket krav som är rimligt att ställa på 
människor när de deltar i samtalsdemokrati. 
 
Deliberationen måste ske utanför det politiska systemet i civilsamhället och 
grundar sig därmed på en annan syn än den liberala eller den republikanska på 
hur åsikter bildas (Habermas, 1998b, s. 249-252). I den liberala traditionen be-
tonas staten och marknaden mer samt de demokratiska valen och fokus är på 
effektiva och realistiska processer för åsiktsbildning. Den republikanska tradi-
tionen betonar istället människans ädla egenskaper och det är hennes friheter 
och rättigheter som framför allt ska beskyddas av politiken. Åsiktsbildningen 
bör framför allt ske utanför staten och marknaden i samhället bland likar. En 
ny (deliberativ) demokratimodell behåller några av de bästa sidorna av de två 
traditionerna och integrerar dessa (Habermas, 1998b). 
 
Medborgardialog består av två ord. Medborgare är en medlem i det samhälle 
som en stat utgör (Svenska Akademien, 2006). Dialog definieras som ett samtal 
(Svenska Akademien, 2006). Medborgardialog förstår jag därmed som ett sam-
tal mellan medborgare och företrädare för samhället alternativt som ett samtal 
mellan medborgare om för samhället angelägna frågor. Skillnaden mellan att 
vara medborgare, huvudsakligen hemmahörande i den civila sfären respektive 
att vara människa, hemmahörande i den privata sfären, behöver tas hänsyn till. 
Det finns även invånare i ett geografiskt område som inte är medborgare. Hur 
begreppet medborgare används och förstås får därmed konsekvenser. 
 
En form av deliberation sker när medborgare och politiker möts i medborgar-
dialog, en annan när parlamentsledamöter diskuterar sinsemellan eller när med-
borgare diskuterar sinsemellan. Deliberation kan även pågå via massmedia. 
Många olika former av medborgardialog har prövats och prövas runt om i Sve-
rige, i norden och i övriga världen. Inom demokratiforskning har studier av 
medborgares deliberation ofta varit skild från det politiska systemet och deli-
beration mellan medborgare och politiker har varit ovanligt (Thompson, 2008, 
s. 503). 
 
En deliberativ utveckling ställer krav på såväl medborgarna som på det demo-
kratiska systemet. Bohman (1998, s. 423) hävdar att den deliberativa demokra-
tin är ett praktiskt ideal med en inneboende opposition och kritik av det 
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rådande politiska systemet. Om det är det rådande systemet som ska utvecklas 
och de som har befogenheter att besluta om utvecklingen finns i systemet är 
det dessa som måste tro på nyttan med en förändring. Ett samhälle med ut-
talade deliberativa inslag, samtal och medborgarnas medverkan, blir svårare att 
styra politiskt (Habermas, 1998b, s. 252). Det kan alltså uppstå en situation där 
de som ska besluta om utvecklingen kommer att få större utmaningar om de 
faktiskt bejakar en deliberativ utveckling. Det finns ett behov av att erkänna 
maktdimensionen och konfliktytor när försök att utveckla demokratin görs 
(Mouffe, 1999, s. 752). När politiker inifrån den politiska sfären möter med-
borgare från den privata sfären finns det därför behov av spelregler som i viss 
mån hanterar maktdimensionen för att ett meningsfullt utbyte i den civila 
sfären ska kunna ske.  
 
Den svenska staten har genom flera demokratiutredningar uttalat en efterfrå-
gan på en utveckling mot samtalsdemokrati. Fler offentliga rum för politiska 
samtal behöver öppnas och alla medborgare bör ges möjligheter att delta i 
breda diskussioner också före beslut och mellan valen (SOU 2000:1). Denna 
huvudinriktning har sedan dess uttalats i en rad olika sammanhang i relation till 
hur den svenska demokratin bör utvecklas av företrädare för regering, regioner, 
landsting och kommuner, bland annat i  demokratiutredningens betänkande 
(SOU 2016:5). Den svenska regeringens signaler krockar med många lokala 
politikers uppfattningar. Svenska kommunpolitiker tillhör europas starkaste 
anhängare av en representativ demokrati där partierna spelar en stark roll 
snarare än delaktiga medborgare (Karlsson & Gilljam, 2015, s. 489).  
 
I och med att forskningen med deliberativ inriktning har fokuserat på rättfär-
digandet av deliberativa processer, på hur institutioner kan bli mer deliberativa 
samt på empiriska problem och utmaningar har den blivit en komplett teori 
om demokrati och inte bara ett ideal för att skapa legitimitet (Bohman, 1998, s 
401). Deliberativ demokrati måste alltjämt rättfärdigas, kritik bemötas, samhäl-
lets historiska och sociala arv måste förstås och hänsyn måste tas till sociala 
förhållanden för att utveckling i deliberativ riktning ska vara möjlig, utvecklin-
gen är lång ifrån självklar. Det kommer att behövas många goda exempel som 
visar att samtalsdemokrati ger ett positivt bidrag till utvecklingen. Om den de-
liberativa diskursen får fortsätta utvecklas mot en samtalsdemokrati och växa 
sig stark skulle den kunna bidra till en förändring av demokratins funktionssätt 
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och visa vägen mot en tredje fas i demokratins historiska utveckling (Dahl, 
1989, s. 322-341). 

Några kännetecken på medborgardialog 
Samtalsdemokrati innebär en utveckling och komplettering av den representa-
tiva demokratin såsom denna har utvecklats under flera sekler. I den represen-
tativa demokratin är det allmänna och fria val som står i fokus och de politiska 
partierna konkurrerar om väljarnas röster. De förtroendevalda sköter sedan be-
slutsfattandet under mandatperioden. Samtalsdemokratin syftar inte till att 
avskaffa dessa demokratins funktioner men till att en uppdaterad version av 
den representativa demokratimodellen tillåts växa fram. Den deliberativa de-
mokratin, samtalsdemokratin eller medborgardialogen medför innovationer 
som syftar till att öka och fördjupa medborgarnas delaktighet i beslutsfattandet 
i den representativa demokratin (Smith, 2009, s. 1) alternativt uttryckt, en mo-
dell där offentlig deliberation mellan fria och jämlika medborgare utgör kärnan 
för ett legitimt politiskt beslutsfattande och självbestämmande (Bohman, 1998, 
s. 401). 
 
Det finns även en direktdemokratisk diskurs som går ut på att befolkningen 
ska delta direkt i beslutsfattandet, genom folkomröstningar eller andra former 
för direkt påverkan på enskilda beslut. Direktdemokrati kan sägas vara ett kom-
plement till den representativa demokratin och kan vara det även i en uppda-
terad mer deliberativ demokratimodell. Ifall ständigt fler frågor skulle avgöras 
med direktdemokrati så kommer den representativa demokratin till slut att 
upphöra. Det kommer antagligen inte att hända men tanken visar att det finns 
en naturlig begränsning för direktdemokratins omfattning. Direktdemokrati 
konkurrerar i förlängningen med den representativa demokratimodellen medan 
samtalsdemokrati i sin grundform kompletterar. Det kan uttryckas som att det 
finns en konkurrenssituation mellan olika modeller för att skapa mer delak-
tighet för medborgarna, att vara med och rösta om olika beslut eller att vara 
med och samtala kring olika alternativ i en politisk fråga och överlämna beslu-
ten till de valda politikerna. 
 
Medborgardialog kan genomföras på många olika sätt. Öppna offentliga möten 
är ett exempel som kritiseras för att inte leda till påverkan i beslutsprocessen 
men som kan utgöra ett komplement till andra metoder genom att skapa viss 
legitimitet, genom att deltagarna kan föra upp frågor på dagordningen och bi-
dra med information samt sätta tryck på beslutsfattarna (Adams, 2004, s. 52). 
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Öppna offentliga möten kritiseras även för att attrahera redan engagerade och 
röststarka personer, det vill säga urvalet deltagare blir smalare.  
 
Internet kan vara ett verktyg för att öka medborgarnas deltagande och nytta av 
medborgardialog (Carpini, Cook, & Jacobs, 2004, s. 336). En nackdel med in-
ternet är att det personliga mötet med personer som tycker annorlunda blir 
mindre framträdande. Det är i ett personligt möte med någon som tycker an-
norlunda det finns en potential att förstå den andre utan att hålla med vilket är 
en viktig demokratisk aspekt. 
 
Olika former av dialog med inbjudna grupper har prövats. Till skillnad från 
öppna möten är dessa metoder slutna vilket innebär att det är arrangören som 
har valt ett sätt att rekrytera från specifika grupper eller med demografisk sprid-
ning. Med inbjudna grupper ökar möjligheterna till utvärdering och till att få 
fram robusta resultat. Dialog med inbjudna grupper har använts inom många 
olika samhällsområden. Medborgare verkar klara av att samtala kring komplexa 
tekniska frågor såsom hantering av radioaktivt avfall (Kemp, Bennett, & White, 
2006). I en, på grund av metoden, mycket uppmärksammad studie handlade 
dialogen om brottslighet (Luskin, Fishkin, & Jowell, 2002). Deltagarnas åsikter 
påverkades när frågan gällde att prioritera bland lokala hälsomål (Abelson et 
al., 2003).  
 
I Danmark studerade forskare medborgardialog inför den danska euro-omröst-
ningen (K. M. Hansen & Andersen, 2004). Ett svenskt projekt behandlade den 
övergripande frågan om prioriteringar i hälso- och sjukvården (Rosén, 2006). 
Ett finskt projekt studerade dialog om nyproduktion av kärnkraft (Grönlund, 
Setälä, & Herne, 2010). Katastrofen som drabbade delar av Storbritannien på 
grund av mul- och klövsjuka är ännu ett exempel som studerats (Bailey, 
Convery, Mort, & Baxter, 2006). Nu följer en kort beskrivning av de tre nor-
diska exemplen på projekt med samtalsdemokratiska och deliberativa inslag 
som alla visar att det är möjligt att ha komplexa samhällsfrågor på dagordnin-
gen och att människor tenderar att påverkas av att delta. 

Erfarenheter från ett danskt projekt 
I augusti 2000 samlades 364 representativa danska medborgare för att rådgöra 
kring för- och nackdelar av ett danskt medlemskap i den europeiska monetära 



 26 

unionen och ett eventuellt införande av euron som valuta. Det allmänna med-
vetandet om euron var högt vid tidpunkten för projektets genomförande efter-
som det genomfördes cirka en månad innan Danmark höll folkomröstning i 
frågan. Inledningsvis kontaktades 2843 medborgare varav, efter telefoninterv-
juer och påminnelser, 364 deltog i själva dialogaktiviteten. 
 
Deltagarna svarade under projektets gång på enkäter för att möjliggöra uppfölj-
ning av attityder. Samtal fördes mellan deltagarna i mindre grupper och politi-
ker respektive experter deltog i plenum. Ingen vikt lades vid hur deltagarna 
uppfattade sitt deltagande eller hur projektets olika delar påverkade deltagarna. 
Det som mättes och rapporterades var framför allt attitydförändringar. Resul-
tatet blev ändrade attityder, ökad kunskap, ökad förmåga att samtala om poli-
tiska frågor och bilda sig en uppfattning samt i huvudfrågan kring ett eventuellt 
införande av euron röstade en majoritet av projektdeltagarna ja till euron i mot-
sats till majoriteten i den nationella folkomröstningen (K. M. Hansen & 
Andersen, 2004). 

Erfarenheter från ett finskt projekt 
På temat huruvida ett sjätte kärnkraftverk skulle byggas i Finland genomfördes 
ett dialogprojekt i två delar, ett fysiskt möte 2006 med 135 deltagare utav 2500 
slumpvis inbjudna respektive ett digitalt möte 2008 med 79 deltagare utav totalt 
6000 slumpvis inbjudna. Vid båda tillfällena fick deltagarna, obunden informa-
tion, möjlighet att fråga ut en expertpanel samt tid att samtala i mindre grupper. 
Deltagarna följdes upp under projektets gång med hjälp av enkäter.  
 
Deltagarna uppvisade ökad kunskap och blev mer kritiska till ett sjätte kärn-
kraftverk (Grönlund et al., 2010). Det var ingen större skillnad i resultat mellan 
det fysiska mötet och det digitala. Ingen vikt lades vid hur deltagarna uppfat-
tade sitt deltagande eller hur projektets olika delar påverkade deltagarna föru-
tom att det digitala mötet hade en del tekniska problem som påverkade en del 
deltagares tillit till processen och därmed pekade på risker med ny eller oprövad 
teknik. 

Erfarenheter från ett svenskt projekt 
Det svenska exemplet genomfördes i Skåne och undertecknad var delaktig i 
arbetet. Under projektet som pågick under åren 2002-2004 skickades befolk-
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ningsenkäter till en procent av befolkningen i ett geografiskt område, ett slump-
vis urval på cirka 2500 personer för att möjliggöra uppföljning av attityder. 
Frågorna i enkäten tog upp erfarenhet av sjukvård, behov och efterfrågan av 
vård samt prioriteringar i vården. I samband med den inledande enkäten er-
bjöds respondenterna att delta på flera möten och en möjlighet att ha dialog 
med politiker och verksamhetsföreträdare (experter). Deltagarna fick, förutom 
muntlig information vid mötena, även informationshäften hemskickade. Dessa 
innehöll allmän information om hälso- och sjukvården samt specifikt om gapet 
mellan resurser och allt som är möjligt att göra i vården och om prioriteringar. 
 
Dialoggruppens attityder och värderingar följdes upp efter ett drygt halvårs in-
terventioner. Gruppen hade påverkats väsentligt i flera centrala frågor. Resul-
tatet indikerar en ökad acceptans för prioriteringar, en ökad vilja att delta och 
ett ökat förtroende för politiker och deras arbete (Rosén, 2006). En stor majo-
ritet av deltagarna var positiva till projektet. Förutom den allmänt ställda frågan 
huruvida det var positivt eller negativt att delta lades ingen vikt vid hur del-
tagarna uppfattade sitt deltagande eller hur projektets olika delar påverkade del-
tagarna. 
 
De tre nordiska projekten är exempel på att medborgardialog har vuxit ut till 
att bli ett stort forskningsfält med stor potential att bidra till utvecklingen av 
det demokratiska styrelseskicket i vid mening. Deltagarnas upplevelser av de 
tre projekten undersöktes inte mer än på ett generellt plan som visade att många 
människor var positiva till projekten. 

Hälsosyn – från dåtid till nutid 
Avhandlingen har från början skrivits med utgångspunkt i att medborgardialog 
är en hälsofrämjande företeelse. En kort historisk tillbakablick, några moder-
nare tankar samt ett folkhälsovetenskapligt perspektiv ringar nedan in ett 
hälsobegrepp som kan inkludera människors delaktighet i demokratin och om-
vänt bidra till att visa att det hälsofrämjande perspektivet i sin tur kan ingå i en 
bred demokratisyn. Synen på hälsa har utvecklats och varierat över tid och det 
finns en rad exempel från olika kulturer att kroppsfokus har existerat parallellt 
med en bredare mer socialt orienterad syn på hälsa. De äldsta bevarade doku-
menten av medicinskt intresse är ungefär 4000 år gamla. Sedan dess och fram 
till mer modern tid har exempelvis den egyptiska, den grekiska, den babylonska, 
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den gamla judiska, den indiska och den kinesiska traditionen bidragit till utveck-
lingen av medicinen och synen på hälsa (Nilsson & Peterson, 1998).  
 
Att lyfta fram sociala bestämningsfaktorer för hälsan är med andra ord histo-
riskt inget nytt. Strävan efter att bevara människan vid hälsa fick en mer soma-
tisk inriktning efter Vesalius (1514-1564) observationer vid dissektionsbordet 
(Medin & Alexanderson, 2000). Hans kartläggningar lade bland annat grunden 
till kirurgi som klinisk behandlingsmetod och har påverkat dagens mer sjuk-
domsinriktade syn på hälsa.  
 
Hälsobegreppet kategoriseras på en mängd olika sätt. Här har jag gjort ett urval 
för att ta mig fram till en relevant hälsosyn för avhandlingen. Aggleton (1990) 
lämnar en kommentar till en vanlig tudelning som görs och påstår att moderna 
teorier om hälsa inte skiljer sig åt utifrån om de är biologiska eller sociala utan 
utifrån vilken vikt dem tillskriver det ena och det andra (Aggleton, 1990). Hans 
kategorisering utgörs av fyra inriktningar utifrån vetenskapssyn.  
 
Biomedicinska positivistiska förklaringsmodeller är framför allt intresserade av 
orsak och verkan. En specialisering växte fram utifrån var sjukdomar uppstod. 
En negativ definition av hälsa styr dessa modeller. Detta är inte ett neutralt 
system utan objektifierar människan och förnekar dess status som social va-
relse. Biomedicinska positivister anser att sociala faktorer kan spela in endast i 
speciella situationer eller för vissa individer. I sociala positivistmodeller 
däremot söks det efter generella sociala förklaringar till sjukdomsförlopp. Livs-
stilsfaktorer är framför allt individens eget ansvar att åtgärda liksom kulturella 
faktorer. Miljöfaktorer bör åtgärdas men då är det viktigt att se till de sociala 
processer som ligger bakom. De sociala positivisterna definierar hälsa negativt 
och använder naturvetenskapliga metoder.  
 
De sociala interaktionsmodellerna i sin tur utgår från att mening styr hand-
lande. Mening uppstår i interaktion med andra och förändras i takt med nya 
erfarenheter. Hur medmänniskor eller läkare bemöter människan påverkar 
dennas självuppfattning. Interaktionister fokuserar mer på subjektiva aspekter 
av hälsa, människors egna upplevelser av vad det betyder att vara frisk eller att 
vara sjuk. Både positiva och negativa definitioner av hälsan används. Centrala 
begrepp är tolkning, jaget och situationen. I de strukturalistiska förklaringsmo-
dellerna slutligen menas att interaktionister har svårt att sätta gränser för hur 
människor kan förstå sin hälsa samt har relativt lite att säga om det omgivande 
samhällets inflytande. De hävdar att sjukdom inte kommer till människor av en 
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slump utan samhällets strukturer påverkar. Vissa grupper är systematiskt fri-
skare än andra, det finns bestämningsfaktorer som påverkar hälsan. Internati-
onellt har rika länder påtvingat fattiga länder tuffa villkor och kvinnor har be-
handlats annorlunda än män och så vidare. 
 
Aggleton (1990) tar upp tre problem med en negativ definition av hälsa. Ett 
problem med en definition av hälsa som avsaknad av sjukdom är att vad som 
ska betraktas som kroppsliga avvikelser i verkligheten har en stor variation och 
det finns ingen enhetlig norm att luta sig emot. Definitionen blir även lätt rela-
tiv, till exempel för olika grupper. Ett tredje problem är att vi vet först när 
någon deklarerar sjukdom subjektivt att dem är sjuka vilket blir en brist om vi 
vill försöka hjälpa människor att undvika ohälsa från första början. 
 
I den biostatistiska modellen tas hänsyn till ålder och kön när normalintervall 
beräknas men inte omgivningens betydelse eller individens aktivitetsgrad 
(Nordenfelt, 1991). I praktiken finns det väldigt många situationer som måste 
ges egna normalintervall, i praktiken oändligt många. I teorin måste även skad-
liga och sjukdomsskapande miljöer kunna uteslutas logiskt eftersom viss sjuk-
dom utgör specialfall av en frisk funktion. En ytterligare kritik är att teorin har 
svårt att hantera kroppens förmåga att kompensera vissa sjukdomstillstånd så 
att helheten fungerar normalt. Detta innebär att kroppen kan kompensera i 
många led och till slut är det endast på den integrerade helhetsnivån som vi kan 
svara på om människan fungerar normalt, har hälsa eller ohälsa (Nordenfelt, 
1991). 
 
Att endast utgå från att alla har två mål, överlevnad och reproduktion, såsom 
den biostatistiska modellen gör stämmer inte med människors egna uppfatt-
ningar vilka är mycket varierade avseende mål (Pörn, 1995). Att utgå från sjuk-
dom för att definiera hälsa istället för tvärtom avgränsar synfältet. Varken de 
grekiska, engelska, germanska, latinska eller hebreiska orden för hälsa är relate-
rade till något ord för sjukdom (Medin & Alexanderson, 2000). I avhandlingen 
är hälsobegreppet vidare än det som biomedicinska/sociala positivistmodeller 
erbjuder. En mix mellan interaktionisternas individfokus och strukturalisternas 
system/grupp/befolkningsfokus ger ett mer användbart bidrag till denna rap-
port. 
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Medin och Alexandersson gör en annan teoretisk indelning än Aggleton av 
olika syn på hälsa utifrån två huvudinriktningar, biomedicinsk respektive hu-
manistisk (Medin & Alexanderson, 2000); 
Biomedicinsk 
-Den atomistisk-biologisk/mekanistiska ansatsen säger att hälsa föreligger då 
alla delar av kroppen fungerar utifrån vad som anses normalt. 
-I den biostatistiska ansatsen menas att hälsa är frånvaro av sjukdom och en 
människa är vid hälsa då hennes kropp och själ fungerar utifrån det statistiskt 
normala. 
Humanistisk 
-Holistisk ansats: Handlingsförmåga poängteras. Att ha hälsan är relaterat till i 
vilken utsträckning människan kan förverkliga sina vitala mål, givet de förut-
sättningar, socialt, kulturellt och ekonomiskt som hon har. 
-Psykosomatisk ansats (befinner sig mellan biomedicinsk och humanistisk): 
Hälsa är frånvaro av psykosomatiska sjukdomar. 
-Ekologisk ansats: Erbjuder ingen definition av hälsa utan fokuserar på hur 
hälsa uppnås.  Begreppet hälsa omfattar det tillstånd där positiv interaktion 
mellan individen och dennes fysiska, psykiska och sociala omgivningar råder.  
-Behavioristisk ansats (befinner sig mellan biomedicinsk och humanistisk): En 
blandning mellan att erbjuda en definition av hälsa och fokus på hur hälsa 
uppnås. En människa är vid hälsa då hon trivs med sitt beteende. Människans 
subjektiva liv är inte intressant utan endast den miljö hon verkar i och hur hon 
kan påverka den för att påverka hennes beteende. 
-Homeostatisk ansats (befinner sig mellan biomedicinsk och humanistisk): 
Hälsa är den biologiska balansen mellan kroppens funktioner i samspel med 
omgivningen. 
-Teleologisk ansats: En blandning mellan att erbjuda en definition av hälsa och 
fokus på hur hälsa uppnås. Hälsa är ett integrerat tillstånd av sundhet, friskhet 
och känsla av välbefinnande men inte nödvändigtvis frånvaro av sjukdom eller 
handikapp. Vidare en stark betoning på vikten av att känna mening med livet. 
-Salutogen ansats: Erbjuder ingen definition av hälsa utan fokuserar på hur 
hälsa uppnås. Hälsa uppkommer då individen har en känsla av sammanhang 
(SOC). Kaos, stress och påfrestningar är naturliga tillstånd, det viktiga är hur vi 
kan hantera det.  
 
Av dessa ansatser är det den holistiska som i första hand stämmer med avhand-
lingens fokus, den har en relativt klar syn på hälsa och tar hänsyn till såväl 
individen som till individens miljö. Det sistnämnda gör den ekologiska och sa-
lutogena också men dessa erbjuder inte en lika klar syn på hälsa. Hälsa kan 
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dessutom, passande nog, etymologiskt härledas från helhet och göra hel. I en 
annan rapport hade det kunnat vara relevant med en starkare betoning av den 
biologiska ansatsen,exempelvis i en mer patientrelaterad studie finns ett större 
behov av ett biomedicinskt hälsobegrepp men det är samtidigt ingen motsätt-
ning för att ett bredare hälsobegrepp kan utgöra ett komplement även i pati-
entrelaterade studier. En mix mellan interaktionisternas individfokus och struk-
turalisternas system/grupp/befolkningsfokus bidrar till ett användbart 
hälsobegrepp för denna avhandling. Den holistiska ansatsen bidrar också till 
avhandlingens hälsosyn genom att betona den sociala aspekten av hälsa.   

Ett folkhälsovetenskapligt perspektiv på hälsosyn 
Det finns ett folkhälsoperspektiv på utvecklingen av demokratin i riktning mot 
samtalsdemokrati. Folkhälsovetenskapen kan, precis som demokratin, härledas 
bakåt till antikens Grekland och den hippokratiska skolan (Beaglehole & 
Bonita, 2004). I mer modern tid fortsätter utvecklingen med till exempel Sve-
riges folkhälsoåtgärder på 1700-talet i syfte att öka folkmängden. Under 1800-
talet genomförs stora satsningar på sanitära insatser och folkhälsoarbetet blir 
mer systematiskt pådrivet av en framväxande vetenskaplig attityd med syfte att 
göra gott för samhället. 
 
Alltsedan 1800-talet har företrädare för folkhälsovetenskapen arbetat för att 
framhålla sociala och ekonomiska förhållanden som viktiga bestämningsfakto-
rer som bör adresseras för att befolkningens hälsa ska förbättras. I praktiken 
har det under hela denna period varit svårt att ändra på det övergripande fokus 
på sjukdomar och medicinska insatser för att hålla befolkningen frisk så att den 
kan arbeta och på så sätt minska samhällets kostnader. Det finns fortsatt my-
cket potential att uppfylla för folkhälsovetenskapen och Beaglehole & Bonita 
(2004) argumenterar för att folkhälsovetenskapens gyllene period fortfarande 
ligger framför oss. Delaktighet och inflytande i samhället genom medborgardi-
alog utgör ett sätt att bidra till att sätta människors levnadsförhållanden i cen-
trum i ett folkhälsovetenskapligt perspektiv. 
 
WHOs definition av hälsa som trädde i kraft 1948 lyder ”Health is a state of 
complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of 
disease or infirmity” (World Health Organization, 1946). Med denna definition 
lämnar WHO en strikt biologisk hälsosyn bakom sig och inkluderar den sociala 
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aspekten. Defnitionen har kritiserats för att vara utopisk genom att framkalla 
bilden av att det finns ett optimalt tillstånd att uppnå. I Ottawa charter10 utveck-
las synen på hälsa och blir mindre utopisk “Health is…seen as a resource for 
everyday life, not just the objective of living. Health is a positive concept emp-
hasizing social and personal resources, as well as physical capacities” (World 
Health Organization, 1986). Här framgår att hälsa är en resurs, socialt och in-
dividuellt. 
 
Hälsa skapas där människor lever, älskar, arbetar och leker. Förändringarna, 
identifieringen av hälsa som ett socialt fenomen förutom ett biologiskt och 
psykologiskt, som kom i och med Ottawa charter fick stor uppmärksamhet 
(Potvin & McQueen, 2007). De fem bärande principerna i Ottawa-charter är; 
”build healthy public policy, create supportive environments, strengthen com-
munity action, develop personal skills and reorient health services”(World 
Health Organization, 1986). Samhällets och sociala bestämningsfaktorers roll 
för hälsan betonas genom dessa. Rootman (2001) tar upp sju vägledande prin-
ciper som bör prägla hälsofrämjande arbete, ”empowering, participatory, holi-
stic, equitable, intersectoral, sustainability and multistrategic” och pekar där-
med såväl på individen som på samhällets roll. En holistisk hälsosyn som om-
fattar individ, grupp och samhällsnivå går att införliva med en bred syn på 
demokrati. 

En folkhälsovetenskaplig teoriinriktning 
Med en bred demokratisyn som inbegriper det hälsofrämjande perspektivet 
behöver avhandlingens teoriram också breddas med en hälsoinriktad teori. 
Från folkhälsovetenskapen använder jag den teoretiska inriktning som handlar 
om förmåga, autonomi och socialt deltagande. Nordenfelt (1995) anser att 
hälsa är beroende av förmågan att agera autonomt och att vara socialt delta-
gande. Hälsa, autonomi och socialt engagemang utgör grundläggande 
mänskliga behov (Marmot, 2006). Hälsa blir med detta perspektiv sammankop-
plat med det sociala och att vara aktiv i samhället. Det kan bidra till en djupare 
förståelse av deltagarnas upplevelse av medborgardialog. Demokratisk teori i 
kombination med en folkhälsovetenskaplig teori var dock inte tillräckligt för 
att kunna analysera empirin i ett brett, socialt och hälsofrämjande perspektiv. 

                                                      
10 Ottawa charter är ett centralt dokument för hälsofrämjande arbete. Att behålla or-
det charter och inte översätta har blivit det vanliga sättet att skriva på svenska vilket 
jag också gör i denna avhandling. 
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Nu följer en kort beskrivning av ytterligare teroiinriktningar som bidrar till en 
fördjupad förståelse av att delta i medborgardialog. 

Medborgarrollen respektive livsvärld, system och kommuni-
kativt handlande  
Utöver den demokratiteori som handlar om samtalsdemokrati och det 
folkhälsovetenskapliga teoribidraget behövdes fler verktyg att analysera av-
handlingens empiri med. Medborgarrollen respektive livsvärld, system och 
kommunikativt handlande adderades till den teoretiska ramen för att klara av 
en nyansrik analys. I sveriges grundlag (SFS 1974:152) står det att läsa att ”all 
offentlig makt i Sverige utgår från folket” vilket jag förstår som att alla män-
niskor, åtminstone de röstberättigade, är inkluderade. I regeringsformen (SFS 
1974:152) står det även ”att den offentliga makten ska utövas med respekt för 
alla människors lika värde”. Därmed är ett individperspektiv på demokratin 
närvarande ända in i grundlagen även om demokratimodellen är representativ 
och de få förtroendevalda fattar beslut i de många individernas ställe.  
 
För att förstå mer kring hur medborgardialog kan främja hälsan hos befolknin-
gen räcker det inte med epidemiologiska studier som visar på statistiska sam-
band. Det behövs även studier av individernas upplevelser och beteende för 
att förstå vilka drivkrafter och reaktioner som ligger bakom eventuella sam-
band. Med en bred syn på demokrati som ett huvudsakligen socialt fenomen i 
överensstämmelse med (Honneth, 1998, s. 780) behövs ett individ- och/eller 
grupperspektiv som komplement till ett systemperspektiv. För forskare med 
en snävare syn på demokrati innebär det sociala hälsofrämjande perspektivet 
på demokratisk delaktighet inte nödvändigtvis någon motsättning men det fal-
ler utanför forskningens fokus. 
 
Demokratisk teori har företrädesvis ett systemperspektiv och studerar hur den 
representativa demokratimodellen fungerar och kan fungera så bra som möj-
ligt. Samtalsdemokrati och medborgardialog bygger helt och hållet på den re-
presentativa modellen men kräver förnyelse av densamma. För att utveckla 
medborgardialog finns det många ingående delar att ta hänsyn till, av varierande 
svårighetsgrad. Den studerade litteraturen visar att huvudfokus i forskningen 
ligger på att mäta effekter av olika interventioner eller studerade praktiker. Per-
spektivet är framför allt inifrån det demokratiska systemet och hur systemet 
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kan kompletteras med medborgardialog. Betydligt mindre kraft har lagts på att 
studera processen och människors upplevelser av att delta.  
 
Om formuleringarna i regeringsformen (SFS 1974:152) ska tas på fullaste allvar 
behöver  människor tillfrågas om hur de upplever demokratin som en del av 
samhället och inte enbart hur de upplever det demokratiska systemet där poli-
tikerna verkar. Att utgå från människornas egna upplevelser innebär en 
perspektivförskjutning som motiverar ett större fokus på processen och indi-
viden. Med fokus på individens upplevelse av att delta uppstår ett behov av att 
använda vissa delar inom demokratisk teori samt komplettera med teori och 
studier som ligger vid sidan av demokratisk teori. Ett sätt är att med hjälp av 
medborgarrollen öppna upp medborgardialogens statsvetenskapliga perspektiv 
och samtidigt bidra till ett individperspektiv.  
 
Medborgarrollen är ett exempel på ett område som intresserar flera olika ve-
tenskapliga discipliner såsom exempelvis statsvetenskap, sociologi och pedago-
gik. Rollen kan ibland placeras uteslutande i det politiska systemet och ibland 
betraktas som bredare. Kopplat till medborgarrollen finns alltid mer eller min-
dre explicit ett antal föreställningar om vad som förväntas av eller kännetecknar 
en (god) medborgare. Förväntningarna kommer att upplevas olika av olika in-
divider och de säger något om vilket samhälle som eftersträvas. Om nations-
begreppet är centralt kommer språk, kultur och historia också att vara det 
(Habermas, 1998a). Ett stort inslag av nationalism kommer därför att medföra 
stora inslag av normativitet.  
 
Med en strikt syn på en viss medborgarroll skulle det finnas risk för att empi-
rianalysen blev hämmad genom att det inte skulle finnas utrymme för hela 
spektrumet av deltagarnas upplevelser. Långt bort från nationalism på ett kon-
tinuum tillåts medborgaren att vägra låta sig placeras i ett särskilt fack och anses 
istället delta i en mer öppen process (Biesta, 2011b). En mycket öppen syn på 
medborgarrollen riskerar att göra analysen otydlig och även att vara utmanande 
mot en mer vanlig statsvetenskaplig syn på medborgarrollen. De intervjuade 
deltagarnas upplevelse av sin medborgarroll kan bidra med lärdomar. 
 
Kommunikativt handlande, livsvärld och system utifrån Habermas (1996a, 
1996b) är ett annat teoretiskt bidrag som genom fokus på kommunikativt 
handlande och livsvärlden kan lyfta fram deltagarnas perspektiv. Allt kommu-
nikativt handlande sker med individernas vardagserfarenheter i deras respektive 
livsvärldar som fond. I en dialog kommer den del av livsvärlden som är relevant 
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att påverka vad som är möjligt för individen att tematisera i just den situationen 
och även påverka individens förståelse (Habermas, 1996a). Kommunikativt 
handlande bygger på att någon form av samförstånd mellan talare och lyssnare 
kan uppnås. Den teoretiska beskrivningen av det kommunikativa handlandet 
är omfattande och innehåller många nyanser. För att undvika oklara resone-
mang och svårigheter i analysen krävs en tydlighet när teorin används som ver-
ktyg. Habermas syn på individen får också ta emot kritik som går ut på att den 
är orealistisk, människor klarar inte av att leva upp till den (Horowitz, 2013; 
Mouffe, 1999). 

Dialogen i centrum och mänsklig utveckling 
Genom att sätta den konkreta dialogsituationen i centrum kan Buber (2006; 
2008) bidra med sina framför allt filosofiska tankar. Med Buber flyttar perspek-
tivet från att se medborgardialog som ett samhälleligt fenomen till att se det 
som något grundläggande mänskligt. De filosofiska tankarna och det inåtrik-
tade mänskliga perspektivet kan vidga synen på hur medborgardialog kan för-
stås men det krävs samtidigt fungerande kopplingar till den samhälleliga nivån. 
Risken finns att Buber framstår som alltför allmängiltig och medmänsklig utan 
att tydligt bidra till analysen av medborgardialog. Relationer som uppstår mel-
lan deltagare och deltagare respektive deltagare och politiker utgör en av de 
möjliga kopplingarna att analysera utifrån.  
 
För att ännu bättre förstå människans drivkrafter i dialogsituationen väljer jag 
att introducera en psykologisk teori om mänsklig utveckling, själv-självob-
jektteorin (Tönnesvang, 2002). Själv-självobjektteorin, i Tönnevangs version, 
bidrar med ett individuellt och ett socialt perspektiv samt, inte minst, till en 
ökad förståelse av medborgardialog som ett hälsofrämjande fenomen. Teorin 
bygger på en tradition där människan ses som ett fundamentalt socialt väsen 
som lever i beroende av och interaktion med andra och sin omgivning. De inre 
drivkrafterna hos människan beskrivs och kan sättas i relation till upplevelsen 
av att delta i medborgardialog. Det handlar bland annat om ett mänskligt behov 
av att utveckla förmågan att vara aktiv i det sociala sammanhanget, i samhället 
respektive att utveckla ideal och värderingar. Att göra denna koppling, av de 
behov människor har för att upprätthålla en hälsosam utveckling, med det sam-
manhang som medborgardialog utgör ger ett värdefullt bidrag till den empiri-
ska analysen men innebär samtidigt att gränsen för hur medborgardialog kan 
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betraktas tänjs ut vilket i sin tur kan medföra svårigheter att kommunicera och 
omsätta analysresultatet i framtida dialogprojekt. För forskare och praktiker 
med andra referensramar kan det vara svårt att ta till sig avhandlingens breda 
demokratisyn. Med hjälp av medborgarrollen, kommunikativt handlande, 
Bubers filosofiska tankar om dialogsituationen samt själv-självobjektteorin 
breddas synen på demokrati till att omfatta mer av ett socialt och hälsof-
rämjande perspektiv. 

Avslutning 
Förmågan att autonomt delta aktivt i samhället är centralt för människors hälsa 
(Marmot, 2006; Nordenfelt, 1995). Denna definition av hälsa stämmer överens 
med en holistisk hälsosyn. Det blir tydligt att den sociala aspekten av män-
niskors liv har betydelse för deras hälsa. Deltagandets mekanismer och effekter 
med fokus på hälsa och välbefinnande kan se ut på många sätt. Det finns få 
forskningsstudier som fokuserar kopplingen mellan just medborgardialog och 
hälsa. Det finns demokratiforskare som tar upp en tolkning som görs, nämligen 
att medborgardialog kan leda till att samhällslivet blir hälsosammare (Delli 
Carpini et al., 2004, s. 320). De tar också upp att människor som deltar i deli-
beration blir stärkta.  
 
Dialoggruppen i ett svenskt exempel på medborgardialog var nöjda med att 
delta i projektet och viljan att delta i diskussioner med samhällsföreträdare hade 
ökat (Rosén, 2006). Honneth (1998, s. 780) poängterar att det är alla män-
niskors samarbete för att få samhället att fungera som utgör utgångspunkten, 
det vill säga att den demokratiska kärnan ligger i det sociala, och kommer före 
det politiska handlandet. Mycket statsvetenskaplig forskning studerar samband 
genom att mäta före och efter en intervention med mindre fokus på med-
borgardialogens process. Med en social syn på demokrati  hamnar medborgar-
dialogens process i fokus, hur människor interagerar sinsemellan och med det 
demokratiska systemet. Medborgarrollen, kommunikativt handlande, en filo-
sofisk syn på dialog samt psykologisk teori om mänsklig utveckling komplet-
terar den demokratiska respektive den folkhälsovetenskapliga teorin i syfte att 
kunna analysera deltagarnas upplevelser av att delta i medborgardialog på ett 
innehållsrikt och nyanserat sätt. 
 
Med en syn på hälsa som något som till stor del uppstår i det sociala och en syn 
på demokrati som något som har sin kärna i det sociala livet finns det en kop-
pling mellan medborgardialog och hälsa. Avhandlingens breda och öppna syn 
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på samtalsdemokrati inkluderar att människors delaktighet i demokratin är en 
social och hälsofrämjande aktivitet. Sammanfattningsvis är bakgrunden till 
denna avhandling att det finns ett behov av att studera medborgardialogens 
process och människors upplevelser av att delta utifrån ett brett, socialt och 
hälsofrämjande, perspektiv. 

Syfte 

Syftet med denna avhandling är att studera, människors upplevelser av att delta 
i medborgardialog och medborgardialogens möjligheter att bidra till demokra-
tiutveckling i ett brett, socialt och hälsofrämjande, perspektiv. 
 
Följande specifika forskningsfrågor studeras: 
Vad kännetecknar människors (medborgarnas) upplevelser av att delta i med-
borgardialog? 
Vad kännetecknar politikers upplevelser av att delta i medborgardialog? 
Hur kan medborgardialog bidra till utveckling av den representativa demokra-
timodellen i ett brett, socialt och hälsofrämjande, perspektiv? 

Avgränsning 

Avhandlingen studerar inte hur Region Skåne som politisk organisation inte-
grerade Skånedialogen och projektets resultat i det politiska arbetet. Avhand-
lingen studerar inte heller kvaliteten på Skånedialogen sett som projekt. Båda 
dessa avgränsningar berörs ändå eftersom de är delvis integrerade i avhandlin-
gens syfte. Att sätta projektet Skånedialogen i fokus för avhandlingen istället 
för deltagarnas upplevelser hade kunnat utgöra ett intressant fokus för en an-
nan avhandling med större systeminriktning. Hur kopplingen mellan med-
borgardialog och hälsa ser ut analyseras inte utifrån avhandlingens empiri. 

Avhandlingens bidrag 

Att lägga ett socialt och hälsofrämjande fokus på medborgardialog kan vara ett 
sätt att utveckla diskursen kring studier av medborgardialog som framför allt 
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består av statsvetenskapligt inriktade studier. Det är av intresse att försöka 
kombinera statsvetenskap med folkhälsovetenskap, sociologi, pedagogik och 
psykologi. Forskare med olika fokus och med rötter i olika vetenskapliga disci-
pliner har möjlighet att berika forskningen kring medborgardialog och omvänt 
kan deras forskning berikas av inslag från andra forskningsfält än det egna. 
Medborgardialogen placeras på så sätt både i det demokratiska systemet och i 
människors livsvärld. Metodmässigt innebär avhandlingen att intervjuer lyfts 
fram som metod och att deltagarnas egna erfarenheter blir centrala. Fokus på 
den enskilda människans upplevelse av medborgardialog är det som 
huvudsakligen motiverar att avhandlingen skrivs. 
 
Studien kan bidra till ökad förståelse av medborgardialogens process. Det är 
ett viktigt bidrag då medborgardialog ofta har studerats före respektive efter en 
intervention. Studien kan även bidra med ett socialt och hälsofrämjande per-
spektiv på medborgardialog. Detta ska ställas i relation till att studera med-
borgardialog som en del av det demokratiska systemet skilt från människornas 
livsvärld. Studien kan säga något om medborgardialogens bidrag till demokra-
tiutveckling. Genom att ha ett socialt och hälsofrämjande perspektiv i kontrast 
till ett systemperspektiv kan många råd utläsas ur avhandlingen till den som ska 
genomföra medborgardialog. Vidare kan studien säga något om hur med-
borgardialogen kan förstås som en hälsofrämjande process vilket har betydelse 
för planeringen av såväl nya demokratiprojekt som nya folkhälsoprojekt. Slut-
ligen kan den kan ge uppslag till nya studier. 

Disposition 

Avhandlingen fortsätter med följande disposition. I kapitel två redovisar jag 
hur jag gått tillväga och vad jag stödjer mina val på. Jag beskriver min egen roll 
som både anställd och forskare i projektet och gör en fenomenologisk reflek-
tion över min egen roll. Projektet som studerats, Skånedialogen, beskrivs där-
efter. Min inspiration från Grounded theory med mera redovisas i ett avsnitt 
och därefter går jag igenom viktiga aspekter av att intervjua, vikten av lämpliga 
frågor respektive intervjuarens förhållningssätt. Kapitlet fortsätter sedan med 
en beskrivning av hela projektets urval från den stora befolkningsenkäten till 
de som intervjuades.  
 
Nästa avsnitt innehåller en hermeneutisk reflektion över det tolkande som 
ingår som en del av att skriva en avhandling. I avsnittet om empirianalysen 
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beskriver jag hur den har gått till och några viktiga aspekter av det. Ett särskilt 
avsnitt ägnas en enkätfråga om självupplevd hälsa som ingick i det studerade 
projektets befolkningsenkät. Enkätfrågan ger lite kontrast till intervjuerna och 
kan reflekteras över men utgör en underordnad del av avhandlingen. Kapitlet 
avslutas med ett stycke om hur tillförlitlighet i intervjustudier kan uppnås och 
ett om etiska övervägelser. 
 
Kapitel tre tar upp avhandlingens teoretiska ramar och börjar med en genom-
gång av min vetenskapsteoretiska position och ett avsnitt om hur de åberopade 
teorierna passar ihop sinsemellan respektive med den beskrivna positionen. 
Detta följs av ett avsnitt som fördjupar bakgrundens demokratigenomgång och 
öppnar upp för en bredare syn på medborgarrollen. Livsvärlden och system-
världen presenteras för att senare användas som analysverktyg. Avsnittet avslu-
tas med några ord om demokrati som hälsofrämjande företeelse sett i ljuset av 
Ottawa charter. I avsnittet äkta dialog beskrivs att det är många aspekter som 
ryms i begreppet dialog samt hur Bubers tankar relaterar till principerna som 
presenteras i Ottawa charter.  
 
I det följande avsnittet går jag igenom några teorier kring hälsofrämjande arbete 
och varför vissa är mer användbara i min analys än andra. Här ingår även en 
genomgång av några övergripande tendenser inom det hälsofrämjande områ-
det. Som en ytterligare fördjupning för att få fram den enskilda människans 
perspektiv på medborgardialogsprocessen beskrivs själv-självobjektteorin, en 
psykologisk teori om mänsklig utveckling. Kapitlet visar att avhandlingens te-
oretiska ramar är breda och att de olika avsnitten bidrar med olika pusselbitar 
till medborgarnas upplevelse av medborgardialog inom de gemensamma ra-
marna. 
 
Empirin från intervjuerna med deltagare redovisas i kapitel fyra. En beskriv-
ning av ramarna för deltagarna inleder kapitlet. I nästa avsnitt är ambitionen att 
levandegöra projektet genom ögonen på tre av respondenterna och deras upp-
levelser speglas även i ett avsnitt mot de teoretiska ramarna. Därefter kommer 
en genomgång utifrån alla respondenter och de teman som utkristalliserade sig 
under analysen. I denna genomgång är de teoretiska ramarna integrerade i tex-
ten. 
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Kapitel fem handlar också om empiri från intervjuer men denna gång är det 
politikernas upplevelser som analyseras och tolkas. Politikernas upplevelser 
både liknar och skiljer sig från deltagarnas upplevelser. I kapitel sex drar jag 
konklusioner från den gjorda studien. 

Kapitel 2. Metod och empiriin-

samling 

Min egen roll i projekt Skånedialogen 

Jag har delat min tid mellan avhandlingsarbetet och det operativa arbetet som 
anställd inom Region Skåne med medborgardialog och demokratiutveckling 
som arbetsuppgift. Det är min arbetsgivare som finansierat och ytterst ansvarat 
för genomförandet av det dialogprojekt som jag studerat. Det är alltså Region 
Skåne och den politiska organisationen som har varit projektägare, bestämt de 
yttre ramarna och formellt drivit processen framåt11. Region Skånes syfte med 
att föra medborgardialog passar i stora drag ihop med avhandlingens fokus på 
deltagarnas upplevelser. Syftet var att stärka den demokratiska legitimiteten, 
vitalisera demokratiarbetet, utveckla politikerrollen och bidra till bättre besluts-
underlag. Alla dessa ingredienser kan utgöra en klangbotten för deltagarnas 
upplevelser. Jag har genomfört intervjuer med medborgare som deltagit i pro-
jektet samt med politiker. Och det är denna empiri som har utgjort underlag 
till analysen av deltagarnas upplevelser av medborgardialog. 
 
När jag blev antagen som doktorand var ramarna för projektet satta och pla-
neringen hade kommit långt. Hade jag varit antagen som doktorand redan när 

                                                      
11 Om jag föreställer mig att jag hade haft fria händer hade jag valt teman för dialogen 
som varit starkare kopplade till den politiska beslutsprocessen. Om fria händer även 
inbegripit större ekonomiska möjligheter hade jag satsat mer på informationen om 
projektet i samband med deltagarnas anmälan, mer på den löpande informationen till 
deltagarna samt mer på att kommunicera projektet till allmänheten. Dessa val hade 
inneburit möjligheter men det går inte att veta om det hade blivit ett mer meningsfullt 
eller innehållsrikt projekt. 
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planeringen påbörjades hade jag kunnat försöka driva på för ett ännu mer de-
liberativt upplägg. Jag hade åtminstone kunnat försöka få till en starkare kop-
pling till det politiska arbetet för att projektet skulle vara på ännu mer allvar, att 
resultatet skulle haft större betydelse för det politiska arbetet. Möjligen hade 
jag med mitt deltagande som forskare redan från planeringsstart kunnat bidra 
till en högre grad av demokratiutveckling och en än större delaktighet för del-
tagarna. Det är inte alls säkert att sådana försök från min sida hade lyckats och 
å andra sidan kan det ha blivit så att medborgarna fick skäl att vara mer kritiska 
med det upplägg som genomfördes. Tydligare skäl till kritik kan ha bidragit till 
en rikare empiri. 
 
Projektgruppen för Skånedialogen hade regelbundna möten inför alla delakti-
viteter i projektet såsom dialogmöten, informationshäften och enkäter. Jag in-
gick i projektgruppen och jag deltog i flera av dialogmötena och fungerade som 
moderator vid några. Erfarenheterna från det som genomfördes i projektet på-
verkade de kommande aktiviteterna. I denna planering deltog jag dels som an-
ställd och dels som forskare. Iakktagelser från min position som forskare kunde 
jag framföra och argumentera för i samtalsdemokratisk riktning. Jag argumen-
terade återkommande i projektgruppen på så sätt att de kommande aktivite-
terna skulle ses ur deltagarnas synvinkel så mycket som möjligt. Andra i pro-
jektgruppen argumenterade i många fall på liknande sätt i liknande riktning. 
Det vann många gånger gehör i projektgruppen. Min roll var som en i gruppen 
där det var ett givande och tagande. 
 
Det var fyra dialoggrupper med deltagare som träffades återkommande i re-
spektive geografiskt hörn av Skåne. Jag deltog och lärde känna en av dessa 
grupper och intervjuade senare deltagare i de andra tre grupperna som jag inte 
lärt känna, med undantag för en intervju. Jag gjorde urvalet av intervjupersoner 
på så sätt att några inte skulle ha deltagit på något möte alls. Det visade sig att 
en av personerna trots allt hade varit på ett möte där även jag deltog. På det 
mötet var jag inte moderator utan endast närvarande i egenskap av arrangör.  
 
De flesta politiker som deltog visste vem jag och övriga i projektgruppen var 
sedan tidigare vilket bidrog till att politikerna slappnade av vilket i sin tur bidrog 
till att få samtalen i grupperna att flyta på. Det var viktigt att politikerna varken 
satt helt tysta och på så sätt distanserade sig från de andra eller att de pratade 
för mycket eller tillrättavisade deltagarna. Helt smärtfritt fungerade inte detta 
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men i en stor majoritet av tillfällena skapades ett samtalsklimat där de flesta var 
bekväma och deltog i samtalet. Vi i projektgruppen intervenerade endast 
undantagsvis för att få fart på samtalet i någon grupp respektive för att dämpa 
någon som höll på att ta all tid i anspråk. 

Min egen roll i fenomenologisk reflektion 

Jag har i arbetet med avhandlingen vägletts av tanken på att det är människor-
nas egna upplevelser av att delta i medborgardialog som ska framträda. Feno-
menologin är läran om det framträdande, det som visar sig, fenomenet (Dauer 
Keller, 2012). Från starten av mitt arbete har jag sett det som ett av avhandlin-
gens bidrag att kontrastera studier som har fokus på resultat av enkäter och de 
som mäter före och efter en intervention, och istället låta fenomenet med-
borgardialog framträda så mycket som möjligt utan att på förhand ha bestämda 
idéer om vad det skulle kunna innebära och vilka implikationer för demokratin 
det eventuellt skulle få. 
 
Under projektets gång har fenomenologisk inspiration även visat sig när jag 
försökt undvika att styra deltagarnas upplevelser. De enkäter som användes till 
inbjudan och uppföljningstillfällen var genomtänkta på så sätt att språket skulle 
vara så lättillgängligt som möjligt. Ordningsföljden på frågorna samt vilka 
svarsalternativ som erbjöds var likaså genomtänkt för att inte störa deltagarnas 
upplevelse av enkäten i onödan.  
 
När det gäller informationshäften så skrevs dessa med ett ordval som skulle 
göra dem relativt lättillgängliga och med ett innehåll som skulle vara så tydligt 
att läsaren skulle ha en rimlig möjlighet att förstå och också ifrågasätta. Pro-
jektgruppen valde även medvetet att ha en grafisk profil och ett pappersval som 
såg enkelt och relativt billigt ut. Detta gjordes utifrån bedömningen att en 
alltför snygg design kunde vara avskräckande och dessutom ge sken av att vara 
dyrare än vad som kanske hade varit fallet.  
 
Vid dialogmötena uttalades att alla deltagare har rätt att formulera sina unika 
synpunkter utan att behöva riskera att bli tillrättavisade. Experters medverkan 
förlades, efter initialt gjorda erfarenheter, till senare delen av mötena. Erfaren-
heten var att en expert påverkade deltagarnas initiala upplevelser och dialogen 
i mindre grupper som följde. Experterna fick också mindre tid i anspråk efter 
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hand då erfarenheten var att det viktigaste inslaget på mötena, för att låta del-
tagarnas upplevelser komma fram, var dialog i mindre grupper. Trots dessa 
ansträngningar och justeringar kring projektets olika delar fick dessa såväl po-
sitiv som negativ kritik av olika deltagare. 
 
Ramarna för projektet var satta när deltagarna kom in i bilden, teman, vilka 
politiker som deltog respektive vilka experter. Mötet mellan deltagare och po-
litiker var därför inte helt förutsättningslöst och fenomenet medborgardialog 
kunde inte framträda på vilket sätt som helst. Detta var också något som några 
av de intervjuade kommenterade. Fenomenologiskt har deltagarnas värld blivit 
till i samspel med andra deltagare, politiker respektive projektgruppen. Den 
verkliga världen tonas bort och fenomenvärlden kommer fram (Alvesson & 
Sköldberg, 1994). Att studera deltagarnas fenomenvärld är en kontrast till 
exempelvis enkätbaserade studier eller analyser av talakter där deltagare i högre 
grad blir objektiverade och forskaren i högre grad avgränsar vad undersöknin-
gen handlar om. 
  
I arbetet med intervjuerna var jag i fenomenologisk anda upptagen av ett 
sökande efter att förstå mening i deltagarnas konkreta verklighet (Rendtorff, 
2013, s. 260). Jag ville nå fram till själva saken, kärnan i människornas upple-
velser. Ambitionen var att genom ett avslappnat men seriöst förhållningssätt 
och genomtänkta frågor få deltagarna att reflektera och associera fritt kring sina 
upplevelser. Min strävan var att skapa ett utrymme för den enskilda människans 
subjektivitet. Forskaren ska vara öppen för den mening som skapas i  livsvärl-
den, som konstitueras intersubjektivt (Rendtorff, 2013, s. 285).  
 
Jag försökte undvika att skapa mig en bild av det som skulle kunna komma 
fram av intervjuerna. Istället för att sätta upp gränser för vad som är möjliga 
upplevelser ville jag tillåta att människorna tänjde på gränserna. Jag såg det som 
att jag fick möjlighet att ge mig ut på en resa i deltagarnas upplevelser, fylld av 
överraskningar och okända platser. Det är på gränsen mellan det kända och det 
okända som vi optimerar utvecklingen av vår kännedom om världen (Asplund, 
2003).  
 
Vilka frågor som ställs i en intervju och hur de ställs har betydelse och för att 
hitta rätt i detta har ett fenomenologiskt förhållningssätt varit hjälpsamt. Det 
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framkom genom intervjuerna att några deltagare hade starka upplevelser av di-
alogen. Deltagarna betonade både positiva och negativa erfarenheter. I min roll 
som medarrangör får jag dela ett ansvar med de andra deltagarna och politi-
kerna för den enskildas subjektiva upplevelse. Olika individer berömde vissa 
inslag, uttryckte att det saknades delar eller inslag i projektet eller kommenter-
ade hur de blev behandlade. Några lyfte fram vissa brister som begränsade de-
ras frihet medan andra underströk allt de lärt sig eller fått möjlighet att bidra 
med. 
 
Jag var själv ett subjekt i projektet, upplevde brister och förtjänster samt blev 
bemött på olika sätt. I rollen som forskare reflekterade jag successivt över ge-
nomförandet och fenomenet trädde fram allt eftersom. Jag upplever att jag 
endast i begränsad omfattning blivit styrd som doktorand men såväl projekt-
gruppen som Region Skåne som projektägare i form av politiker satte upp ra-
mar för mig som forskare som jag fick förhålla mig till. Att sammanhanget 
påverkar vad som är möjligt är naturligt. Det innebär inte att resultatet av forsk-
ningen behöver ha påverkats negativt. Fenomenet har kunnat träda fram på ett 
mångfacetterat vis och med större frihetsgrad hade möjligen fler olika bilder av 
fenomenet medborgardialog funnits tillgängliga. Att jag bedrivit forskningsstu-
dierna på deltid har i sig gett mer tid totalt sett för att låta fenomenet växa fram 
än vid heltidsstudier, å andra sidan kunde kanske en högre intensitet i studierna 
bidragit till att få syn på nya sidor av fenomenet medborgardialog. 

Projektbeskrivning Skånedialogen 

Projektet som jag har studerat kallades Skånedialogen och ytterst ansvarig var 
Region Skånes politiska organisation. Det är fyra politiska beredningar som på 
uppdrag av regionfullmäktige och med stöd av tjänstepersoner ansvarat för 
projektets genomförande. Syftena med att bedriva medborgardialog och starta 
projektet var att vitalisera demokratiarbetet, att utveckla politikerrollen, att öka 
den demokratiska legitimiteten samt att skapa bättre beslutsunderlag.  
 
Projektets upplägg är en vidareutveckling av metoden ”deliberative polling12” 
som lanserats av den amerikanske forskaren Fishkin. Han har i sin forskning 
kommit fram till att vanliga människor är kapabla till att utveckla dialogen i 

                                                      
12 ”Deliberative polling” kan översättas till undersökning som föregås av överlägg-
ande. 



 

 

45 
 

politiska frågor utan att i första hand se till egna eller andra särintressen (Luskin 
et al., 2002). De har genomfört experiment där medborgare under två dagars 
tid tagit del av olika politiska förslag inom ramen för ett givet tema. Medbor-
garna har samtalat och rådgjort kring de olika förslagen i små grupper och de 
har även samlats för överläggningar i plenum. Till sin hjälp har de haft både 
experter inom det aktuella området och politiker från olika partier som de haft 
möjlighet att fråga ut. Såväl före som efter uttryckte medborgarna sina åsikter 
i enkäter. Aktiviteterna spelades även in och har sänts på TV. 
 
Bakgrunden till ”deliberative polling” var att när opinionsundersökningar var 
något helt nytt skapades förväntningar på att dessa skulle utgöra en viktigare 
utveckling för demokratin än vad som sedan blivit fallet. Avgörande problem 
som visat sig är att undersökningarna är slarvigt gjorda respektive genomförda, 
att de missbrukas för specifika syften samt att de som svarar sällan har tänkt 
igenom frågorna de svarar på. I tester har medborgare visat sig svara slump-
mässigt på frågor när opinionsundersökningarna upprepas med visst tidsinter-
vall. Att de svarande även saknar kännedom om de mest avgörande fakta i 
många av opinionsundersökningarnas frågor har också framkommit.  
 
När medborgarna i experimentet blivit informerade och fått tillfälle att disku-
tera ledde det till både nyansering och fördjupning av kunskaper. Deltagarna 
har därmed utvecklats till en informerad opinion. Tanken bakom begreppet 
informerad opinion är att lite förkunskaper ger en något mer nyanserad dialog 
som har mer fokus på de gemensamma frågorna i samhället i kontrast till att 
utgå från egennytta (Luskin et al., 2002). Resultatet blev att de vanliga, slumpvis 
utvalda, medborgarna var beredda att lyfta blicken och se till det gemensamma 
bästa. 
 
Vidareutvecklingen som gjordes inom ramen för Skånedialogen består i att po-
litiker är delaktiga i dialogen, även i de små grupperna, och att projektet pågår 
under cirka två år istället för en helg. Detta innebär att de viktigaste känneteck-
nen för metoden var proaktiva politiker, interaktivitet mellan politiker och 
medborgare, en informerad opinion samt deltagande under längre tid. Skåne-
dialogen inleddes med att en enkät skickades till ett slumpvis urval av Skånes 
befolkning. 9500 personer ingick i det slumpvisa urvalet vilket motsvarar cirka 
en procent av Skånes vuxna befolkning. 
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I enkätformuläret fanns även en inbjudan till att delta i medborgardialog med 
politiker från Region Skåne. Det var 556 som tackade ja till att ingå i dialog-
grupper. De som anmälde sig bildade fyra grupper, en dialoggrupp på knappt 
150 personer i respektive hörn av Skåne, och de utsattes för interventioner i 
form av informationsmaterial och dialogmöten med experter och politiker när-
varande. Totalt genomfördes 35 möten på 12 orter runt om i Skåne. Antalet 
medborgare som deltog per gång varierade mellan 5 och 35. Det gick ofta fem 
medborgare på en politiker så att alla skulle ha chans att samtala med en poli-
tiker i de mindre grupperna. Genom dessa interventioner blev dialoggruppens 
medlemmar mer informerade och kunniga än den genomsnittliga medborgaren 
och därmed en informerad opinion.  
 
Det var lite mer än hälften av de som anmält sig som deltog på de fysiska 
mötena, cirka 300 personer. Det var alltså en stor grupp som inte deltog på 
mötena men som fick alla inbjudningar, informationshäften och dokumenta-
tion. När cirka två år hade gått från det att den första enkäten skickades ut 
gjordes en avslutande uppföljning av dialoggruppen först med en enkät och 
därefter med intervjuer. 
 
Interventionen med informationsmaterial hade utformats så att en allmän in-
formation gavs om Region Skånes verksamhet och dess förutsättningar. Den 
har bestått av befolkningsuppgifter, data för vårdproduktion och vårdkonsum-
tion samt läkemedelsförskrivning. Materialet har även tagit upp erfarenhet av 
sjukvård, behov och efterfrågan av sjukvård samt prioriteringar i vården, teman 
som valts ut för att möjliggöra mer detaljerad dialog och  uppföljning. Utföran-
det av informationsmaterialet har varit relativt enkelt och kostnadseffektivt. 
Avsikten var att det varken skulle vara eller se påkostat ut vilket bedömdes ha 
kunnat provocera människor då projektet var finansierat av skattemedel. 
 
Dialoggrupperna har även erbjudits återkommande möten på varierande teman 
för att aktivt delta och föra dialog med politiker och andra medborgare. Över-
gripande teman för mötena har varit Skånes utveckling, hälso- och sjukvård 
samt demokrati. Skånes utveckling hade som delteman boendekvalitet, klima-
tet, utanförskap, kultur och öresundsintegration. Delteman under hälso- och 
sjukvård var myter och sanningar, ansvaret för hälsan samt behov och resurser. 
Demokratitemat delades upp i demokrati och inflytande, demokrati mellan va-
len, demokratiskt engagemang samt demokratisyn. 
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Målet med medborgardialog är att det ska uppstå just dialog. Dialog betyder 
helt enkelt samtal och det viktiga är att deltagarna byter roller med varandra; 
att någon talar och någon lyssnar. Ett bra samtal kännetecknas av att parterna 
växlar roller hela tiden. En annan aspekt är innehållet i dialogen. Dialogdel-
tagarna förmedlar information till varandra och i det kloka samtalet leder 
kunskapsutbytet till att båda parter lär sig lite mer. Syftet är inte att deltagarna 
ska framhäva sina egna intressen på andras bekostnad, utan utgångspunkten 
bör vara det gemensamma, det som är viktigt för alla. Samtidigt är det naturligt 
att tala utifrån ett egenintresse. Det kan många gånger översättas eller ställas i 
relation till allmänintresset. 
 
En bra dialog är heller inte någon förhandling där det handlar om att få igenom 
så mycket som möjligt, utan i bästa fall leder den istället till mindre egoism. När 
en deltagare bara pratar om sitt och inte intresserar sig för vad de andra har att 
säga, då handlar det om monolog. Förutom dialoggruppernas deltagare har po-
litiker från både majoritet och opposition deltagit. Vid behov har expert-
kunskap bjudits in i form av relevant tjänsteperson såsom läkare, chefer och 
journalister.  
 
Mötena pågick cirka två timmar och en enklare förtäring serverades. De 
började med en välkomsthälsning av ansvarig majoritetspolitiker och därefter 
inledde en tjänsteperson kring mötets tema samt presenterade vilka frågor som 
var aktuella för mötet. Huvuddelen av mötet utgjordes av dialog, i stor grupp 
men framförallt i mindre grupper om max tio personer, ofta fem eller sex per-
soner.  
 
De första mötena inleddes med ett anförande av en expert. Oftast var dock 
turordningen att dialogen i smågrupper kom först och en faktabaserad intro-
duktion till temat kom efter för att inte styra deltagarnas dialog för mycket. 
Mötena avslutades med en sammanfattning av vad som hänt och vad som 
kunde förväntas hända efter mötet med synpunkter och förslag som kommit 
fram. Dialog i smågrupper ingick som en del av samtliga möten.  
 
Enkla regler för dialogen uttalades i början av mötena och det var att alla har 
rätt att prata och att det inte finns något rätt svar på de frågor som togs upp. 
Undantagsvis förekom det att någon person tog så mycket tid och plats att det 
gick ut över de andra och det hände även att det var en politiker som agerade 
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på det sättet. I dessa fall försökte deltagarna själva eller med projektgruppens 
hjälp att påverka situationen vilket lyckades vid några tillfällen medan det ly-
ckades mindre bra vid några andra.  
 
Ett tema omfattade flera möten under projekttiden för att öka kunskapsnivån 
och skapa större delaktighet. En del svar i enkäten användes som underlag till 
dialog vid några möten. Deltagarna fick också ta del av dokumentation från 
sina tidigare möten. Resultatet av dialogen från respektive tema återrapportera-
des till den politiska organisationen för att kunna fasas in i de pågående beslut-
sprocesserna. Hur denna infasning skulle gå till låg utanför projektets uppdrag. 
Den politiska organisationen uttalade inte så mycket mer än att de lovade att ta 
del av resultatet. Det saknades konkreta planer för hur hanteringen av resultatet 
skulle gå till kopplat till den politiska beslutsprocessen.  
 
Skånedialogen var som projekt ambitiöst, nogrannt planerat, aktivt genomfört 
med anpassningar efter hand. Det var ett projekt, såsom beskrivits ovan, som 
förnyade metodiken för att genomföra medborgardialog och hade potential att 
bidra till demokratiutveckling och förverkligandet av de syften som Region 
Skåne hade med medborgardialogen. Detta bekräftades under intervjuerna 
med både deltagare och politiker. Den politiska organisationens efterfrågan på 
olika teman och hantering av dialogresultatet var däremot inte noga planerat 
och påverkade arbetet i projektet och var något som blev tydligt under interv-
juerna. Konsekvensen av detta är att kritik som framför allt handlar om den 
politiska organisationens svaga intresse för att integrera sitt arbete med med-
borgardialogen i projektet också spiller över på ett, efter förutsättningarna, väl 
genomfört projekt med potential. Projektet blev en mötesplats mellan del-
tagarna som kom med sina personliga erfarenheter från sina respektive livs-
världar och politikerna som individer men även som representanter för den 
politiska organisationen samt projektgruppen som försökte få projektet att i så 
hög grad som möjligt uppnå syftena. 

Inspiration från Grounded Theory (GT) 

De förutsättningar som jag ställdes inför med ett projekt som hade startat när 
jag påbörjade forskarutbildningen har bidragit till att jag haft en pragmatisk 
ansats till avhandlingens metod. Jag har varit inspirerad av grounded theory 
men inte genomfört en GT studie. Det faktum att jag inte på djupet följt GT 
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innebär också att den översiktliga metodbeskrivningen i detta avsnitt har likhe-
ter med andra metoder som används vid intervjuundersökningar. Det är också 
forskarens kapacitet och resurser som styr möjligheterna i studien (Glaser, 
1978). Det fordrar en medvetenhet om olika möjligheter och val som måste 
göras i en forskningsstudie. När det gäller förförståelsen så bör en vara med-
veten om den och vara öppen med den men det går inte att bli av med den 
(Corbin & Strauss, 2008). Jag gick in i detta projekt med egen erfarenhet från 
ett liknande i mindre skala, (Rosén, 2006), och jag hade kännedom om andra 
projekt med inriktning medborgardialog.  
 
Min uppfattning initialt var att medborgardialog har potential att bidra till en 
positiv utveckling av befintliga demokratimodeller och att det finns behov av 
denna utveckling. Min yrkeserfarenhet av att arbeta med folkhälsofrågor hade 
också gjort mig bekant med det arbete som görs för att undersöka och beskriva 
kopplingen mellan delaktighet och inflytande i samhället och hälsa. Folkhälsa 
är ett område som tidigt testade GT som metod, det uppmuntrades av Glaser 
(1978). Grounded theory växte fram från sociologin (J. Molander, 2003). In-
ledningsvis var den färgad av ett positivistiskt synsätt, data betraktades som 
objektiva fakta och ur dem kunde teori utvecklas. Teori skulle enligt den ur-
sprungliga GT-versionen möjliggöra för forskaren att förutsäga och förklara 
beteende (Glaser & Strauss, 1967). Detta stämmer inte med den vetenskapste-
oretiska position jag haft i arbetet med avhandlingen.  
 
Ur den ursprungliga versionen av Grounded theory utvecklades en mer tol-
kande version som utgår från att forskaren bär med sig sina personliga erfaren-
heter och att objektivitet har blivit en myt inom kvalitativ forskning (Corbin & 
Strauss, 2008, s. 32). Fortfarande är metodbeskrivningarna i denna version av 
GT omfattande. Även om det inte förs fram att varje förslag till metodanvis-
ning måste följas i alla projekt, utan förståelse av metoden uppmuntras, så finns 
en stark betoning av metodens betydelse. Forskarens förutsättningar tas också 
upp men mindre tonvikt läggs vid sammanhanget och berörda individers förut-
sättningar.  
 
Ännu ett steg i utvecklingen av GT tas i och med den version som är konstruk-
tivistisk och vill reflektera både informanten och forskaren. Att använda GT, 
kan vara flexibelt och nyskapande, det behöver inte styras av ett fast regelverk, 
att fokusera på mening kan bidra till en tolkande förståelse och vi kan använda 
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oss av GT-strategier utan att omfamna tidigare GT-företrädares positivistiska 
ståndpunkter (Charmaz, 2000, s. 510). Det synsätt som Charmaz ger uttryck 
för passar in på hur jag arbetat med empiriinsamling och analys men det finns 
element i de tidigare versionerna som inte bör avfärdas.  
 
Det är till exempel synen på teori som en process och som något som hela 
tiden utvecklas, att redovisa tydligt med utdrag ur empirin och att olika metoder 
kan behövas för olika situationer. Andra exempel på aspekter i de tidigare ver-
sionerna som har varit relevanta i mitt arbete är att det är viktigare att förstå 
metoden än att följa ett antal givna regler och att en analys aldrig blir klar. 
 
Några kännetecken hos Grounded theory, enligt Charmaz (2000) är att varva 
insamling och analys av data, kodning av data i två steg, jämförelser, memo-
skrivande, stämma av teoretiska idéer mot datautsnitt samt integration av ett 
teoretiskt ramverk. När jag väljer att fokusera mindre på tidiga positivistiskt 
inspirerade versioner av GT är det viktigt att konstatera att resultatet endast 
speglar en möjlig verklighet bland flera. Det blir också mer fokus på individen 
som subjekt i den konstruktivistiska versionen av GT. 
Charmaz (2000) anser att ” … we must try to find what research participants 
define as real and where their definitions of reality take them.” (s. 523) 
 
En viktig anledning för att välja en metod är vilket forskningsproblem som det 
handlar om (Corbin & Strauss, 2008). Centralt för GT är att inledningsvis ska 
inte teorier stå i centrum. Det är beskrivningen av ett fenomen som ska föregå 
teori. För mig var det viktigt att inte ha hela mitt teoretiska ramverk på plats 
innan empiriinsamlingen utan behålla en öppenhet för var empirin skulle leda 
mig.  
 
Deltagarnas upplevelser av medborgardialog är ett forskningsfält där teorier 
från olika ämnesområden som statsvetenskap, psykologi, folkhälsovetenskap, 
pedagogik, sociologi etcetera kan bidra med delar till helheten. Teorier om 
medborgardialog som en del av det demokratiska systemet finns och det finns 
kring människors deltagande i olika sammanhang. Det var en drivkraft för mig 
att försöka hitta den teoretiska beskrivning som utifrån mitt material passar för 
att beskriva och förstå det specifika sammanhanget. Det gjorde att det var na-
turligt att inte utgå från någon specifik teori. 
 
Jag har även försökt låta designen av min studie växa fram under arbetets gång. 
Jag har försökt ompröva mina (tillfälliga) ställningstaganden löpande. När det 
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gäller frågeguiden som jag tagit fram justerades användningen av den efter de 
inledande två intervjuerna. Urvalet av respondenter gjordes successivt även om 
det fanns en grundtanke som följde med under hela processen. Utifrån min 
inspiration från GT har det varit centralt att göra ständiga jämförelser (Rahm 
Hallberg, 2006).  Analysen av data har varit starkt präglad av att arbeta några 
steg framåt, göra en omstart och hela tiden jämföra med tidigare slutsatser och 
med min förförståelse. GT som metod innehåller en mängd rekommendatio-
ner och riktlinjer men det är viktigare att förstå metoden än att följa regler för 
att genomföra en bra studie (Corbin & Strauss, 2008). 

Om att intervjua 

Vid abduktion utgör empiri eller tolkningar av tidigare insamlad empiri utg-
ångspunkten och analysen är öppen för att ta in teori som inspirationskälla och 
sedan fortsätter processen att växla mellan empiri och teori som en spiral eller 
flygtur med många mellanlandningar. Det sker en pendling mellan (empirilad-
dad) teori och (teoriladdad) empiri (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 47).  Ovan-
stående har kommit till uttryck i mitt arbete då jag har gjort intervjuer respek-
tive enkäter samt att jag har tidigare insamlad empiri och teorier som inspira-
tion. Grounded theory bidrar också till ett abduktivt synsätt genom att betona 
ett ständigt ifrågasättande av sitt eget arbete och att vara öppen för nya per-
spektiv. Den abduktiva processen tar egentligen aldrig slut utan förståelsen för 
samband och verklighet ökar utan att någon definitiv sanning eftersträvas eller 
fastslås.  
 
Det är möjligt att låta sig påverkas av olika metodskolor för att uppnå en bra 
helhet. Från Grounded theory har jag först och främst hämtat vikten av syste-
matik och teknik i tillvägagångssätt (Alvesson & Sköldberg, 1994). Arbetet bör 
följa en genomtänkt logik i interaktionen med det empiriska materialet. Jag har 
försökt ha en systematisk plan för min datainsamling men samtidigt varit öppen 
och kritisk till min egen roll som insamlare och uttolkare av empirin. I mina 
intervjuer har jag velat ta reda på hur deltagarna själva har upplevt att vara med 
i ett dialogprojekt.  
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Intervjuer är lämpliga när du vill få kunskap om människors förståelse och er-
farenheter av sin livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2009). Denna djupare förstå-
else av vad som händer under själva deltagandet i medborgardialog och hur det 
eventuellt påverkar deltagarna har varit central i arbetet med avhandlingen. Det 
finns dock ingen standardmetod för intervjuer utan det är ett hantverk och 
intervjuarens kompetenser, kunskaper och intuition är viktiga för att hantera 
nödvändiga beslut  i stunden (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 100). Jag har 
försökt skapa en trygg och avslappnad atmosfär för att respondenten ska känna 
sig bekväm med att prata. Jag har lagt vikt vid att lyssna som en aspekt av in-
tervjuandet. Mina intervjuer har delvis liknat ett vardagssamtal till formen men 
innehållet har följt en grundstruktur. 
 
Min avsikt var att göra enskilda intervjuer med några teman som jag menar är 
relevanta. Respondenternas historier har hela tiden stått i centrum och styrt 
intervjuerna. Jag använde några olika intervjuteman som handlar om hur pro-
cessen ser ut från det att deltagarna blir inbjudna att delta i medborgardialog 
till det att eventuella effekter av deltagandet uppstår. Det första av dessa är 
vilka interna eller externa faktorer det finns som gör att människor väljer att 
delta i medborgardialog. Frågor kring detta kom tidigt i den frågeguide jag hade 
som stöd. Nästa tema är vad som skapar en positiv eller negativ upplevelse av 
att delta. Hälsotemat är det tredje temat och det kan ta sig uttryck i direkta 
hälsotermer men även indirekt som en meningsfull upplevelse, en vilja att delta 
igen, en upplevelse av att det har varit givande, en upplevelse av att det var 
trevligt med mera.  
 
Jag har använt ytterligare några teman i min frågeguide i avsikt att kunna rela-
tera till de teorier som finns med i bakgrundsbeskrivningen. Ett av dessa teman 
är tillit. Här handlar det om att tillit på samhällsnivå är viktigt för att människor 
ska må bra. Föremålet för tilliten kan vara grannarna, lokalsamhället eller större 
grupperingar. Ett annat tema är det som bland annat handlar om var resultatet 
av själva dialogen tar vägen. Legitimitet för den politiska beslutsprocessen kal-
lar jag det. Detta tema är centralt för den offentliga organisationens motivation 
till att starta medborgardialog. Nästa tema som knyter an till de två tidigare är 
deltagarnas samhällsengagemang och ansvarskänsla. Dessa tre teman har en 
direkt koppling till den offentliga organisationens önskan om att fördjupa den 
representativa demokratin mellan valen.  
 
Ytterligare ett tema är deltagarnas erfarenhet av de metoder som använts under 
dialogen. Alla teman går dock in i varandra. Dessutom har jag försökt vara 
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öppen för vad det faktiskt är respondenterna för fram som teman, vilket kan 
vara helt andra än de som min förförståelse lett mig till. En del svar från re-
spondenterna kanske även svarar på andra forskningsfrågor än de jag formule-
rat och samtidigt kan jag inte på förhand veta i vilken omfattning jag kommer 
att kunna svara på alla mina forskningsfrågor. 
 
Ramen för de frågor jag ställt under intervjuerna har varit fyra avgörande typer 
av frågor (Tomm, 1988). Jag har börjat med att ställa orienterande linjära frå-
gor; varför, hur då, när. För många sådana frågor kan leda till för mycket 
dömande svar. Intervjuaren riskerar även att börja tänka mer linjärt och 
dömande. Därefter följde cirkulära frågor med hjälp av frågeordet hur. Dessa 
verkar frigörande men du bör undvika att hamna perifert kring ditt tema eller 
att bli tjatig. De cirkulära frågorna uppmuntrar neutralitet hos intervjuaren.  
 
Reflexiva frågor (i grunden cirkulära) lockar fram nya vinklar på svar och fokus 
på framtiden men det kan bli förvirrande med många nya alternativa synsätt. 
Kreativitet hos intervjuaren uppmuntras. Den fjärde frågetypen är strategiska 
(i grunden linjära) frågor, de styr till ett visst område men du bör undvika för 
många sådana frågor. Det kan bli provocerande och upplevas pressande. Det 
finns en risk för att intervjuaren hamnar i opposition. Gemensamt för alla frå-
gor är att intervjuaren aldrig kan vara säker på hur frågorna tas emot. 
 
Innanför ramen har det stor betydelse hur frågorna ställs (Selvini, Boscolo, 
Cecchin, & Prata, 1980). Jag har försökt bygga in hypoteser i frågor, det öppnar 
upp för nya svar och nya perspektiv, det utmanar lite. Jag har försökt att upp-
repa svar eller återanknyta till det som sagts tidigare, att cirkulera svaren. Jag 
har försökt att vara neutral men ändå spetsa till en enskild fråga för att pro-
vocera och utmana lite. Att flytta fokus till framtiden när frågor ställs har jag 
också försökt och använt en positiv infallsvinkel, det frigör tanken och det neu-
traliserar (Penn, 1985). 
 
Forskningsfrågorna har jag inte ställt rakt på utan de har bearbetats från sidan, 
indirekt och genom att använda följdfrågor. Människor säger en sak men hand-
lar på ett annat sätt och det kan hanteras genom att vara specifik, använda hy-
potetiska exempel, stimulera minnet etcetera. En intervju är ett socialt sam-
manhang och informanten vill bli accepterad. Det innebär att frågorna behöver 
utvecklas, kompletteras med motsatta förslag eller frågor om vad som händer 
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under andra krav eller under andra villkor (Kennedy, 2006). En enskild utsaga 
är inget bevis men olika frågor, en variation av ord i frågorna och flera svar 
från informanten kan stärka trovärdigheten.  
 
Under intervjun har jag strävat efter att ställa villkorslösa frågor men samtidigt 
ha en positiv grundsyn. Intervjun kan ses som ett samarbete mellan utfrågare 
och informant för att tillsammans se möjligheter i intervjun. Ju mer positivt 
uppskattande den gemensamma utforskningen blir desto större potential får 
intervjun (Cooperrider, Whitney, & Stavros, 2008). Jag har försökt att skapa en 
avslappnad atmosfär för att respondenten ska känna sig bekväm med situatio-
nen däremot har jag inte gett beröm eller försökt få en god relation till respon-
denten. För att skapa förutsättningar för en professionellt genomförd intervju 
har jag försökt vara positivt uppskattande i så måtto att jag bekräftade att alla 
typer av svar var tillåtna och att det var upp till respondenten att välja hur hen 
ville svara. 

Urval och representativitet 

I detta avsnitt ska jag ge en bild av vilka som deltog i projektet och något om 
förutsättningarna för representativitet. Efter det att den uppföljande enkäten 
var avklarad gjorde jag intervjuer med ett urval av respondenterna. Antalet del-
tagare som initialt tackade ja till att medverka i projektet var 556. Siffran min-
skade något under projektets gång på grund av att människor flyttade, avled 
eller inte ville delta längre. Lite mer än hälften närvarade även vid dialogmöten 
med politiker.  
 
Jag var intresserad av såväl negativa som positiva faktorer kring deltagandet. 
Utifrån det valde jag att intervjua personer som inte hade varit på något möte 
alls, ett till två möten respektive tre eller fler utifrån en hypotes om att de som 
deltagit vid många möten i och för sig skulle ha mycket att berätta men antag-
ligen också vara relativt sett något mer positiva till projektet. Jag eftersträvade 
även en blandning av kön och ålder för variation i svaren. Åldern anges i inter-
vall för anonymitetens skull. Tabell 1 visar ålder, kön och antal möten för de 
intervjuade. 
 
Tabell 1. Intervjuade deltagare 

Löpnummer Kön Ålder Antal möten 
1 Man -25 1-2 
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2 Man 30-34 3-7 
3 Kvinna 30-34 1-2 
4 Man 35-39 0 
5 Kvinna 35-39 3-7 
6 Man 40-44 0 
7 Kvinna 40-44 1-2 
8 Kvinna 45-49 3-7 
9 Kvinna 55-59 3-7 
10 Man 55-59 3-7 
11 Kvinna 60-64 1-2 
12 Man 65-69 0 
13 Man 65-69 3-7 
14 Kvinna 75-79 0 
15 Man 80+ 3-7 

 
Den frivilliga dialoggruppen var sett till variablerna kön, ålder och utbildning 
relativt genomsnittlig i relation till den svenska befolkningen som helhet. Det 
innebär inte med automatik att de kan betraktas som representativa. Gruppen 
i sin helhet, de drygt 500 personerna, skulle kunna jämföras med dem som 
röstar i allmänna val. Valdeltagandet är högre bland resursstarka än bland re-
surssvaga (Holmberg & Oscarsson, 2004). Detta torde innebära att det är svårt 
att uppnå helt representativa dialoggrupper men samtidigt rimligt att eftersträva 
en representativitet som liknar den i allmänna val. Det är ju detta urval av män-
niskor som bestämmer vilken sammansättning riksdagen ska ha och i förläng-
ningen vilken regering landet får. 
 
Projektets kärna utgörs av dialoggrupper som erbjuds medverkan i grupperna 
via ett slumpmässigt urval av Skånes invånare. Detta ökar representativiteten 
jämfört med om erbjudandet går ut i utvalda kanaler eller om vem som helst 
kan anmäla sig. Med metoder som är öppna för vem som helst försvinner möj-
ligheten att ha kunskap om vem som deltar, det sker en självselektion. Det 
innebär att det finns en risk för att projektet och mötena domineras av proff-
styckare, personer med förmåga att höras med utgångspunkt i ett egenintresse 
eller i en viss grupps intresse. 
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En annan fördel med en strukturerad rekrytering av deltagare är att det är möj-
ligt att i förväg informera om att dialogen sker på ett tidigt stadium i besluts-
processen och att inget direkt inflytande utlovas. Det finns även frågor där det 
är lämpligt med direkt inflytande men det kan utgöra ett komplement till 
huvudlinjen inom samtalsdemokrati som är indirekt inflytande. Ytterligare en 
fördel med ett strukturerat rekryteringssätt är att det ger möjlighet att informera 
i sakfrågan såväl inför, under som efter en dialogaktivitet och på detta sätt skapa 
en informerad opinion. 
 
För att medborgardialog i ett större samhällsperspektiv, större än det studerade 
projektet, ska bli så representativ som möjligt måste det till komplement till 
metoder som Skånedialogen. Det kan vara dialog där politikerna söker upp 
människorna där de finns och där det ges tillfälle att möta de medborgare som 
annars sällan kommer till tals. Även om representativiteten i dialoggrupperna 
är god sett till socioekonomiska faktorer, är några grupper underrepresenter-
ade, till exempel barnfamiljer, invandrare och unga. Projektet har inte syftat till 
maximal representativitet utan strävat efter att utveckla ett antal samtalsdemo-
kratiska arbetsmetoder samt uppfylla de mål som angetts av regionfullmäktige. 
I detta arbete ingår bland annat att säkerställa att ingen grupp systematiskt 
utestängs från medverkan och att val av tid, plats, tema eller mötesupplägg inte 
leder till att någon diskrimineras. 
 
Ett skäl till att ha dialogaktiviteter mellan valen är att fånga in många olika 
synpunkter från människor utifrån deras vardagserfarenheter. Partierna ansågs 
tidigare ha detta uppdrag att kanalisera synpunkter från befolkningen. Partier-
nas förmåga att representera befolkningen riskerar att minska när de blir mer 
åsiktshomogena och skiljer sig mer från sina väljares åsikter (Hagevi & Loxbo, 
2015, s. 17). Lobbyister, policyprofessionella och resursstarka privatpersoner 
driver sina agendor idag oavsett om mer resurssvaga grupper deltar i dialogak-
tiviteter eller inte. Ändå gömmer sig en del politiker bakom att det finns risker 
med att ha dialog för att slippa genomföra dialogaktiviteter. Det finns inget 
som hindrar politiker att söka upp människor som är relativt sätt svårare att få 
att komma till dialogaktiviteter när den offentliga organisationen bjuder in.  
 
Knappt 150 personer anmälde sig i vart och ett av de fyra hörnen i Skåne. En 
utmaning har varit att locka så många som möjligt av dessa att komma till dia-
logmöten. Erfarenheten från tidigare studier visar att det är socioekonomiskt 
vanligt folk som kommer på mötena (Rosén, 2006). De är endast något äldre 
än genomsnittet. En del kommer till mötena för att klaga eller för att driva på 
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i en fråga som engagerar dem. Här har mötets moderator haft en uppgift att 
betona att syftet är att diskutera gemensamma problem och frågeställningar, 
inte enskilda människoöden eller intressefrågor. Andra kommer till mötet för 
att de är genuint intresserade av att diskutera samhällsfrågor. Det verkar som 
att det fanns en överrepresentativitet av samhällsintresserade13 i dialoggrup-
perna. Slutligen kommer några för att dricka kaffe, äta en smörgås och träffa 
nya människor. Ett annat sätt att uttrycka det är att människors underliggande 
motiv för att medverka är att få tillfälle att förhandla sin identitet med sig själv 
och omvärlden (Svensson, 2008). I dialogen möts människors livsvärld och den 
representativa demokratins systemvärld. Människor kan vilja visa sig själv, sina 
närmaste eller kanske sin omgivning att de är en människa som bryr sig och tar 
sitt ansvar. Frågan om vilka som deltar respektive vilka perspektiv som kom-
mer till uttryck i samtalsdemokratiska sammanhang behöver fortsätta studeras. 

Mitt tolkande i hermeneutisk reflektion 

I arbetet med att tolka min empiri har jag haft stöd av hermeneutikens grunder. 
Det handlar till stor del om en praktik som kräver en särskild färdighet. Färdig-
heten går ut på att predika, översätta, förklara och förtydliga samt som en bas 
för allt detta förmågan att förstå (Gadamer, 2006). Någonting överförs från en 
värld till en annan eller från ett sammanhang till ett annat när denna färdighet 
utövas. Mot bakgrund av detta står det klart att när jag tolkat min empiri har 
jag också gjort det på ett personligt sätt även om jag kan beskriva mitt faktiska 
tillvägagångssätt relativt noggrannt. 
 
Deltagarna fick ta del av informationshäften, korta föreläsningar och samtalade 
med andra deltagare och med politiker. Alla dessa ingredienser innebar att olika 
världar möttes vilket krävde, om inte predikningar så översättningar, försök till 
förklaringar av mening och förtydliganden. Deltagarna hade olika ålder, kön, 
utbildningsnivå och sysselsättning vilket ställde krav på hermeneutisk aktivitet 
bland deltagarna i form av, tolkning av texter, dialog samt social praktik. Det 
var en dynamisk process. Denna process observerades och följdes upp med 

                                                      
13 Samhällsintresse verkar vara en variabel som stämmer in på många av deltagarna. 
Det finns dock inget vedertaget sätt att mäta samhällsintresse så att det hade kunnat 
användas tillsammans med de vanliga socioekonomiska variablerna ålder, kön och ut-
bildning. 
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intervjuer vilket innebär att processen först tolkades av deltagarna och sedan 
gjordes en andra tolkning av mig som forskare. 
  
Det pågår konstant en rörelse mellan de studerade och den som studerar (for-
skaren). De studerade är bärare av sin förståelse av mening och betydelser men 
även forskaren tar med sin förståelsehorisont in i analysen (Höjberg, 2013, s. 
317). Intervjuerna exemplifierar detta för mig då jag för varje ny intervju fick 
min förförståelse utmanad på något sätt. I varje intervju dök det upp ett nytt 
perspektiv på någon del av processen. Förförståelse har sedan länge varit ett 
centralt dilemma inom hermeneutiken och förståelse kan endast bli möjlig när 
den egna förförståelsen utmanas (Gadamer, 2006).  
 
Det blir viktigt att forskaren har ett öppet sinne och en medvetenhet om sin 
förförståelse, åtminstone delar av den. De cirkulära och reflexiva frågorna hjäl-
pte mig att förhålla mig öppen till deltagarnas (och politikernas) svar. Det 
räcker inte med regler utan det behöver kombineras med en känslighet hos 
forskaren (Gadamer, 2006). Mina praktiska erfarenheter av att bedriva dialog-
projekt i kombination med att ta del av flera olika teoribildningar med relevans 
för medborgardialog har åtminstone bidragit till att förbättra mina förutsätt-
ningar att utöva en sensibilitet i tolkandet av empirin. 
 
Projektet hade inslag som liknade aktionsforskning då projektet löpande utvär-
derades och förändrades utifrån medborgarnas respektive projektgruppens 
intryck. På det sätt projektet designades och genomfördes blev forskarens roll 
mer passiv än vad som i ett annat fall hade varit möjligt eftersom det pågick en 
dynamisk process framför ögonen där jag som forskare i stunden utförde ob-
servationer och tolkade dessa men hade tillsammans med projektgruppen 
begränsade befogenheter rörande ändringar av projektet. Den noggranna över-
enskommelse som inleder ett aktionsforskningsprojekt saknades. Aktions-
forskningen delar hermeneutikens människosyn med fokus på meningsskap-
ande och förståelse men kopplar på ett starkare handlingsbegrepp som rymmer 
möjligheten att bemyndiga människor i sociala sammanhang (Nielsen, 2013, s. 
332).  
 
Aktionsforskning var från början inte ett medvetet alternativ som, efter att möj-
ligheterna till det helt och fullt undersökts, aktivt valdes bort utan projektets 
karaktär utvecklades och efter hand gick det att se likheter med aktionsforsk-
ning. För att aktionsforskning skulle ha varit möjligt som metod  hade projek-
tets tillkomst behövt se annorlunda ut och framför allt hade forskningsdelen 
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behövt vara en del av planeringen redan innan projektet startades av den poli-
tiska organisationen. Starten av ett projekt är särskilt viktig för aktionsforskning 
för det är då maktförhållanden, handlingsutrymme och möjligheter definieras 
(B. S. Nielsen & Nielsen, 2010, s. 104). 
 
I hermeneutiska termer fanns det en skillnad mellan forskaren å ena sidan och 
politiker samt arrangörer å andra sidan där den förstnämnda värderade del-
tagarnas förståelse som ett bidrag till projektet och inte något som kommer 
innan det vetenskapliga arbetet tar vid. Det fanns å andra sidan inslag av en 
objektiverande syn på deltagarna. Objektiveringen tog sig uttryck såsom en 
förväntan att deltagarna skulle bidra med sina erfarenheter och därmed skapa 
bättre beslutsunderlag för politikerna utan att politikerna skulle behöva för-
binda sig till något utöver att lyssna uppmärksamt.  
 
Vad deltagarna själva skulle få ut av att delta eller hur deltagarnas tankar skulle 
förstås stod inte lika mycket i centrum. Förhållningssättet var inte entydigt svart 
eller vitt respektive likadant under de olika delmomenten design, planering och 
genomförande av projektet men tyngdpunkten var tydlig. Projektgruppen hade 
med deltagarnas upplevelser som en aspekt i planeringen medan den politiska 
organisationen inte tog upp det perspektivet. Denna skillnad i förhållningssätt 
försvårade eller hindrade en del ändringar av projektets upplägg men utmanade 
också min förförståelse och bidrog till att jag tvingades reflektera över olika 
synsätt på projektets genomförande. 
 
Språkbruket är ett annat exempel på att det skedde en objektivering av del-
tagarna, åtminstone av några. Det förekom under projektet en del expertspråk 
och deltagarna tilltalades på ett sätt som om de var relativt välutbildade och 
kände till grunderna i de teman som togs upp under projektet. Språk är mer av 
en princip än fakta och på denna vilar den hermeneutiska dimensionen och all 
mänsklig kunskap om världen är språkligt medierad (Gadamer, 2006).  
 
Det är en krävande uppgift att tilltala en grupp deltagare som rymmer stora 
olikheter men om ett hermeneutiskt förhållningssätt ska tillåtas råda är det vik-
tigt att söka lösningar för det. Det fanns en tro hos projektgruppen på att det 
gick att hitta ett språk som kunde nå alla deltagare. Språket bearbetades också 
för att vara tillgängligt. Språkbruket kommenterades sedan både i positiva och 
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negativa termer av deltagarna och därför uppstod frågan om för vilka projek-
tets språk gav mest mening. För vem var det lättillgängligt och för vem var det 
utmanande. Upplevelsen av detta påverkade den enskilda deltagarens tolkning 
av sin upplevelse som sedan skulle komma till uttryck under intervjuerna. 
 
Politikerna, tillsammans med arrangörerna i projektgruppen, försökte utöva en 
viss kontroll över projektet och deltagarna, bland annat genom språket och de 
frågor som togs upp. Gadamer (2006) skriver att hermeneutiken erbjuder filo-
sofisk reflektion över gränserna för vetenskaplig och teknisk kontroll av natu-
ren och samhället. Den kontrollen kan utövas för stunden inom projektet men 
det är något helt annat om tidsaspekten kommer in. Deltagarna kommer med 
sina erfarenheter, de bearbetar sina upplevelser av projektet och skapar sin bild 
av det som hänt. Det är den bilden de tar med sig, inte den bild som politiker 
och arrangörer försöker skapa. I någon mån kan bilden som deltagarna får på-
verkas men det finns gränser. På kort sikt var det möjligt att utöva kontroll över 
projektet men det var inte möjligt att kontrollera deltagarnas upplevelser av att 
delta vilket också framgick av intervjuerna. 

Empirianalys av intervjuer. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. Intervjuerna och analysen 
av dem har varit inspirerad av Grounded Theory (GT), framför allt den version 
som utvecklats i konstruktivistisk riktning av Charmaz, men utan ambitionen 
att genomföra en GT-studie. Empiriinsamling och analys vinner på att genom-
föras växelvis i flera steg (Charmaz, 2000). Av de femton medborgarintervju-
erna har jag fått hjälp av kollegor på Region Skåne med transkribering av sju 
och resterande åtta har jag själv transkriberat. De fem politikerintervjuerna 
transkriberade jag själv.  
 
Jag upplever att transkriberingen bidragit till att ge en djup känsla för datan. 
Transkriberingen är gjord ord för ord. Efter tre intervjuer påbörjades transkri-
beringen av den första intervjun. Under perioden på cirka tre månader då in-
tervjuerna genomfördes pågick parallellt en preliminär analys av materialet. Re-
gion Skåne som projektägare fick ta del av några preliminära slutsatser. I denna 
inledande analysfas var stora delar av litteraturen fortfarande oläst och den te-
oretiska påverkan därför begränsad och fokus var på att låta empirin komma 
till tals. De praktiska erfarenheterna, en påbörjad instudering av litteraturen 
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samt förhållningssättet att det finns en hälsofrämjande dimension av med-
borgardialog fanns med när analysarbetet startade. När alla 15 medborgarin-
tervjuer var genomförda hade sju stycken blivit transkriberade och en analys av 
de första tre intervjuerna var gjord.  
 
I detta skede beslutade jag att även genomföra intervjuer med politiker. Det 
politiska perspektivet är ett annat än medborgarnas även om politikerna också 
är deltagare i dialogprojektet och kan vara jämbördiga i den enskilda dialogsi-
tuationen. Politikerna är trots allt utifrån sina roller som förtroendevalda dels 
representanter för den regionala maktutövningen och dels bärare av den hit-
tillsvarande demokratimodellen. 
 
Politikerintervjuerna var värdefulla för projektet och breddade empirin samti-
digt som dessa data delvis överlappade data från medborgarintervjuerna. My-
cket som kom fram under intervjuerna med politikerna verkade vid första ge-
nomgången vara upprepningar från medborgarintervjuerna och verkade be-
kräfta mycket som kom fram i medborgarintervjuerna. Efterhand som analysen 
fördjupades blev politikerintervjuernas unika bidrag till analysen tydligare. 
 
Jag började analysen med att sammanfatta data. I överensstämmelse med GT 
är analysen beroende av den enskilde forskaren och dennes val vilket innebär 
att det egentligen inte finns någon referens att tillgå för analysarbetets detalj-
nivå, varje studie är på sitt sätt unik. Det är forskarens kapacitet och resurser 
som styr möjligheterna i studien (Glaser, 1978). Charmaz (2000) beskriver att 
sammanfattning av data  i en GT-studie görs i två steg. Det första steget var att 
för alla svar i intervjuerna som innehöll något av mening gjordes en kondense-
ring av innehållet till en fras, en första sammanfattning. 
 
Transkriberade stycken eller avsnitt som innehöll flera möjliga meningsbärande 
fraser delade jag så långt som möjligt upp i två stycken för att möjliggöra att 
två eller flera fraser blev synliga i den sammanfattade datan. I några fall var 
olika meningsbärande delar så integrerade i varandra att en uppdelning inte var 
möjlig utan den del som jag tyckte avsnittet handlade mest om fick utgöra bas 
för sammanfattningen. Datan dokumenterades i kalkylprogrammet Excel och 
de 15 medborgarintervjuerna bestod till slut av 847 rader och de fem politike-
rintervjuerna av 417 rader. 
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Även om den första analysen var ett försök till en relativt förutsättningslös be-
arbetning så har jag haft mina forskningsfrågor och mitt övergripande syfte 
med studien i åtanke under den inledande analysfasen. Jag har även haft mina 
erfarenheter från arbetet med Skånedialogen och tidigare dialogprojekt samt 
kunskaper från en del litteratur som en del av min förståelsehorisont. När det 
gäller förförståelsen så bör forskaren vara medveten om den och vara öppen 
med den men kan inte bli av med den (Corbin & Strauss, 2008). Det räcker inte 
att vara medveten utan för att förståelse ska bli möjlig måste den egna förför-
ståelsen utmanas (Gadamer, 2006). Jag har under arbetet konfronterats med 
medborgarnas, politikernas samt projektgruppens syn på det som försiggick i 
projektet. Det har lett till en ständig omprövning av mina tankar, idéer och 
ståndpunkter. 
 
Steg nummer två i analysen var att namnge den sammanfattade datan med ett 
preliminärt tema. I och med detta var tolkningen av data påbörjad på riktigt 
även om ett visst mått av tolkande även skedde i samband med den första sam-
manfattningen när jag valde mellan alternativa betydelser eller valde att en be-
tydelse var viktigare än en annan. De preliminära temana växte fram under ar-
betets gång och ändrades också. Hela processen med att identifiera preliminära 
teman gjordes om i sin helhet för att inte låta tidiga tolkningar stå oemotsagda. 
Nästa delmoment var att sammanföra de preliminära temana, de som var nära 
besläktade hamnade i samma tema så att det uppstod en tydlig skillnad mellan 
olika teman. Denna procedur upprepades och ändringar gjordes, dels bytte te-
mana namn och dels ändrades vilket tema de olika preliminära temana koppla-
des till.  
 
När de preliminära temana var klara började jag även att skriva memos, anteck-
ningar med reflektioner, beskrivningar eller sammanfattningar kopplat till ana-
lysarbetet. Memos bör skrivas tills data får en så stor mättnad som möjligt 
(Glaser, 1978). Det var hjälpsamt att formulera memos löpande både för att 
fånga in mina tankar och för att synliggöra när en ny syn på olika fenomen 
utvecklas och kommer upp till ytan i analysarbetet. För att definiera temana 
fortsatte jag med att identifiera en eller flera egenskaper. Egenskaperna under-
lättade att se vad temat handlar om samt att se tydliga skillnader mellan temana. 
Varje egenskap utgjorde en dimension som varierade mellan två poler, exem-
pelvis positivt och negativt.  
 
Framväxten av de slutliga fem temana från medborgarintervjuerna respektive 
de fyra från politikerintervjuerna skedde i växelverkan med mitt övergripande 
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syfte med avhandlingen och de teorier som använts i analysen. Intervjuerna 
med politiker skedde alltså när analysen av medborgarintervjuerna var igång. 
Det innebär att genomförandet av intervjuer med politiker, transkriberingar 
och sedan analysen kom senare än motsvarande steg för medborgarna även om 
det också pågick parallellt. Efter att de fem temana identifierats i analysen av 
medborgarintervjuerna återvände jag till temana och tittade på dem som en 
grupp. Jag ville se att temana berättar olika delar av historien om de deltagande 
medborgarna och att det skulle vara tydligt att de samtidigt har gemensamma 
beröringspunkter. Om några av temana var för lika skulle de slås ihop alterna-
tivt splittras och fördelas på övriga. 
 
Hela processen med att formulera preliminära teman, gruppera dessa och for-
mulera egenskaper gjordes om och även de första sammanfattningarna av em-
pirin blev ifrågasatt i samband med de olika faserna av analysen. Allt eftersom 
analysen fortgick tillfördes mer och mer litteratur och teori. Den teoretiska ra-
men kom på detta sätt att successivt påverka analysen mer. Det är inte 
detsamma som att all den inledande analysen har ändrats utan det handlar 
snarare om att det skett en syntes av den tidiga empiribetonade och den senare 
teoriladdade analysen. Att låta analysen successivt tillföras teori upplever jag 
har gett ett bredare perspektiv på empirin.  
 
Det som kännetecknar den teoretiska ramen såsom aspekter på medborgarrol-
len, kommunikativt handlande, livsvärld och system, äkta dialog och relations-
byggande, människans fyra orienteringar i strävan mot utveckling samt för-
måga, autonomi och socialt deltagande togs inte upp spontant eller direkt av 
deltagarna däremot kunde ramen bidra till att översätta upplevelser till en teo-
retisk förståelse. Förutom att det i samband med detta uppstod en syntes av 
tidig och senare analys skedde en ackumulativ fördjupning av förståelsen av 
upplevelserna genom att de olika delarna av teoriramen bidrog med olika per-
spektiv till analysen av data. Närmast följer två exempel på transkriberad text 
samt hur sammanfattning och gruppering av denna text utvecklades i flera steg 
fram till ett tema. 

Exempel från tema – Samhällsengagemang 
Transkriberad text: Jag tyckte det kändes bra att kunna få ha den här typen av dialog 
med politikerna. Man kände att man gjorde något för att få medborgarna med också i ett 
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samtal på olika sätt. Jag tyckte det var en positiv del i det hela. Dels för det demokratiska 
arbetet i regionen men också för att jag kunde få möjligheten att tycka till. (Lovisa) 
 
Första sammanfattning: Kändes positivt att delta och bidra till demokratin 
Preliminärt tema version 1: Delaktighet 
Preliminärt tema version 2: Motivation 
Preliminärt tema version 3: Motiv för att delta 
Preliminärt tema version 4: Jag var nyfiken på makten alt. Jag ville påverka 
Valt tema: Samhällsengagemang 
 
”Kändes positivt att delta och bidra till demokratin” var den första samman-
fattningen som gjordes av exemplet ovan. Några av alla dessa sammanfatt-
ningar ändrades när de blev ifrågasatta under de olika omgångarna av analys. 
”Delaktighet” var den första analytiska tolkningen av vad den första samman-
fattningen handlade om. I nästa version ändrades tolkningen till ”motivation” 
för att därefter marginellt byta innebörd till ”motiv för att delta”. Detta är två 
snarlika teman men skillnaden får betydelse när alla teman ska jämföras med 
varandra i strävan efter en helhet av teman som inte överlappar varandra men 
bildar en helhet som passar ihop. I version fyra var två teman ställda bredvid 
varandra för att det just då var svårt att avgöra vilken nyans som  passade bäst. 
I avhandlingen har detta exempel slutligen placerats i temat ”samhällsengage-
mang”. Lovisa var i exemplet positiv till att träffa politiker och till att delta i 
något större utanför sig själv, i den skånska demokratin. Exemplet har gjort en 
resa från de mer personliga och inåtorienterade förslagen på teman som ”de-
laktighet” och ”motivation” över till det mer utåtriktade ”samhällsengage-
mang”.  

Exempel från tema - Förväntningar på demokratin 
Transkriberad text: Människor som har idéer och kraft att hjälpa till. Vissa punkter 
klarar inte politiker utan vår hjälp. Det gäller inte att bara rösta på dem och säga att nu är 
vi klara och så. Vi måste hjälpa till också men då måste de lyssna på oss också fast vi har 
röstat på dem. Vi kan inte bara säga att jag har röstat på dig, du måste fixa... (Jonas) 
 
Första sammanfattning: Människor behöver hjälpa till mellan valen och politi-
kerna behöver hjälp 
Preliminärt tema version 1: Delaktighet 
Preliminärt tema version 2: Politiker 
Preliminärt tema version 3: Politiker 
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Preliminärt tema version 4: Jag vill att politikerna har mycket mer kontakt med 
medborgarna alt. Jag har förhoppningar om att dialogen är på riktigt 
Valt tema: Förväntningar på demokratin 
 
I detta exempel har det skett en motsvarande utveckling av temat som i förra 
exemplet. I version ett var dessa exempel i samma preliminära tema, ”delak-
tighet” för att sluta i olika teman. ”Politiker” stod i fokus under version två och 
tre och i version fyra ändrades fokus till att lyfta fram funktion och resultat av 
demokratiska aktiviteter. Jonas är i exemplet tydlig med att det behövs ett 
samarbete mellan politiker och medborgare. Han visar på ett sätt att han är 
samhällsengagerad men ännu starkare framkommer att han har ”förväntningar 
på demokratin”. De slutliga temana utgör benämningar på de mönster i del-
tagarnas kommentarer som jag velat få syn på.  
 
Det breda sociala och hälsofrämjande perspektivet har påverkat analysen i sin 
helhet, det vill säga analysen från alla de ingående delarna av den teoretiska 
ramen. Det sociala och hälsofrämjande perspektivet har fungerat konstitu-
erande för på vilket sätt det var möjligt att analysera empirin. Deltagarnas livs-
värld och den sociala dimensionen har funnits med som utgångspunkt under 
analysen. När det gäller demokratilitteraturen blev det nödvändigt att använda 
litteratur som kunde härbärgera det sociala och hälsofrämjande perspektivet, 
det vill säga det sociala livet och människornas vardagserfarenheter, inte endast 
det demokratiska systemet, måste vara med och utgöra en fond till analysen. 
All refererad demokratilitteratur kännetecknas inte av detta men det har påver-
kat mixen av litteratur. Valet att använda medborgarrollen samt kommunikativt 
handlande, livsvärld och system som analysverktyg är en följd av en bred de-
mokratisyn som inkluderar det sociala och hälsofrämjande perspektivet genom 
att dessa teoretiska bidrag lyfter fram individernas förutsättningar. Den littera-
tur som hänvisas till är alltjämt central för förståelse av den pågående utveck-
lingen av samtalsdemokrati men de delar av den som jag har valt ut passar i 
hög grad in i den breda demokratisyn som avhandlingen utgår från. Exempelvis 
tar litteraturen upp demokratiska dilemman som har bäring på hälsan såsom 
marginaliserade gruppers förutsättningar för deltagande och krav som ställs på 
medborgare för att kunna delta. 
 
Buber valdes som en del av den teoretiska ramen för att bidra till individper-
spektivet av deltagarnas upplevelser av medborgardialog. Hur sedan Bubers 
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tankar om dialog etcetera användes påverkades av det breda, sociala och häls-
ofrämjande, perspektivet. De delar av Bubers tankegods som användes var 
stödjande för detta breda perspektiv. Att dialog är något grundläggande 
mänskligt respektive hur viktigt det är, och att det är en inneboende drivkraft 
att bygga relationer med vår omvärld, utgör exempel på det som passade till-
sammans med det sociala och hälsofrämjande perspektivet. 
 
Den psykologiska teorin om mänsklig utveckling valdes också som ett stöd för 
att analysera deltagarnas personliga upplevelser av samtalsdemokrati. Hela te-
orin handlar om vad som krävs för att en människa ska fungera i sin vardag 
och kunna leva ett liv i god hälsa. Teorin bidrar med att lyfta fram behov och 
drivkrafter som påverkar hur människor agerar i en dialogsituation och fördju-
par även kopplingen till människans hälsa. Det sociala och hälsofrämjande per-
spektivet har påverkat hur teorins olika delar har använts i mötet med empirin. 
Allt eftersom analysen fortskred och senare upprepades växte också den teo-
retiska ramen fram såväl vilka teoretiska delar som använts som hur de använts 
i analysen. 
 
Under analysen har jag framför allt varit intresserad av att identifiera och utgå 
från det som deltagarna varit särskilt intresserade av att tala om, det de ville 
lyfta fram. Jag har identifierat detta som mönster som framträder och bildar en 
väv inom respektive intervjus data och samtidigt utgör en del av väven som 
sträcker sig ut över all intervjudata. Dessa mönster har utmynnat i de slutliga 
temana. Det handlar inte om de mönster som har den största mängden data 
bakom sig utan temana reflekterar genom den teoretiska analysen det som del-
tagarna fokuserat på. Med den valda ansatsen finns risken att unika eller speci-
fika erfarenheter har hamnat utanför analysen trots att kvantifiering av data inte 
varit målet. Fram träder istället en situation där transkriberad data ska anlyseras 
och texten i överensstämmelse med Graneheim & Lundman (2004) alltid måste 
tolkas. Den valda strategin utgör med andra ord en av flera möjliga vägar för 
analysen. En annan strategi hade kunnet fokusera på det unika, det specifika, 
enskildheter eller skillnader och motsägelser. I valet mellan olika strategier blir 
det i enlighet med Glaser (1978) forskarens förmåga och möjligheter som styr. 
Min egen förförståelse har också kommit i spel i valet av analys. Gadamer 
(2006) hävdar att förståelse föutsätter att forskarens förförståelse utmanas. Ge-
nom att löpande ompröva analysen och tillföra mer och mer till den teoretiska 
ramen har det skett en viss utmaning av min förförståelse. 
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Den teoretiska ramen som använts i analysen beskrivs i kapitel tre. I kapitel 
fyra och fem återger jag resultatet av empirianalysen. Jag använder då ”del-
tagarna” respektive ”politikerna” som ett sätt att beskriva resultatet på den ana-
lytiska nivån. Formuleringen betyder inte att alla har svarat på samma sätt och 
det har ingen direkt koppling till hur många som svarat det ena eller andra un-
der intervjuerna utan är ett pragmatiskt sätt att redovisa de olika mönster som 
framkommit i analysen och utmynnat i teman. Närmast följer en beskrivning 
av den enkät som inledde och avslutade projektet och som innehöll en fråga 
om självupplevd hälsa. 

Om enkäten 

Hur ska projektets enkät betraktas? 
Jag har i denna avhandling intagit en vetenskapsteoretisk position som är kon-
struktivistisk. Jag förstår det som att vi människor är med och konstruerar den 
värld vi lever i. Kontexten är avgörande, språket likaså och samhället är snarare 
dynamiskt än statiskt. Många vetenskapliga artiklar och böcker beskriver så kal-
lad kvalitativ respektive kvantitativ forskning som två väsensskilda företeelser, 
till exempel (Barbosa da Silva, 2002). Forskning som benämns kvalitativ ligger 
närmare en konstruktivistisk hållning och använder sig oftare av aktionsforsk-
ning, observationer och intervjuer än av enkäter för att samla in data.  
 
En del anser att en knivskarp uppdelning mellan kvalitativ och kvantitativ 
forskning inte är möjlig (Söderhamn & Holmgren, 2004). Ontologiskt, episte-
mologiskt och metodologiskt är det inte möjligt att göra den uppdelningen utan 
endast avseende kvalitativa data (icke-numeriska) och kvantitativa data (nume-
riska) är den möjlig (Åsberg, 2001).  
 
Jag ser det som en möjlighet att använda enkätundersökningar som komple-
ment till annan datainsamling. Det är i detta sammanhang viktigt att inte tro att 
resultatet är en absolut sanning även om du kan påvisa statistiskt signifikanta 
siffror. Siffrorna är styrda av de ramar som frågor och målgrupp utgör. Jag 
betraktar den enkät som genomfördes inom ramen för Skånedialogen som en 
ögonblicksbild att reflektera över och som en indikation på att en del attityder 
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hade förändrats. Det skulle även vara av intresse att jämföra enkätresultatet 
med andra liknande resultat.  
 
Frågan i enkäten om självupplevd hälsa tolkades först av deltagarna var och en 
och sedan tolkas det samlade resultatet och detta bör användas med stor för-
siktighet oavsett styrka på eventuella signifikanser. Enkätfrågan visar på 
svårigheterna att mäta något som hälsa och även om det var en kvantitativ 
enkät som genererade statistik så var frågan om hälsa formulerad utifrån själ-
vupplevd hälsa, alltså hamnade den subjektiva upplevelsen i centrum och inte 
en exakt mätmetod. 

Enkätmetod 
Enkätundersökningen genomfördes enligt ”Total Design Method” (Dillman, 
Smyth, & Christian, 2009). Det innebär att hänsyn har tagits till rekommenda-
tioner kring antal frågor, att känsliga frågor placerats sent i enkäten, att en röd 
tråd i enkäten eftersträvats, att enkäten delats in i några avdelningar. Påminnel-
ser skickades minst två gånger med cirka två veckors mellanrum, och enkäten 
skickades ut vid åtminstone den andra påminnelsen. Denna enkätmetod har 
den fördelen att den gett goda svarsfrekvenser jämfört med andra enkätmeto-
der. 
 
En fördel med postenkäter är att respondenten får tid på sig att reflektera över 
frågorna under några veckor istället för att omedelbart avge ett svar i en interv-
jusituation. Respondenten har även möjlighet att diskutera enkätfrågorna med 
valfri partner. Dessutom är enkätstudien kostnadseffektiv och anonymiteten 
ger mer uppriktiga svar, vilket innebär mer negativa svar. Nackdelarna utgörs 
av i allmänhet en lägre svarsfrekvens än andra undersökningsmetoder, avs-
aknad av möjlighet att förklara frågorna samt att motiv och nyanser bakom 
respondentens svar inte kommer fram. Enkätens förtjänster kan sammanfattas 
med att om den är väl utförd skapar den nytta och innebär en kostnadseffektiv 
förenkling av en komplex värld. 
 
Det finns flera faktorer som bidrar till att motverka ovanstående begränsningar 
med enkäter. En faktor av betydelse är att fokus i enkätstudien inte har varit på 
de aggregerade svaren i absoluta tal utan på jämförelser mellan grupper och 
jämförelser över tid. Ett annat sätt som har använts är att jämföra resultaten 
med andra undersökningar för att bedöma resultatens rimlighet. För det tredje 
har studien innehållit frågor på ett och samma tema som kompletterar varandra 
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och därmed stärker resultatets rimlighet. Slutligen har urvalen varit relativt stora 
och svarsfrekvensen varit tillräckligt hög om än i lägsta laget. 
 
Det var 41 frågor i enkäten vid tidpunkt ett (T1) inklusive några frågor om 
bakgrund. Det fanns även möjlighet att lämna egna synpunkter. Flera av frå-
gorna var använda i tidigare studier, några under 15 års tid, och var väl utpro-
vade. Andra var nya för denna studie. I konstruktionen av frågorna har svåra 
ord, alltför långa frågor (ibland finns en inledning till frågan med) och ledande 
frågor undvikits.  
 
För svarsalternativen har det varit vägledande att det ska vara så få som möjligt 
för att vara utslagsgivande. Ja/nej-frågor har använts där det passat, skalor till 
frågor har varit tregradiga. För att understryka vikten av dialog i projektet har 
medborgarna marginellt medverkat i formuleringen av enkätfrågor genom att 
medborgare i tidigare dialogprojekt blev tillfrågade om förslag till frågor att 
ställa. Den inledande enkäten testades av 50 stycken vänner och bekanta till 
projektgruppen och justerades efter det. 
 
Den inledande enkäten (T1) följdes upp med samma enkät kompletterad med 
några frågor kring den process som medborgarna deltagit i, efter cirka två år 
(T3). Däremellan hade ett sjukvårdsavsnitt följts upp, efter cirka ett år (T2). 
Huvudmålet med uppföljningen var att se om deltagarna hade ändrat uppfatt-
ning i några frågor efter att ha deltagit i projektet. För avhandlingen var syftet 
att följa upp eventuella förändringar av självupplevd hälsa hos dialoggruppen. 
Frågan om självupplevd hälsa fanns med vid T1 och T3. 

Urval 
Enkäten skickades ut till ett slumpvis urval, cirka en procent, av befolkningen 
mellan 18 och 85 år i Skåne med befolkningsregistret14 som källa. En procent 
valdes för att få tillräckligt många medborgare i respektive geografiskt hörn av 
Skåne. De frågor som dialogprojektet handlade om hade framtidsfokus och 
därför kan det diskuteras om 85-åringar ska vara med i urvalet och även vid 
vilken ålder det i så fall skulle vara lämpligt att delta. 85-åringarna kommer an-
tagligen inte att uppleva den framtid som diskuteras men å andra sidan kan alla 
                                                      
14 I Sverige finns ett befolkningsregister över alla som stadigvarande är bosatta i lan-
det och som det är möjligt att få adressuppgifter från. 
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människor oavsett ålder bidra till en bra dialog. Urvalet vid T1 var 9369 . Efter 
cirka två år gjordes en slutuppföljning, T3, av projektets deltagare med ett totalt 
urval på 1755 personer inklusive de aktiva projektdeltagarna.  
 
Under många år har svarsfrekvensen på befolkningsenkäter varit sjunkande. 
Projektet hade inte resurser att göra mer än skriftiga påminnelser för att öka på 
svarsfrekvensen något som hade varit möjligt genom att ringa upp de som fått 
enkäten. I en del studier görs upp till tre uppringningar efter de skriftliga på-
minnelserna.  70 procent är en möjlig svarsfrekvens i vissa fall men oftast stan-
nar den på en lägre nivå (Babbie, 2012, s. 248). Samtidigt bör det påpekas att 
det är viktigare att undvika över- eller underrepresentation än att uppnå hög 
svarsfrekvens.  
 
4048 personer, inklusive de som tackade ja till att medverka i projektet, svarade 
på enkäten vilket ger en svarsfrekvens vid T1 på 43 procent, en oväntat låg 
siffra. Upprepade påminnelser via telefon hade sannolikt ökat på svarsfrekven-
sen till cirka 50 procent. Av de 4048 svarande vid T1 anmälde sig cirka 15 
procent. De bildar en undergrupp, kallad dialoggrupp, som särskilt skulle följas 
upp efter sitt deltagande i medborgardialog. Vid T3 svarade 975 personer vilket 
gav en svarsfrekvens på 56 procent. Eftersom dialoggruppen utgjorde en större 
andel av urvalet vid T3 är det en trolig förklaring till den högre svarsfrekvensen 
vid T3.  
 
Bakgrundsvariabler i enkätstudien var ålder, kön, utbildning och geografisk re-
giondel. Respondenterna var ganska jämnt fördelade i de olika åldersgrupperna 
och liknar statistiska centralbyråns, SCBs, fördelningsstatistik över Sveriges be-
folkning. Den yngsta åldersgruppen är något underrepresenterad och den äl-
dsta något överrepresenterad. Kvinnorna är överrepresenterade, 56 % mot 44 
%, och det är de i de flesta enkäter.  
 
Utbildningsnivån i Sverige för åldrarna 16-74 år är grundskola 24 %, gymna-
sium 44 % och eftergymnasial utbildning 32 % (Statistiska centralbyrån, 2008). 
Bland de svarande är grundskoleutbildade överrepresenterade, 35 %, gymna-
sieutbildade underrepresenterade, 30 %, och högskoleutbildade nästan repre-
sentativa med 35 %. Överrepresentationen av grundskoleutbildade i denna stu-
die var oväntad. 
 
Studien var egentligen fyra studier, en för varje hörn av Skåne. Eftersom be-
folkningsmängden varierar kraftigt mellan hörnen gjordes valet att skicka lika 
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många enkäter i respektive hörn för att få fyra ungefär lika stora dialoggrupper, 
en till respektive politisk beredning.  

Analys av enkätdata 
Bland frågorna i enkäten fanns det en fråga med relevans för min studie, ”Hur 
upplever du din hälsa jämfört med andra i din ålder?”. Svaren gavs på en tre-
gradig skala, bättre, ungefär samma respektive sämre. Svaren har analyserats 
med ett signifikanstest och nollhypotesen var att lika många upplever sin hälsa 
som bättre/sämre jämfört med andra i sin ålder år 2010 som 2008. Det är de 
två yttersta svarsalternativen som är jämförda med varandra då jämförelser med 
fler än två svarsalternativ inte gör det möjligt att säga exakt var skillnaden ligger. 
 
Eftersom materialet består av kategorisk och ordinal data utfördes ett propor-
tionstest, ”Fischer´s Exact Test” med hjälp av SPSS 19. Fischer´s Exact Test 
liknar ett chi-två test i det avseende att det jämför svarsfördelningen mellan två 
kategoriska variabler. Skillnaden är att Fischer´s Exact Test använder den fak-
tiska svarsfördelningen för att beräkna en signifikansnivå medan chi-två test 
ger en uppskattning av signifikansnivån beräknad på den förväntade distributi-
onen av svar längs med svarsskalan.  
 
Under förutsättning att urvalet är tillräckligt stort och att svarsfördelningen är 
jämn över skalan visar testen vanligen samma resultat men vid risk för små 
grupper eller ojämn fördelning visar Fischer´s Exact Test ett säkrare resultat 
(Altman, 1990). Resultatet från detta test ska vara ett p-värde som understiger 
0,025 för att testet ska vara signifikant med 95% sannolikhet. 95% är en nivå 
som många forskare använder men det finns inget statistiskt skäl för att an-
vända just denna nivån utan det avgörande är med vilken säkerhet du önskar 
uttala dig om ditt resultat (Bowling, 2002). 

Enkätresultat 
Av praktiska skäl redovisas enkätresultatet redan i metodkapitlet och det kan 
även ses mot bakgrund av en vilja att inte förstora dess betydelse. Resultatet 
kan reflekteras över men bör tolkas med försiktighet. Medborgarna som deltog 
i dialoggrupperna svarade vid T1 respektive T3 hur de upplever sin hälsa 
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jämfört med andra i samma ålder. I tabell 2 jämförs deltagarna i dialoggrupper-
nas svar med en slumpvis utvald kontrollgrupp. I dialoggrupperna ökade ande-
len personer som uppgav att de upplevde en bättre hälsa jämfört med andra 
med 32 procent. En ökning som inte återfanns i kontrollgruppen. 
 
Tabell 2. Enkätfråga 

Hur upplever du din hälsa, jämfört med andra i din ålder? 
 
andel i % Dialoggrupp Kontrollgrupp 
 2008 2010 2008 2010 
Bättre 28 37 25 28 
Ung. samma 58 52 63 63 
Sämre 13 11 12 9 

 
Resultatet av genomfört statistiskt test är att förändringen i procent mellan 
2008 och 2010 för dialoggruppen inte är statistiskt signifikant på 95 procent-
snivån.  P-värdet 0,038 för förändringen i dialoggruppen hade behövt vara min-
dre än 0,025. Resultatet är dock inte entydigt. Detta p-värde är så pass lågt att 
om signifikansnivån sänks till 90 procent är resultatet signifikant. En indikation 
på att dialoggruppen har påverkats från 2008 till 2010 är att p-värdet för totalen, 
0,001 är lägre än för kontrollgruppen, 0,018. 

Tillförlitlighet 

Jag kommer att skriva mer om min, konstruktivistiska, vetenskapsteoretiska 
position lite längre fram och den har betydelse för synen på tillförlitlighet. Re-
liabilitet och validitet är vanliga begrepp när det gäller att avgöra en studies 
tillförlitlighet. Dessa två begrepp bygger på uppfattningen att verkligheten är, 
åtminstone i någon grad, objektiv och går att mäta och därmed att vi kan skaffa 
någorlunda entydig kunskap om den. Reliabilitet handlar om att kunna repro-
ducera en mätning över tid utan förändringar i resultat (Bowling, 2002). För att 
uppnå reliabilitet är det avgörande att undvika fördomar eller partiskhet och 
lyckas det kan sanningen hittas (Altman, 1990). Det finns alltså en exklusiv 
sanning att hitta.  
 
I en intervjustudie tolkar först personen som blir intervjuad hur hen har 
upplevt det som intervjun har som tema och därefter tolkar intervjuaren det 
svar som lämnas. I och med denna tolkning i två led så finns inte möjligheten 
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till exakt mätande eller entydig kunskap. Skillnaden mellan en enkät som går att 
mäta och en intervju är inte heller riktigt så svartvit som det härmed kan fram-
stå. En enkät kan göras och svaren kvantifieras och analyseras men resultatet 
kan användas mer som en indikation på möjlig ny kunskap eftersom människor 
kan göra egna tolkningar av frågor och även av på förhand givna svarsalternativ 
i en enkät.  
 
Det är inte säkert att alla frågor och alla svarsalternativ i en enkät är möjliga att 
testa och kontrollera för att undvika tvetydigheter. Å andra sidan kan ord eller 
kombinationer av ord räknas i intervjusvar för att kvantifieras. Olika forsk-
ningsmetoder behöver olika sätt att studera studiers tillförlitlighet. Att använda 
reliabilitetsbegreppet såsom det beskrivs av Bowling och Altman är inte appli-
cerbart på en intervjustudie, likt min där svar tolkas, utan irrelevant 
(Golafshani, 2003). 
 
Det är lättare att komma fram till att reliabilitet inte passar för en intervjustudie 
som denna avhandling än att validitet inte gör det. Traditionella kriterier för 
validitet har sina rötter i en positivistisk tradition och passar enligt en del for-
skare därmed exempelvis inte en intervjustudie men de har ändå kommit fram 
till att någon form av kvalitetskontroll behövs (Golafshani, 2003). När den po-
sitivistiska traditionen lämnas lyfts andra aspekter av validitet fram. Kvale & 
Brinkmann (2009, s. 248) tar upp en sådan aspektförändring, att rättfärdigande 
av kunskap ersätts med applicerande av kunskap. En av de viktigaste faktorerna 
för att stärka validiteten hos en studie där ord i istället för siffror ska analyseras 
är att analysen görs av mer än en forskare (Greenhalgh & Taylor, 1997). Jag har 
diskuterat analysen av empirin med mina handledare, kursledare, andra dokto-
rander och med arbetskollegor. Detta är gjort för olika delar av empirin och 
inte på ett heltäckande sätt. Bowling (2002) beskriver intern validitet som något 
som kan uppnås efter att undersökningsmetoden har testats upprepade gånger 
i avsedd population. Det kan å ena sidan uppfattas som positivistiskt, att 
försäkra sig om den riktiga vägen till riktig kunskap, men å andra sidan som att 
det är viktigt att försäkra sig om att subjektet ges utrymme och att det blir goda 
förutsättningar för den tolkning som också ska göras. 
 
En text har alltid flera betydelser och måste i någon mån alltid tolkas 
(Graneheim & Lundman, 2004). Bowling och Greenhalgh motsäger, åtmins-
tone delvis, Graneheim & Lundmans konstaterande. Två forskare bör till 



 74 

exempel inte kunna komma fram till samma slutsats om tolkandet accepteras 
som en del av analysprocessen och vem ska avgöra hur många betydelser en 
text kan ha eller hur stora skillnader i tolkning som är acceptabel? Validitet 
genom konsensus eller upprepbarhet är sällan adekvat i studier som analyserar 
texter (Malterud, 2001). Malterud ser forskarens tolkning som en del av arbetet. 
 
Den externa validiteten definierar Bowling (2002) som generaliserbarheten till 
en vidare population. Precis som när det gäller reliabiliteten förutsätts härmed 
möjligheten att vara exakt i sin forskning. Malterud (2001) beskriver däremot 
validitet i termer av att forskaren är reflexiv över; sin egen roll i processen, 
förförståelse, forskarens teoretiska ramar, strategier för att bibehålla en viss di-
stans till studieobjektet samt överförbarhet till andra kontexter. Jag beskriver 
på annan plats i detta kapitel hur jag hanterat dessa aspekter av att genomföra 
en forskningsstudie på ett tillförlitligt sätt. I och med att dessa aspekter lyfts 
fram istället för exakthet visas att hänsyn tagits till det unika studieobjektet. 
Reflektioner och alternativ till mina val, tolkningar och ståndpunkter i syfte att 
öka tillförlitligheten återkommer även på olika ställen i avhandlingen. Kvale & 
Brinkmann (2009, s. 248-249) betonar att validitet inte är en metodfråga utan 
ska genomsyra hela forskningsprocessen från den teoretiska förförståelsen till 
det slutliga rapporterandet. 
 
Uniciteten finns hos de medverkande människorna, forskaren själv, den före-
teelse som ska studeras och den kombination av teoretiska ramar som 
tillämpas. Graneheim & Lundman (2004) hävdar att det övergripande begrep-
pet tillförlitlighet är centralt när kvaliteten på en studie ska bedömas och de 
diskuterar begrepp som är viktiga och bidrar till att uppnå tillförlitlighet i forsk-
ningsarbetet såsom trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. Begreppen 
utgör alternativ till det positivistiskt laddade validitet. En gemensam nämnare 
kvarstår ändå i form av en validering eller kvalitetskontroll. Det finns många 
fler begrepp i litteraturen. Eftersom studier som syftar till att analysera texter, 
och därmed hanterar flera parallella sanningar, kan använda många olika meto-
der, bygga på delvis olika ontologiska respektive epistemologiska utgångspunk-
ter så blir möjligheterna att genomföra en studie på ett tillförlitligt sätt många. 
Det torde vara svårt att skapa en samsyn kring vilka begrepp som ska ingå i den 
nya validiteten men däremot viktigt som forskare att beskriva en lämplig syn i 
förhållande till det egna forskningsprojektets förutsättningar.   
 
Corbin & Strauss (2008) resonerar kring hur vi ska förhålla oss till behovet av 
kvalitetskontroll av forskningsarbetet och de påstår att om studiens resultat 
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upplevs som trovärdiga, är applicerbara i den meningen att de ger insikt, för-
ståelse och bygger på arbete med olika populationer eller situationer för att 
kunna bidra till förändring så blir all filosofisk debatt om sanning, validitet och 
reliabilitet överflödig. Noggrannhet måste ha varit inbyggt i forskningsproces-
sen annars skulle inte resultaten tåla en granskning, vara överförbara till lik-
nande situationer och skulle ha blivit omöjliga att ta hänsyn till i praktiken. 
 
För denna avhandling blir tillförlitlighet ett lämpligt samlingsbegrepp att an-
vända och att sträva mot i en studie som i huvudsak bygger på intervjuer och 
data i form av ord. Det är många delmoment i min studie som ska bedömas 
som tillförlitliga för att också helheten ska kvalificera sig. Är studien över-
huvudtaget motiverad, är projektet som mina respondenter deltog i väl genom-
fört, är intervjuerna det, är det rimligt att resultatet speglar respondenternas 
utsagor, hjälper citat till att visa på detta, har den teoretiska kopplingen förmå-
gan att lyfta resultatet på ett trovärdigt sätt, kan slutresultatet komma till an-
vändning för att förändra praktiken och synen på människors delaktighet i de-
mokratin genom medborgardialog, kan slutresultatet bidra till teoribildningen 
samt kan studien bidra till metodutveckling? Om jag har redovisat respektive 
argumenterat för mitt forskningsarbete på ett rimligt tydligt sätt är det också 
möjligt för läsaren att bilda sig en egen uppfattning om huruvida studien och 
dess resultat är tillförlitligt och applicerbart i andra sammanhang. 

Etiska överväganden 

Etikprövningsnämnden i Västra Götalandsregionen har kontaktats och projek-
tet har beskrivits för dem. Nämnden svarade att projektet inte behövde prövas 
utan att det var godtagbart enligt gällande regelverk. Ett liknande projekt har 
blivit prövat i etisk nämnd i Skåne och då fått klartecken. 
 
Det viktigaste etiska övervägandet jag gjort är att i samband med intervjuer och 
enkäter se till att upprätthålla konfidentialitet för deltagarna. Vid den första 
kontakten beskrevs att så skulle ske. I intervjusammanhanget har det varit vik-
tigt att genom hela processen från den första förfrågan om att delta till resul-
tatredovisningen visa respondenterna respekt. Det gjordes till exempel inled-
ningsvis genom att betona frivilligheten att delta.  
 



 76 

Det har även varit viktigt att visa deltagarna respekt i alla kontakter inklusive 
de fysiska mötena. Respekt har visats genom att sträva efter att låta alla komma 
till tals, att skapa ett positivt klimat, att vara tydlig med information om hur 
dialogen skulle gå till och så vidare. Det har i detta sammanhang varit viktigt 
att visa på att dialogens resultat redovisas för politikerna och har en potential 
att som ett underlag bland andra påverka den politiska beslutsprocessen. Sam-
tidigt har inga garantier för påverkan lämnats. 
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Kapitel 3. Teoretiska ramar 

Inledning 

I kapitlet beskrivs avhandlingens teoretiska ramar vilka delvis valts under arbe-
tets gång. Teorierna har valts för att vara användbara som analysverktyg utifrån 
avhandlingens syfte i kombination med den empiri som den genomförda stu-
dien genererat. Med medborgardialog i fokus var demokratiteori en naturlig del 
av den teoretiska ramen redan från början. Min nyfikenhet på hur en koppling 
mellan medborgardialog och hälsa skulle kunna förstås gjorde att folkhälsove-
tenskap och hälsofrämjande teori också var med som en del av ramen från 
början. Det var utifrån det valda upplägget av projektet viktigt att inte 
bestämma den teoretiska ramen helt och hållet från början utan istället låta 
empirin och själva arbetsprocessen vara med och påverka. Empiriinsamlingen 
skedde därför utan en färdig teoretisk ram. I avhandlingen presenteras däremot 
den teoretiska ramen före empirin för att det kan underlätta läsningen.  
 
Det fenomen som studerats i denna avhandling kallas ofta medborgardialog, 
samtalsdemokrati eller deliberativ demokrati. Demokrati utgör därför den teo-
retiska utgångspunkten men demokratiteori var inte tillräckligt för att studera 
avhandlingens forskningsfrågor. I kapitlet kompletteras därför demokratiteori 
med Bubers filosofiska tankar om du och jag respektive äkta dialog där mötet 
mellan människor och människors behov av att skapa relationer hamnar i cen-
trum. Ytterligare fördjupning sker med hjälp av hälsofrämjande teori utifrån en 
bred holistisk hälsosyn. Med hjälp av den understryks det sociala perspektivet 
på medborgardialog vilket utgör en motvikt mot att fokusera på demokrati som 
ett system. Den sista kompletterande teorin är Tönnesvangs version av själv-
självobjektteorin som bidrar med psykologiska aspekter vilken ytterligare kan 
öka förståelsen för människors agerande i dialogsituationen och för kopplingen 
till hälsa. 
 
Beskrivningen av teorierna kan uppfattas som ideal som varje försök till med-
borgardialog ska leva upp till. I avhandlingen ser jag teorierna mer som verktyg 
som ska användas för att analysera empirin och få syn på det som kännetecknar 
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deltagarnas upplevelser under projektet. I avhandlingen är det just deltagarnas 
upplevelser som ska stå i centrum. Kapitlet inleds med den vetenskapsteore-
tiska positionering som varit vägledande för avhandligen samt något om de 
använda teoriernas bidrag till empirianalysen innan de fyra ingående delarna av 
den teoretiska ramen beskrivs, demokrati 3.0, äkta dialog, människans delak-
tighet i demokratin som hälsofrämjande företeelse samt mänsklig utveckling – 
enligt själv-självobjekttoerin. 

Vetenskapsteoretisk positionering 

Inledning 
Avhandlingen om medborgardialog syftar till att öka förståelsen för män-
niskors upplevelse av att delta i politiska samtal. Det är deltagarnas personliga 
konkreta upplevelser av verkligheten i denna kontext som är i fokus. Nedan 
följer en utveckling av min vetenskapsteoretiska position i denna avhandling 
och det som jag har sett som det mest inspirerande, stödjande och relevanta 
för avhandlingsarbetet. Det kommer att mynna ut i en bred konstruktivistisk 
position med flera bidrag som kompletterar varandra. 

Fenomenologiskt bidrag till positionen 
Fenomenologin är läran om det framträdande, det som visar sig, fenomenet 
(Keller, 2012). Fenomenologin präglas av ett sökande efter att förstå mening i 
den konkreta verkligheten (Rendtorff, 2013). Fenomenets väsen ska komma 
fram eller vi ska gå till själva saken. Dauer Keller (2012) skriver att fenomeno-
loger ofta har kritiserat vetenskapen för att glömma eller inte erkänna de utg-
ångspunkter den har i form av objektiveringar och abstraktioner vilka, i förväg, 
begränsar möjligheterna till ett konstruerat utsnitt av verkligheten.  
 
Sådana gränsdragningar som skapar utgångspunkter för vetenskapen, ibland 
kallat demarkationskriterier, utvecklas över tid och påverkar forskningens möj-
ligheter. Istället för att definiera gränserna för vad som är samtalsdemokrati bör 
denna avhandling snarare försöka att tänja på gränserna för att utveckla vår 
kunskap om det som kan sägas vara samtalsdemokrati så mycket som möjligt. 
Det är i gränslandet mellan det vi känner till och det outsägbara som vi opti-
merar vår kunskapsutveckling genom att vidga fältet för det utsägbara (Asp-
lund, 2003). 
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Det är tankeväckande att det poetiska uttryckssättet är prövat som vetenskaplig 
metod. Det kan vara ett tecken på att konstens och vetenskapens demarkati-
onskriterier kan vara på väg att närma sig varandra igen. Det är först under 
mellankrigstiden som en tydlig åtskillnad mellan konst och vetenskap blir det 
dominerande synsättet (Asplund, 2003, s 116). Gränsdragningen mellan konst 
och vetenskap är ett exempel på hur demarkationskriterier ändras över tid15. 
Det som inte kan tummas på när gränser utmanas är att vara transparent i 
forskningen och argumentera för olika val, även för de val som inte görs. 
 
Liknande studieobjekt har oftare studerats med annat fokus och andra meto-
der, och striktare demarkationskriterier, än i denna avhandling. Fenomenologin 
har kunnat erbjuda en alternativ utgångspunkt där deltagarnas värld blir till i 
samspelet mellan deltagare och deltagare respektive mellan deltagare och poli-
tiker.  Det är fenomenvärlden som lyfts fram medan den reella världen reduce-
ras bort (Alvesson & Sköldberg, 1994). Detta är en kontrast till exempelvis 
enkätbaserade studier eller analyser av talakter där deltagare i högre grad blir 
objektiverade och forskaren avgränsar vad undersökningen handlar om. 
 
Rendtorff (2013) skriver att det råder oenighet bland olika fenomenologiskt 
inspirerade tänkare om det är essens, historia, frihet eller kropp som utgör 
grunden för människans livsvärld.  Jag tar inte ställning i den frågan men ser 
möjligheter med olika fenomenologiska utgångspunkter. Deltagarna själva kan 
tycka att essensen i dialogen, hur dialogen går till och hur de blir behandlade är 
det viktiga i sammanhanget. Den som ser medborgardialogen som ett fenomen 
starkt förbundet med demokrati kan hamna i en analys av hur demokratin eller 
vår uppfattning om den har utvecklats under de senaste hundra åren för att 
sedan vända tillbaka till vad det innebär här och nu i denna stund. Det blir en 
växelverkan mellan demokratin som historiskt begrepp och som nutida.  
 
Frihet som grundläggande begrepp pekar på människans dödlighet, även som 
aktiva deltagare i demokratin är människan dödlig. Fokus är då på det som 
saknas människan, t ex att vi inte har evigt liv. Det som saknas oss i den demo-
kratiska kontexten kan utgöra ett analysunderlag. I vår strävan efter mening 

                                                      
15 Det går att göra en koppling mellan medborgardialog och konst eftersom all konst 
har sitt ursprung och sitt väsen i dialog (Buber, 2008, s. 78) 
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upplever vi brister som då blir synliga. Om den fenomenologiska utgångspunk-
ten istället är att kroppen och våra sinnesintryck är nyckeln för vårt perspektiv 
på världen kan det hjälpa till att fokusera på saker som kommer före etablerade 
uppfattningar och därmed närmare fenomenet. Ett fysiskt möte och en per-
sonlig dialog kunde utgöra underlag för en sådan fenomenologisk analys. 
 
Det som olika fenomenologiska tänkare inte kan bli oeniga om är att det är den 
enskilda människans upplevelser som ska beskrivas. Det finns även universella 
samband mellan de olika fenomenologiska tyngdpunkterna (Rendtorff, 2013, 
s. 268). Oavsett den exakta inriktningen på avhandlingens empiriska arbete är 
den fenomenologiska tanketraditionen hjälpsam. 
 
Med ett fenomenologiskt synsätt går det att ifrågasätta det vanliga sättet att 
bedriva forskning om projekt där medborgarna är delaktiga. Statsvetare ge-
nomför ofta en intervention där sedan resultatet följs upp. Detta blir en form 
av tänkande som i liten grad intresserar sig för det som försiggår i den svarta 
låda som uppstår mellan intervention och resultat. En sådan forskningsdesign 
fokuserar på struktur och system och reducerar människan till objekt eller ka-
tegorier. Fenomenologin vill istället försvara den enskilda människans subjek-
tivitet (Rendtorff, 2013) vilket kan bidra till att tänja på gränserna för hur feno-
menet medborgardialog förstås (och förklaras). 
 
Riskerna med att uteslutande arbeta med en fenomenologisk inriktning är flera. 
Subjektet eller individens verklighetsuppfattning kan komma att förmedlas 
utan en tillräcklig vetenskaplig bearbetning vilket blir en dragning mot en ob-
jektivistisk hållning som säger att empiri finns tillgänglig och det är bara att ta 
för sig. Det finns en risk för att missa hela tolkningsproblematiken. Problema-
tiken med politik och ideologiska strukturers inverkan på det vetenskapliga ar-
betet förbises lätt. Den största faran är att forskarens auktoritet inte ifrågasätts 
utan det sker en frånkoppling från olika aspekter av verkligheten såsom språk, 
text och förförståelse (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 113). 

Hermeneutiskt bidrag till positionen 
Förmågan att förstå samt översätta, förklara och förtydliga utgör en bas för den 
grundläggande hermeneutiska praktiken (Gadamer, 2006, s. 29). Det innebär 
att någonting överförs från en värld till en annan eller från ett sammanhang till 
ett annat när denna praktik utövas. Ett annat huvudtema för hermeneutiken 
ända från början har varit att meningen hos delen endast kan förstås om den 
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sätts i samband med helheten (Alvesson & Sköldberg, 1994). Att växla från del 
till helhet genererar en processuell grundsyn på det vetenskapliga arbetet.  
 
I dialogprojektet möttes människor för första gången och några av dessa var 
politiker. Det innebar att olika världar möttes vilket i hermeneutiska termer 
krävde översättningar, försök till förklaringar av mening och förtydliganden. 
Deltagarnas olikheter ställde krav på dem att tolka det som hände i projektet.  
Denna hermeneutiska process var dynamisk. Den observerades från olika utg-
ångspunkter av alla som var deltagare i projektet och följdes sedan upp med 
intervjuer vilket innebär att processen först tolkades av respondenterna och 
sedan gjordes en andra tolkning av forskaren.  
 
En växelverkan mellan deltagarna och forskaren pågår hela tiden. Deltagarna 
har sin förståelse av mening och betydelser och forskaren har sin förståelse 
med sig in i analysen (Höjberg, 2013, s. 317). Detta riktar uppmärksamheten 
mot förförståelse som sedan länge varit ett centralt dilemma inom hermeneu-
tiken och den filosofiska hermeneutiken drar slutsatsen att människans egen 
förförståelse måste utmanas för att förståelse ska bli möjlig  (Gadamer, 2006, 
s. 45). Det blir viktigt att forskaren har ett öppet sinne och en medvetenhet om 
sin förförståelse, åtminstone delar av den. Regler är inte tillräckligt för att skapa 
en tolkandets metodologi utan forskaren måste besitta en känslighet för uppgif-
ten (Gadamer, 2006, s. 34). 
 
Projektgruppens intryck och deltagarnas löpande erfarenheter bidrog till en 
ständigt pågående utvärdering av projektet. I detta skeende gick det att se inslag 
av aktionsforskning däremot var aldrig projektet påtänkt som aktionsforskning. 
Aktionsforskningen delar hermeneutikens människosyn med fokus på me-
ningsskapande och förståelse men betonar i större utsträckning handling som 
omfattar möjligheten att stärka människor i sociala sammanhang (B. S. Nielsen 
& Nielsen, 2010). 
 
Detta starka handlingsfokus ger en experimentell profil på aktionsforskning 
och det hade krävt ett annat åtagande från de politiker som deltog än vad som 
var fallet. Hade politikerna varat inställda på att satsa lite mer och vara lite mer 
tillåtande, hade aktionsforskning kunnat ge ett mervärde tillbaka. Aktionsforsk-
ning uppstod direkt efter andra världskriget som en reaktion på auktoritära ten-
denser inom såväl forskningen som samhällets demokratiska institutioner (B. 
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S. Nielsen & Nielsen, 2010). Aktionsforskningens inneboende demokratiska 
tema passar onekligen väl in på ett dialogprojekt som syftar till just demokra-
tiutveckling.  
 
Objektiverande hermeneutiker ser en åtskillnad mellan ett forskande subjekt 
och ett utforskat objekt medan aletiska (av grekiskans aletheia, ofördoldhet) 
hermeneutiker bestrider det och anser att fokus bör flyttas till förståelse sett 
som något existentiellt grundläggande för varje människa, och inte endast något 
som framkommer efter vetenskaplig ansträngning, i det att vi behöver orientera 
oss i tillvaron för att kunna leva (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 131). Istället 
för att upprätthålla en polaritet mellan subjekt och objekt finns det en förståel-
sesituation som kännetecknas av en avslöjandestruktur, avslöjandet av något 
fördolt. 
 
I hermeneutiska termer fanns det exempel på både en mer aletisk syn på pro-
jektet och deltagarna och på en en objektiverande syn. Den aletiska synen kom 
till uttryck i den planering som avsåg att ta så mycket hänsyn till deltagarnas 
perspektiv som möjligt såsom att få komma till tals eller att fokusera på själva 
dialogen framför expertinslagen. Objektiveringen tog sig uttryck såsom en 
förväntan att deltagarna skulle bidra med sina erfarenheter och därmed skapa 
bättre beslutsunderlag för politikerna. Vad deltagarna själva skulle få ut av att 
delta eller hur deltagarnas tankar skulle förstås talades det i det sammanhanget 
mindre om. Förhållningssättet var inte entydigt svart eller vitt under design, 
planering och genomförande av projektet men tyngdpunkten var på objektive-
ring och det var naturligt utifrån de syften som Region Skåne hade med pro-
jektet. 
 
En svårighet i ett dialogprojekt är att experter inom ett område har sitt språk 
för att förklara och deltagarna har olika utbildningsnivå och olika kunskaper 
inom olika områden. Samma föredrag tas emot olika och upplevs olika och 
deltagare med vissa kunskaper kommer att ha lättare att ta det till sig än andra. 
Det är för att språket inte fungerar som fakta utan som princip vilket öppnar 
upp för tolkning (Gadamer, 2006, s. 47-48). Ett hermeneutiskt förhållningssätt 
ställer stora krav på att försöka tilltala människor som subjekt även om det är 
svårt. Positivisterna eftersträvade ett enhetligt vetenskapligt språk, giltigt inom 
alla vetenskapsområden (Carnap, 1991a). Carnap visar även på en öppning i 
tänkandet och skriver att när det gäller språket bör det råda en stor frihet, för 
historien kommer att rensa bort det språk som inte ger mening (Carnap, 1991b, 
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s. 95-96). Språkbruket kritiserades av flera deltagare vilket visar på ett dilemma 
med att kommunicera brett med en heterogen grupp människor.  
 
Gadamer (2006) skriver om att hermeneutikens betoning av tolkning leder till 
reflektion över gränserna för människans kontroll av naturen och samhället. 
Den kontrollen kan utövas för stunden inom projektet men det är något helt 
annat om tidsaspekten kommer in. Deltagarna kommer med sina erfarenheter, 
de bearbetar sina upplevelser av projektet och skapar sin bild av det som hänt. 
Det är den bilden de tar med sig, inte en bild som politiker och arrangörer 
försöker skapa där och då. I någon mån kan de påverka bilden som deltagarna 
får men det finns gränser. 
 
Kritik riktas mot hermeneutiken som går ut på att den förutsätter en harmonisk 
helhet. Det är en utgångspunkt att efter tolkningen och analysen, genom att 
växla mellan delar och helhet, så finns det en harmonisk helhet exemplifierad 
av den hermeneutiska cirkeln (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 160). Om sam-
hällsfenomenet som studeras utgör en harmonisk helhet kan ett hermeneutiskt 
förhållningssätt bära långt medan om det studerade består av olikheter, diffe-
renser eller fragmenteringar är det inte tillräckligt. Det leder vidare till behovet 
av ett förändringens bidrag till min vetenskapsteoretiska position. 

Ett förändringens bidrag till positionen 
Fenomenologin vill öppna upp möjligheten att få ett fenomen att framträda 
och att låta människan vara subjektiv. I detta förhållningssätt ligger en öppning 
mot att få syn på företeelser som upplevs som orättfärdiga av en eller annan 
anledning däremot saknas ett naturligt momentum för att ifrågasätta orsaker 
och efterfråga en förändring. Det överlämnas i hög grad till någon annan att 
argumentera för det steget. 
 
Hermeneutiken å sin sida intresserar sig varken för kausala förklaringar eller 
betydelsen av sociala konstruktioner utan det är först och främst förståelse och 
insikt i den sociala verkligheten som utgör kännetecknet (Höjberg, 2013, s. 
319). I detta förhållningssätt saknas också uttalade ambitioner till någon form 
av kritik och förändring.  
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Den kunskap forskaren arbetar med är däremot en fronesis-kunskap, den prak-
tiska kunskapen fordrar ett politiskt och etiskt ansvar för och förståelse av de 
problemkomplex som forskaren arbetar med (Höjberg, 2013, s. 320). Här när-
mar sig beskrivningen av hermeneutikens arbetsfält en övergång till någon tra-
dition som innehåller mer av ideologikritik och hänsynstagande till maktens 
funktion. Det politiska ansvaret pekar vidare mot något som öppnar upp sig 
mot större inslag av förändring eller kritik, åtminstone en möjlighet till 
förändring eller en möjlighet till att något hade kunnat vara annorlunda. 
 
En tradition som inkluderar ett kritiskt perspektiv är kritisk teori. Kritisk teori 
kan sägas stå för trippel hermeneutik. Enkel hermeneutik handlar om indivi-
dernas egna tolkningar, dubbel hermeneutik är när samhällsvetaren tolkar den 
tolkande individen och trippel hermeneutik är en kritisk tolkning av strukturer 
och processer som påverkar både individ och samhällsvetare, det vill säga ide-
ologier och maktutövanden som skapar dominans och gynnar vissa och inte 
andra (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 221). Detta perspektiv är angeläget att 
få med i arbetet med denna avhandling som handlar om ett demokratiprojekt 
och har den offentliga makten som arrangör och politiker som medverkande.  
 
Den asymmetri som finns mellan politiker och deltagare i form av olika för-
kunskaper och förförståelser exemplifierar behovet av att forskaren är medve-
ten om att maktutövning påverkar ett projekts utveckling. För forskaren är det 
ett minimikrav att inse att hen ingår i ett spänningsförhållande mellan repro-
duktion/förstärkning av den existerande samhällsordningen och ifrågasättande 
av denna (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 222). Här framträder en konfliktsi-
tuation i mitt projekt då jag som forskare vill förhålla mig kritisk i forskningen 
innebär det också att vara kritisk i förhållande till den offentliga makten vars 
projekt jag är en del av. Inte minst kan omedvetna processer påverka även om 
ambitionen är att vara fullt ut kritisk, såväl positivt som negativt. 
 
Habermas uppfattar att hans analyser är ett försvar för det moderna projektet 
som, erkännande dess snedsteg och patologier, ännu är ofullbordat (Elling, 
2013). Demokratin som spelplan för det moderna projektet har genom åren 
både varit med om att skapa snedsteg och patologier i det specifika samhället 
men också om motsatsen. Demokratin betraktas ibland som ett projekt som 
aldrig kommer bli färdigt. Habermas tankar om systemvärld och livsvärld ger 
den enskilda människan en tydligare plattform att utgå från i demokratiska sam-
manhang. Total eller absolut rationalisering, instrumentalisering eller försök att 
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uppnå målrationalitet förlägger Habermas i systemvärlden och därmed reser-
veras livsvärlden för en rationalitet som är frigörande vilket sammanfattas i be-
greppet kommunikativ rationalitet (Elling, 2013, s. 148).  
 
Honneth ger ett bud på vad som behövs där Habermas kommunikativa ratio-
nalitet, enligt honom, inte räcker till och det är hans teori om social bekräftelse 
(Elling, 2013, s. 160). Utebliven bekräftelse är för Honneths teori det centrala 
där Habermas betonar att det är systemvärldens övergrepp på livsvärldens in-
tegritet. Sett i perspektiv av ett projekt som handlar om social (demokratisk) 
delaktighet framstår Habermas idéer som svåra att realisera i praktiken då de 
ställer stora krav på projektet och alla involverade att tillgodogöra sig grunderna 
för den kommunikativa rationaliteten. Ett demokratiskt problem är att de 
välutbildade och de socialt begåvade sannolikt har lättare att prestera i enlighet 
med den kommunikativa rationaliteten. Honneths teori om social bekräftelse 
pekar mot möjligheter till förändring för individen, mindre beroende av utbild-
ningsnivå eller förmågor. Hans teori framstår som mer inkluderande än Haber-
mas. 
 
När Habermas försvarar det moderna projektet baserat på ett normativt föran-
krat förnuft hamnar han i konflikt med postmodernism och poststrukturalism 
(Elling, 2013, s. 162). När jag betonar subjektivitet före objektivitet innebär det 
att individen måste ges möjligheter att delta i utvecklingen av det moderna pro-
jektet. Detta får till följd att hur normativiteten som styr det moderna projektet 
ser ut kan inte vara bestämd på förhand utan det behöver lämnas utrymme för 
en ständig kalibrering där individen (subjektet) spelar en roll. I och med att mitt 
projekt har ett demokratitema så finns det inbyggt en viss normativitet. 
Grundläggande innebär att välja demokrati före något annat system en norme-
ring. 
 
Kritisk teori bidrar med ett kritiskt perspektiv på samhällets strukturer och pro-
cesser. Habermas teori om kommunikativ rationalitet med den störningsfria 
kommunikationen som idealtyp, framstår dock som väl god, rationalitetsbe-
greppet som oreflekterande med avseende på historiska förhållanden och sam-
mantaget framstår teorin som alltför intellektualiserande och teoretisk 
(Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 222). Kritiken pekar mot att det kan vara svårt 
att applicera teorin fullt ut i empiriskt arbete. 
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Den konstruktivistiska traditionen är bred eller består av flera traditioner men 
gemensamt är att betrakta kunskap om verkligheten som inte endast en avspeg-
ling utan som att vi människor är med och konstruerar den. Det är också cen-
tralt att samhälleliga fenomen uppstår genom historiska och sociala processer 
och därmed finns ett förändringsperspektiv med. Har de samhälleliga fenome-
nen kommit till i historiska och sociala processer är det också möjligt att de kan 
förändras under nya betingelser (Rasborg, 2013). Möjligheten till förändring är 
angelägen att ha med i analysen av ett demokratiprojekt. 
 
Andra gemensamma drag inom konstruktivismen som också har relevans för 
studiet av ett demokratiprojekt är att kontexten är avgörande, att språket kom-
mer före vårt tänkande, att språkbruket är en social handling, att fokusera på 
social praktik samt att rikta intresset mot dynamiska processer före statiska 
strukturer (Rasborg, 2013). Om normativiteten som kommer från upplysnin-
gens ideal ska luckras upp utan att vad som helst kommer i dess ställe måste en 
ständig argumentering för olika synsätt pågå. Sanningen är aldrig slutgiltig utan 
något vi närmar oss genom en ständig kritisk prövning av våra argument 
(Rasborg, 2013, s. 434). 
 
I en dialogsituation inom en grupp människor där alla i någon mening blir so-
cialt bekräftade är det rimligt att tänka sig att det finns olika ståndpunkter kring 
samhällssyn och kring vad som är sant eller falskt. Postmodernister och post-
strukturalister eftersträvar mångfald, variation, påvisande av inkonsistenser och 
möjligheten av multipla tolkningar (Alvesson & Sköldberg, 1994, s. 233). 
Denna strävan markerar att relationer och maktförhållanden inte är givna utan 
att de bör ifrågasättas och att andra tolkningar är möjliga. Det pekar mot möj-
liga förändringar. 
 
Poststrukturalism betraktar forskning som ett iscensättande av maktrelationer 
med fokus på utvecklande av ömsesidig, dialogisk produktion av diskurser med 
många röster och många centrum (Lather, 1992, s. 97). Beskrivningar av värl-
den torde bli brokigare och mer mångfacetterade med detta synsätt. En möjlig 
utveckling under vissa omständigheter kan vara ökade möjligheter till demo-
kratisering. Lather (1992) konkluderar att postmodernismen innebär ett skifte 
från en mix av liberal humanism och positivistisk vetenskap till en mix av de-
central subjektivitet och agerande från en mångfald av positioner.  
 
Med en sådan mångfald blir det svårt att normativt avgöra (långt) i förväg vad 
som är bättre när vi kommer att ha svårt att överhuvudtaget avgöra vad som är 
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bättre än något annat. Vetenskapen tvingas med detta synsätt till en ödmjukhet 
kring vad som kan påstås. Ett enkelt sätt att uttrycka begränsningen är att våra 
olika verktyg för att ta reda på saker om världen är för små i relation till allt det 
som finns att studera (Halldén, 2005). 
 
En gren inom konstruktivismen är diskursanalys. Gemensamt för många dis-
kursanalytiker är att ha fokus på mening (i motsats till kausalitet), att olika per-
spektiv kan ge olika uppfattningar, att individen är påverkad av tankemönster 
utanför sig själv som är dominerande (diskurser) samt att diskurser gör skillnad. 
Diskursanalyser lägger vanligtvis i högre grad än fenomenologi och hermeneu-
tik vikt vid konflikter och maktkamper som pågår mellan olika diskurser och 
att det är den diskursanalytiska uppgiften att finna sprickor och alternativa dis-
kursiva konstruktioner (A. D. Hansen, 2012, s. 237).  
 
Här lämnar diskursanalysen en öppning mot att saker kunde vara annorlunda, 
antingen något som upplevs som sämre eller något som upplevs som bättre. 
Genom att visa på alternativ uppstår möjligheten att diskutera alternativa vägar 
i ett offentligt samtal. När en forskare visar på alternativ uppstår ett behov av 
att ta etisk hänsyn, såsom vem gynnas eller missgynnas av det påvisade alterna-
tivet eller vilka konsekvenser i övrigt det kan få. 
 
En forskare som tar etisk hänsyn utan att det leder till en förutsägande norma-
tivitet á la upplysningens ideal, till exempel konstituerad i ett regelverk för hur 
samhälleliga processer bör gå till, kan ändå sägas bära upplysningens ideal vi-
dare om än i mjukare form. Demokrati har visat sig vara ett töjbart begrepp 
och därmed användbart av många för att visa på att saker skulle kunna se an-
norlunda ut, vilket också framgångsrikt har gjorts av minoritetsgrupper i sam-
hället. Arbetarrörelsen, medborgarrättsrörelsen, anti-apartheidrörelsen, hbtq-
rörelsen (homo, bi, trans och queer), handikapprörelsen med flera har förflyttat 
vår syn på hur samhället ser på olika fenomen med demokratin som verktyg. 
 
Diskursanalys ger ett bidrag till att ringa in min vetenskapsteoretiska position i 
denna avhandling men det hade även varit möjligt att genomföra en diskurs-
analys inom ramen för avhandlingen. En analys på temat vem skapar eller hur 
har begreppet medborgardialog skapats hade kunnat vara intressant. Det hade 
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inneburit ett avsteg från avhandlingens fokus på individens upplevelse och val-
des bort men en sådan diskursanalys hade kunnat fungera som kontrast till den 
övriga analysen. 
 
Avslutningsvis redovisas några exempel på kritik mot konstruktivistiska inrikt-
ningar. Ett grundläggande kunskapsteoretiskt problem som följer med en radi-
kal konstruktivism, är relativismen. En helt symmetrisk eller neutral syn på 
kunskap blir problematisk. Det handlar om uppfattningen att kunskap bara är 
ett perspektiv och då är ju i och för sig den radikala konstruktivismens uppfatt-
ning om att kunskap bara är ett perspektiv också endast ett perspektiv och 
därmed har vi hamnat i en återvändsgränd (Rasborg, 2013, s. 432). I ett demo-
kratiskt perspektiv skulle samtal bli nästan omöjliga då alla individer alltid kan 
hävda att alla andra endast framför sitt perspektiv. Samhällsutvecklingen skulle 
med andra ord, i förlängningen av ett sådant förhållningssätt, gå i stå. 
 
Bristande konstruktivitet har varit en annan kritik som går ut på att riktningen 
blir för skeptisk eller för dogmatisk. För skeptisk genom att helt skygga för mer 
systematisk teori respektive för dogmatisk genom att röra sig i intertextualite-
tens slutna rum. Ska ny användbar kunskap skapas måste det ske både 
uppbyggnad (ny teori) och nedrivning (kritik). En kritik har gått ut på att 
företrädare för en radikal konstruktivistisk inriktning anser att vetenskapliga 
tidskrifter skapar en intellektuell imperialism som ignorerar innebörders 
grundläggande oförmåga att låta sig kontrolleras och bestämmas men samma 
företrädare publicerar sig likväl i dessa tidskrifter (Alvesson & Sköldberg, 1994, 
s. 262).  
 
Det framstår som att det finns en lockelse i att inta intressanta vetenskapliga 
positioner utan att helt och fullt vara beredd att ta konsekvenserna av det. Fram 
träder ett behov av att som forskare hela tiden balansera mellan olika positioner 
längs med flera olika dimensioner och nivåer samtidigt. Det liknar orientering 
på en bana med kontrollerna utsatta i en flerdimensionell kub där du själv är 
delvis med och konstruerar både karta och kompass.  
 
Den starka normativiteten, som kommer av upplysningens ideal, frihet, jämlik-
het och social rättvisa och som genom förnuftet och vetenskapen skulle omsät-
tas i praktiken och generera en utveckling mot ett allt bättre samhälle, har kri-
tiserats. En motpol vad gäller kritik är en relativistisk kunskapssyn och en icke-
konstruktiv vetenskap. Om inte vetenskapen ska sluta bry sig om hur samhället 
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utvecklas behöver en möjlig nytolkning av det moderna samhällets ideal disku-
teras (Thorpenberg, 1999). Med den vetenskapsteoretiska position jag försökt 
ringa in ser jag möjligheter till att fortsätta ett konstruktivt samtal på det temat. 

Sammanfattning av positionen 
De olika vetenskapsteoretiska inriktningarna som refererats till ovan har olika 
fokus men överlappar också varandra. Här följer en förenklad sammanfattning 
av deras respektive bidrag till min vetenskapsteoretiska position i denna av-
handling. Fenomenologin bidrar med en öppenhet för det som framträder, fe-
nomenet medborgardialog. Den understryker också vikten av subjektivitet, vik-
ten av att låta den enskilda människan få beskriva sin upplevelse av den kon-
kreta verkligheten och bli lyssnad på. 
 
Hermeneutiken bidrar med den tolkande dimensionen. Forskaren har inte en-
samrätt på tolkning utan det är ett existentiellt behov hos varje individ att tolka 
och förstå sin omvärld. Forskarens tolkning blir en tolkning av det som redan 
är tolkat av individen. Språket har en central roll i att mediera tolkningar. Her-
meneutiken för också in processynen genom att poängtera en ständig rörelse 
mellan del och helhet. 
 
Kritisk teori bidrar till min position med det som kan kallas trippel hermeneu-
tik, nämligen behovet av att kritiskt tolka strukturer och processer som påver-
kar i sammanhanget, det vill säga ideologier och maktutövande. Ett annat bi-
drag är att det klargörs att upplysningens ideal är normativa och att detta kan 
problematiseras. Begreppet social bekräftelse ger ett bud på något som skulle 
kunna vara ett alternativ till normativiteten i den kommunikativa rationaliteten. 
 
Den konstruktivistiska traditionen bidrar med att visa att samhälleliga fenomen 
är konstruerade av oss i historiska och sociala processer vilket pekar på att 
förändring också är möjlig. Traditionen anser även att en direkt avspegling av 
verkligheten inte är möjlig. Betoningen av mångfald och multipla tolkningar 
öppnar också upp mot förändring och bidrar till ett ifrågasättande av normativa 
förhållningssätt. Framhållandet av att det finns diskurser i samhället som på-
verkar individers handlingsutrymme är ytterligare ett bidrag till positionen. Med 
denna relativt breda position i ryggen är det min förhoppning att kunna tänja 
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något på gränsen för hur fenomenet medborgardialog kan förstås och betrak-
tas. Nu fortsätter kapitlet med den teoretiska ramens bidrag till empirianalysen. 

Teoriernas bidrag till empirianalysen 

De teorier som utgör den teoretiska ramen för avhandlingen kommer från olika 
vetenskapliga traditioner. Ramen är inte tänkt att utgöra ett ideal utan en verk-
tygslåda i analysen som kan hjälpa till att få syn på det som finns i empirin. 
Statsvetenskapen är den vetenskapliga disciplin som framför allt studerar de-
mokratin och politiken samtidigt som demokrati utgör ett inslag i många ve-
tenskapliga discipliner. Statsvetenskapen ingår i handlingsvetenskaperna som 
söker lagbundenheter som grund för ett administrativt-tekniskt ingripande i 
samhället (Kjörup, 2009, s. 86). Att söka lagbundenheter innebär ett fokus på 
att förklara något. Denna utgångspunkt och bas överensstämmer inte med den 
vetenskapsteoretiska position som väglett mitt arbete med avhandlingen. Sam-
tidigt handlar demokratiska processer om hur samhället styrs och det finns 
människor som har rollen som styrande och det finns människor som blir 
styrda. Det innebär att det finns en relation mellan människor i de två olika 
rollerna och då uppstår genast ett behov av att förstå människors agerande och 
inte endast av att förklara samband. 
 
Människan försöker skilja mellan vad som är oföränderliga lagbundenheter och 
vad som kan förändras. Det behövs därför ett mått av ideologikritik för att 
kunna avslöja olika former av falska lagbundenheter (Ibid). När statsvetenska-
pen identifierar falska lagbundenheter kan disciplinen genom att öppna upp sig 
mot ett konstruktivistiskt förhållningssätt hitta förändringar som tar människan 
som subjekt och den sociala interaktionen som utgångspunkt. Flera av de stats-
vetenskapliga referenser som använts i avhandlingen visar att demokrati i prak-
tiken även studeras konstruktivistiskt genom att de visar på hur demokratin kan 
eller borde fungera annorlunda. Det handlar inte endast om justeringar utan 
även om ett ifrågasättande av en modell. Samtalsdemokrati som modell ut-
manar på olika sätt en renodlad representativ demokrati.  
 
I analysen av medborgarrollen sker ett möte mellan olika synsätt på denna och 
i detta möte uppstår en öppning mot andra traditioner. På ett liknande sätt visar 
analysen av livsvärlden och systemvärlden, utifrån Habermas, möjligheter till 
att öppna upp statsvetenskapen i konstruktivistisk riktning. I båda fallen är fo-
kus på möjligheter med att öppna upp snarare än att rikta kritik mot olika delar 
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av statsvetenskapen. Kritik uppstår men som en indirekt följd av att se nya 
möjligheter. Demokratilitteraturen kom till användning i analysen av deltagar-
nas upplevelser både genom att ge referenser till hur dialog mellan medborgare 
och politiker kan genomföras på lämpligt sätt och genom att bidra till att syn-
liggöra behovet av att se subjektet. 
 
Jag ser öppningar i statsvetenskapen mot andra traditioner. Människors upple-
velser och agerande inom ramen för demokratiska processer i samhället är en 
realitet. Den samtalsorienterade utvecklingen inom demokratin leder mig till 
Martin Buber (2006, 2008) eftersom han betonar dialogen som något helt cen-
tralt för människan. I arbetet med avhandlingen har Buber kompletterat stats-
vetenskapen genom att betona betydelsen av mellanmänskliga relationer och 
av att utgöra ett subjekt. 
 
Buber kallade sig filosofisk antropolog och ville fokusera på det subjektivt 
upplevda i relationen till andra varelser inklusive andra människor. Hans tankar 
kan härledas från symbolisk interaktionism och tanken på att självet utvecklas 
och struktureras intersubjektivt samt att dialog är centralt. Samhället påverkas 
enligt denna tradition av människors subjektiva uppfattningar. Människor drivs 
av vad de tror på snarare än vad som anses objektivt. Buber kan komplettera 
statsvetenskapen när det gäller att studera människors, upplevelser av och 
agerande i, demokratiska sammanhang. Buber var särskilt användbar i analysen 
av det personliga mötet som skedde i dialogsituationen och hur deltagare och 
politiker agerade eller borde agera. Med subjektet i centrum och fokus på dess 
utveckling passar han in i en konstruktivistisk position och hjälper till att ut-
mana min förståelse av var gränserna för statsvetenskapen går eller borde gå. 
 
Efter Buber kommer ett teoriavsnitt om människans delaktighet i demokratin. 
Detta avsnitt är nödvändigt för att bättre förstå kopplingen mellan samtalsde-
mokrati och hälsa. Människans delaktighet i demokratin var användbart i ana-
lysen av deltagarnas upplevelser. Deltagarna reflekterade till exempel över del-
tagandet, att känna tillit och sina egna förmågor vilket var användbart i analysen 
utifrån Marmot (2006) och Nordenfelt (1995). Michael Marmot är epidemiolog 
med basen inom den medicinska vetenskapen. När livsstilsaspekter inte kunde 
förklara skillnader i hälsa blev han tvungen att gå utanför det medicinskt natur-
vetenskapliga området och använda sociala faktorer som förklaring. För att be-
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skriva sina forskningsresultat har han lagt mindre vikt vid medicinska lagbun-
denheter och större vikt vid sociologiska referenser som har mindre fokus på 
att exakt förklara samband och mer fokus på att vilja förstå sammanhang. Hans 
resultat pekar mot att sociala determinanter är avgörande för människors hälsa. 
I och med detta öppnar sig möjligheten för frigörande aktiviteter som försöker 
ändra de sociala aspekter av hälsan som är skapade av samhället.  
 
Lennart Nordenfelt har också sin bas inom medicinvetenskapen men även 
inom filosofin. Han poängterar också sociala aspekter av hälsan. Marmot och 
Nordenfelt kommer båda fram till att såväl sociala som psykologiska aspekter 
av hälsa är viktiga utöver de medicinska, från delvis olika perspektiv. Deras 
gemensamma perspektiv innebär en inneboende kritik av hur samhället är or-
ganiserat eftersom de kommer fram till att samhällets nuvarande organisering 
påverkar människors hälsa och vissa människors till det sämre. Med deras mar-
kering av att samhället hade kunnat se annorlunda ut visar de att medicinsk 
vetenskap kan öppnas upp mot en konstruktivistisk hållning. Detta teoretiska 
perspektiv kompletterar Buber genom att beskriva att de mellanmänskliga re-
lationerna och människors subjektivitet är så pass viktiga att de får betydelse 
för hälsan. Perspektivet tillför också, genom att peka på att samhällets organi-
sering påverkar hälsan, ett normativt inslag. När vi har kunskap om att en viss 
samhällsorganisering leder till sämre hälsa är vi också skyldiga att försöka göra 
något åt det, skriver Marmot (2006, s. 306-329). 
 
Den sista delen av den teoretiska ramen för avhandlingen tar avstamp i psyko-
logi och synen på mänsklig utveckling. Psykologi sorteras oftast in under hu-
maniora (Kjörup, 2009, s. 27) men ibland under samhällsvetenskap och till och 
med naturvetenskap. Själv-självobjektteorin har rötter i socialitetsfilosofi vars 
företrädare anser att människan lever i beroende och interaktion med omgiv-
ningen respektive andra människor (Tönnesvang, 2002). 
I denna bakgrund finns en koppling till fenomenologin och att låta subjektet 
framträda. Hermeneutiken bekräftas i själv-självobjektteorin genom att indivi-
den beskrivs som att den försöker förstå och orientera sig både i en inre och 
en yttre värld. De fyra orienteringarna innebär att självet i interaktion med om-
världen utvecklas vilket liknar den hermeneutiska cirkelns växlande mellan del 
och helhet. Den meningsskapande orienteringen handlar om att individen 
försöker utveckla mål och ideal beträffande samhället. Denna orientering och 
det faktum att själv-självobjektteorin handlar om mänsklig utveckling innebär 
att det finns en koppling till förändringens bidrag i den vetenskapsteoretiska 
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position som jag ringat in för avhandlingen. Teorin fungerar därför som teore-
tisk ram mot bakgrund av avhandlingens vetenskapsteoretiska position. Det 
psykologiska perspektivet som själv-självobjektteorin, i Tönnesvangs version, 
bidrar med var användbart för att analysera deltagarnas respektive politikernas 
upplevelser. 
 
Själv-självobjektteorin kompletterar Buber och Marmot/Nordenfelt med att 
peka på att det är en drivkraft för människan att delta i demokratiska samman-
hang och hindras detta motverkas en sund mänsklig utveckling. Det innebär 
att teorin kan bidra till att fördjupa förståelsen av det hälsofrämjande perspek-
tivet på medborgardialog. De fyra delarna i avhandlingens teoretiska ram kom-
mer från olika vetenskapliga traditioner men har för mitt behov av teoretisk 
analys likheter. Likheter som pekar mot att statsvetenskapens gränser bör 
utvidgas med inslag från de andra tre delarna vilket i sin tur stämmer överens 
med den samtalsorienterade diskursen inom utvecklingen av demokratisk teori. 

Demokrati 3.0 

Inledning 
I kapitlet bakgrund beskrevs en historisk utveckling, några bakomliggande tan-
kar till den deliberativa utvecklingen samt några kännetecken på medborgardi-
alog. Avsnittets titel demokrati 3.0 anspelar på frågan som aktualiserades med 
hänvisning till Dahl (1989) huruvida den deliberativa eller samtalsorienterade 
utvecklingen inom demokratin kommer att utvecklas till det tredje historiska 
utvecklingssteget för demokratin.  
 
Här nedan följer en kompletterande genomgång av demokratisk teori. Syftet 
med avsnittet är en fördjupning av bakgrundens referenser och att ge ett bidrag 
till de teoretiska ramarna för att kunna fokusera på människan i demokratin 
snarare än medborgaren i det demokratiska systemet. Jag vill inte kalla avsnittet 
enbart deliberativ demokrati då det skulle bli en allt för snäv gränsdragning och 
utesluta viktiga referenser. Sociologiska med flera aspekter på demokratisk de-
laktighet är också viktiga. Den deliberativa demokratiteorin har vuxit kraftigt 
under flera decennier och med den en utvecklande intern kritik men det har 
även kommit en stark extern kritik av hela den deliberativa demokratitanken 
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som sådan (Mouffe, 1999). Som mottagare av denna kritik har Habermas ofta 
hamnat i centrum. Viktiga punkter i kritiken är att den deliberativa skolan är 
för normativ när den lyfter fram allmänintresset och möjligheterna att komma 
fram till en gemensam verklighetsbeskrivning samt att den tar alltför lite hänsyn 
till makt och antagonism (Ibid, s. 751-752). Känslor är ett annat konkret exem-
pel på något som får för lite utrymme i den deliberativa demokratitanken som 
Habermas står för (Horowitz, 2013, s. 2358). 

Fördjupning demokratiteori 
 
Det finns en rad kännetecken på hur arbetet med medborgardialog eller deli-
beration, ser ut idag eller åtminstone borde se ut. Deltagare som bjuds in till 
medborgardialog gör det i egenskap av att vara just medborgare även om de 
naturligtvis i andra sammanhang innehar andra roller. Det är även avgörande 
att medborgardialogen har en tydlig koppling till den strategiska politiska be-
slutsprocessen (Smith, 2009, s. 2). Annorlunda uttryckt är det viktigt att deltag-
andet förvandlas till något icke-trivialt i det politiska systemet (Tahvilzadeh, 
2015, s. 547).  
 
I litteraturen om medborgardialog som avhandlingen bygger på framgår att 
denna koppling är en viktig aspekt för att nå hållbara resultat. Hur kopplingen 
än görs så måste den göras trovärdig för medborgarna annars är de inte intres-
serade av att delta. När en sådan koppling blir institutionaliserad, det vill säga 
används med viss förutsägbarhet och berör stora grupper av befolkningen, 
öppnas möjligheten för att utnyttja detta när policydokument ska skrivas. En 
institutionaliserad medborgardialog skulle bland annat kunna utgöra en del av 
en folkhälsopolicy. En institutionaliserad medborgardialog borde, om den lever 
upp till de ideal som finns beskrivna i litteraturen, leda till en betydande utveck-
ling av den representativa demokratimodellen.   
 
Det finns dock en skepsis kring vilket inflytande medborgare kan få på den 
politiska beslutsprocessen. Indikationer på att det finns skäl att vara skeptisk är 
bland annat att svenska kommunpolitiker tillhör europas starkaste anhängare 
av en partidominerad representativ demokrati (Karlsson & Gilljam, 2015, s. 
489). Partiarbete förblir den viktigaste kanalen för medborgerlig delaktighet 
och inflytande om den inställningen inte ändras. Andelen av den svenska be-
folkningen som är medlemmar i ett politiskt parti har minskat under flera de-
cennier men planat ut det sista decenniet kring en nivå på fem procent 
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(Statistiska centralbyrån, 2015). Hisoriskt är detta en låg nivå och det under-
stryker att även om kanalen skulle förbli den viktigaste så är den begränsad i 
omfattning.  
 
Detta kan tolkas som att allmänhetens tro på att det är möjligt att påverka svik-
tar. Det finns under alla omständigheter ett bakomliggande starkt stöd hos be-
folkningen för demokratiska principer och ideal (Dalton, 2004, s. 47). Danmark 
och Sverige tillhör de länder som brukar nämnas som exempel på länder där 
demokratin är allra djupast förankrad. Exempel som pekar på detta är att val-
deltagandet är fortsatt högt och förtroendet för partiernas arbete är relativt 
högt.  
 
Förklaringen till långsiktigt minskade medlemstal hos partierna bör sökas i en 
bredare samhällsutveckling. Sett över det senaste seklet har den ekonomiska 
tillväxten stabiliserats, arbetsvillkor förbättrats och välfärdsstaterna vuxit. Även 
utbildningsnivå och social rörlighet har förbättrats. Kvinnors frigörelse och 
inträde på arbetsmarknaden har dessutom förändrat privatlivet. Ytterligare en 
faktor är utvecklingen av TV och internet som ändrat och vidgat upplevelsen 
av hur verkligheten ser ut. Sammantaget påverkar dessa faktorer det rådande 
politiska systemet och dess insitutioner inklusive partierna och deras medlems-
tal (Kölln, 2015, s 77). Exempel på områden som utmanat tidigare värderingar 
är miljöhänsyn, kärnkraftssmotstånd och stöd för feminism. De förbättrade 
levnadsvillkoren, den ökade utbildningsnivån och en generellt sett bättre infor-
merad allmänhet ökar kraven på delaktighet i den demokratiska processen sam-
tidigt som det blivit svårare att rekrytera nya medlemmar till partierna. 
 
Att delta i dialog har ett egenvärde för att det främjar lärande och utveckling 
hos individen. Det viktigaste i deltagardemokrati16 är utbildning såväl i demo-
krati som psykologisk (Pateman, 1970, s. 42). Om medborgardialogen är lyckad 
kan det bidra till och vara utgångspunkt för både moralisk och politisk utbild-
ning, reflexivitet och empowerment för de människor som deltar (Warren, 
1996). I det demokratiska rummet sker handling och andra reagerar på hand-
lingen. Rummet uppstår där politiska frågor kommer i spel och engagerar män-
niskor till samtal. Detta är ett grundläggande politiskt rum och och det är i sin 
tur grundläggande mänskligt att vistas där (Biesta, 2013, s. 108). Därigenom har 
                                                      
16 Deltagardemokrati har fokus på att människor ska vara mer direkt delaktiga i den 
demokratiska beslutsprocessen än samtalsdemokrati. 
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ett egenvärde hos deltagandet i dialog som går ännu djupare än att generera 
förmågor genom lärande och utveckling, identifierats. 
 
Om ambitionen stannar vid att medborgardialog endast handlar om att kon-
sultera allmänheten, utan djupare dialog, kommer hela processen att fungera 
sämre och resultatet bli halvhjärtat. Demokrati fungerar sämre om människor 
ska bilda sig uppfattningar om saker och ting i ensamhet då en av de grundläg-
gande aspekterna på demokratin är att när vi handlar så reagerar någon annan 
på det. En av de stora utmaningarna för all demokratisk teori och empiri är att 
deltagandet i demokratisk aktivitet är ojämlik mellan grupper med olika stora 
resurser i form av tid, pengar och förmågor (Beetham, 1992, s. 48). För att nå 
ut bredare måste deltagandet ges förutsättningar som, åtminstone, delvis kom-
penserar för ojämlikhet i resurstillgång. En annan förutsättning som påverkar 
all demokratiutveckling är att ju mindre den demokratiska enheten är ju större 
är potentialen för att medborgarna är aktiva.  
 
Genomgången nedan redovisar olika forskningsresultat som pekar mot att det 
finns en mängd olika val som är viktiga när medborgardialog ska genomföras. 
Val som påverkar förutsättningarna för själva genomförandet, processen samt 
resultatet. Ett oreflekterat genomförande innebär en risk att önskade effekter 
uteblir och i värsta fall till att medborgarnas förtroende för det demokratiska 
systemet minskar.  
 
Det rådgörande eller överläggande samtalet utgör kärnan i medborgardialog 
eller samtalsdemokrati. I praktiken innebär det att idealet vi bör sträva mot är 
mycket dialog även mellan valen och därmed fokusera mindre på röstning, be-
vakning av intressen eller rättigheter. Demokrati kan även liknas vid ett projekt 
som saknar en färdig beskrivning (B. Molander, 1995). Det kan dock inte inne-
bära vad som helst. Demokrati består både av dagens verklighet och framtida 
ideal och mellan dessa uppstår en växelverkan som löpande genererar en aktuell 
demokratimodell. 
 
Majoritetsstyre innebär i vissa fall att samma grupp människor återkommande 
kan komma att utgöra en minoritet. Detta är ett problem eftersom minoritetens 
intressen i så fall ständigt åsidosätts och därmed inte behandlas jämlikt (Jones, 
1983). Detta kan göra det svårt för människor att känna långsiktig samhörighet 
med majoriteten i samhället. Medborgardialog kan vara ett sätt ge minoriteter 
en starkare röst. Medborgardialog kan även vara ett sätt att ge majoriteten eller 
de röststarka ännu mer plats.  
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Deltagare som bjuds in till medborgardialog gör det i egenskap av att vara just 
medborgare även om de naturligtvis i andra sammanhang innehar andra roller. 
I organiserade dialogaktiviteter erbjuds ett sammanhang där medborgarna kan 
utbyta tankar och synpunkter och därefter bilda sig en uppfattning. Deltagare 
till dialogprojektet rekryterades genom slumpvis urval med erbjudande om att 
delta. Hade en större öppenhet varit viktigt hade självselektion, med risk för 
överrepresentation av människor med ett särintresse i fokus, varit en modell. 
Ökad öppenhet kan även åstadkommas genom annonsering. Om marginalise-
rade grupper utgjort huvudfokus så skulle till exempel agendan valts ut för att 
engagera dessa grupper. Det finns många olika grupper i samhället vi kan fo-
kusera på, valet är beroende av det enskilda projektets syfte.  
 
Alla kompetenta personer bör vara fria att delta (Steenbergen, Bachtiger, 
Sporndli, & Steiner, 2003, s. 25). Kompetenta kan här förstås i relation till det 
aktuella sammanhanget och är även starkt kopplat till hur ett dialogprojekt pla-
neras och faciliteras. Dessutom kan kompetenta här även förstås som goda 
kunskaper och/eller god kognitiv eller intellektuell förmåga vilket behöver dis-
kuteras om perspektivet ska vara inkluderande. Om en medborgardialog ställer 
allt för stora krav på kunskap eller om deltagarna inte har några kunskaper alls 
fungerar det inte (Fung, 2003). Det som inte kan argumenteras mot är den 
grundläggande demokratiska utgångspunkten att alla är lika kvalificerade att 
delta på lika villkor (Dahl, 1989, s. 31). 
 
Marginaliserade grupper har svårare att få inflytande om röster ska räknas eller 
när möjligheter till utövande av makt har stor betydelse, istället innebär argu-
ment som byts i dialog en möjlighet (Festenstein, 2005, s. 121). Argumenten 
ska vara tydligt formulerade och kunna accepteras såsom rimliga argument av 
en större del av befolkningen. Argument och ståndpunkter som bygger på in-
vanda mönster och normer i samhället måste även kunna ifrågasättas. Partisk-
heten som vår personliga erfarenhet skapar begränsar vår förmåga att se vilka 
effekter befintliga lagar och praxis skapar för andra. 
 
Homogena grupper tenderar att inta mer extrema positioner efter deliberation 
vilket kan, även om det inte behöver, leda till direkt felaktiga slutsatser hos en 
grupp (Sunstein, 2002). Orsaken till denna gruppolarisering är att en homogen 
grupp har tillgång till en alltför begränsad mängd argument och påverkas för 
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lite av sociala krafter. En lärdom som kan dras av denna tendens är att försöka 
strukturera deliberativa processer på ett sådant sätt att deltagarna utsätts för ett 
flertal rimliga alternativ istället för att enbart stärka sina egna ståndpunkter. 
Detta förhållningssätt är dessutom gynnsamt för deliberationen oavsett grupp-
sammansättning. Det finns aldrig en perfekt lösning utan ansträngningar måste 
göras hela tiden för att utveckla rekryteringen till att bli så inkluderande och 
varierad som möjligt utefter det syfte som valts. 
 
I starkt uppdelade samhällen har ofta demokratisk stabilitet prioriterats, demo-
kratisk jämlikhet är en bättre målsättning att utgå ifrån och ökar sannolikheten 
för stabilitet på lång sikt (O’Flynn, 2007). Demokratisk jämlikhet som utgångs-
punkt gör det naturligt att stå emot grupper som kräver sin egen rätt utan att 
bry sig om hur det påverkar andra gruppers handlingsutrymme. Att sätta de-
mokratisk jämlikhet före stabilitet är en strategi för att försöka se många olika 
människor för den de är. Det är inte heller möjligt för någon part att enbart 
betona behovet av att inkludera så många som möjligt eller att enbart betona 
behovet av att moderera sina ståndpunkter. Båda dessa aspekter måste dock 
tas hänsyn till. Stabilitet gynnar enklare lösningar som tar mindre hänsyn till 
olika grupper. Demokratisk jämlikhet ger större utrymme för att ta hänsyn till 
relationer mellan olika grupper av människor och ökar förutsättningarna för att 
bidra till en positiv och hållbar utveckling. 
 
Det bör eftersträvas ett respektfullt samtalsklimat som är tillåtande för olika 
sätt att uttrycka sig. Det finns en risk att deltagare som är ovana att uttrycka sig 
verbalt på ett korrekt sätt förblir tysta. Inledningsvis tysta personer bör 
uppmuntras att efter hand delta i dialogen. Regler och procedurer måste stödja 
allas deltagande. I en deliberativ process ansvarar alla inför varandra (Gutmann 
& Thompson, 1996). Istället för tillfälliga ögonblick av ansvarighet som om-
röstningar skapar innebär deliberation en ständig process där ansvarigheten 
finns närvarande hela tiden.  
 
Det gäller att vara politiskt konstruktiv och ha ett ärligt uppsåt, ett bedrägligt 
beteende kan inte accepteras. Deltagarna bör försöka ta hänsyn till all-
mänintresset och på så sätt främja att fokus är på andra än sig själv (Steenbergen 
et al., 2003, s. 25-26). När dialog genomförs blir effekten mer deliberativ än vid 
debatt. Såväl egenintresse som debatt är dock naturliga inslag och kommer all-
tid att förekomma men om målet är en deliberativ process står de inte i fokus. 
Egenintresset fyller funktionen att visa på att det finns konflikter och maktan-
språk i demokratin och även om egenintresset inte bör stå i fokus bör det finnas 
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med som en komplementär ingrediens i samtalsdemokratin (Mansbridge et al., 
2010, s. 93). 
 
Ett viktigt inslag i dialogaktiviteter är en viss utbildningsinsats. För att medbor-
garna ska uppnå en kunskapsutveckling krävs att information tillförs med-
borgardialogen och att deltagarna reflekterar över informationen och utbyter 
tankar sinsemellan. Kunskapsnivån ökar, framför allt i en grupp som har till 
uppgift att komma fram till en gemensam lösning på en fråga (Grönlund et al., 
2010). Förtroendet för det demokratiska systemet och förtroendet för andra 
dialogdeltagare verkar också öka (Rosén, 2006). I det här sammanhanget hand-
lar det inte om stora kunskapsmängder som ska läras in utan utgångspunkten 
är att deltagarna lär sig något nytt överhuvudtaget. I varje dialog mellan två 
människor där tankar utbyts sker ett visst lärande. Ibland kan experter anlitas 
för att bidra med kunskap. 
 
Medborgare bör i dialogen så mycket som möjligt försöka sätta sig in i de mo-
raliska övertygelser som meningsmotståndarna har utan att för den skull kom-
promissa med sin egen moraliska övertygelse. Deliberation är det bästa sättet 
att lösa upp moraliska meningsskiljaktigheter i sakfrågor men även för att av-
göra hur processen fram till beslut av nya riktlinjer ska se ut (Gutmann & 
Thompson, 1996). Påståenden och argument måste rättfärdigas i dialog. Det är 
inte nödvändigt att uppnå konsensus vilket tenderar att exkludera människor 
på ytterkanten. När någon förstår hur någon annan resonerar utan att hålla med 
har demokrati utövats i praktiken. 
 
Ämnet som står på dagordningen i dialogen är viktigt och vissa ämnen är alltför 
kunskapsintensiva eller okända för att fungera i medborgardialog (Fung, 2003). 
Deltagarna ska ha någonting att bidra med in i dialogen för att det ska bli bra. 
Huruvida dialogen är het eller kall för deltagarna påverkar. Heta frågor lockar 
fler deltagare och skapar mer energi i dialogen vilket bidrar till att resultatet blir 
mer långsiktigt hållbart. Vissa frågor kan avhandlas vid ett tillfälle andra 
behöver upprepade tillfällen. Att deltagarna upplever att de blivit helt och fullt 
stärkta och upplyfta av dialogen är inte nödvändigt. Det är å andra sidan viktigt 
att de inte är oberörda men det kan räcka med en begränsad empowerment för 
deltagarna. Det behövs rutiner för att deltagarna ska kunna ta större del i att 
sätta dagordningen.  
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Kopplingen av medborgardialog till den politiska beslutsprocessen är av-
görande för att det ska kännas meningsfullt för medborgarna men har studerats 
mycket mindre än ett brett deltagande (Smith, 2009). För att hitta en balansgång 
mellan att medborgarnas deltagande har mycket liten koppling till beslutspro-
cessen (renodlad representativ demokrati) respektive mycket stor (direktdemo-
krati) bör det vara fruktbart att lägga lite mer kraft på valet av vilken del av 
dialogen som fokuseras, något förenklat, resultatet eller processen. Resultatet 
handlar främst om att få fram en opinion och helst en informerad opinion.  
 
Processen handlar såväl om själva dialogen som om hur dialogens resultat tas 
om hand. Med ett starkare fokus på processen parat med att det finns en kop-
pling till beslutsprocessen, utan direkt påverkan på själva beslutet, har vi en 
samtalsdemokratisk modell. Ett allmänt lärande, empowerment för deltagare, 
upplevd ansvarighet från politikens sida och ökad legitimitet för politiken är 
möjliga vinster av en väl genomförd process. Flera effekter av demokratiska 
processer uppstår hos den deltagande människan. Exempel på effekter är en 
känsla av tillhörighet och ökade kunskaper eller insikter samt ökad frihet för 
människor. Dessa mänskliga effekter är ett argument för deltagardemokrati 
(Pateman, 1970, s. 24).  
 
Publicitet kan göra dialogens resultat tillgängligt för alla övriga medborgare i 
samhället samt motverka en politik i rent egenintresse. Publiciteten har dock 
inte som syfte att allmänintresset ska prägla politiken utan kan underlätta för 
medborgarna att gemensamt avgöra vilken politik de vill ha (Gutmann & 
Thompson, 1996). Det faktum att argument förs fram publikt behöver heller 
inte innebära att det görs på ett deliberativt sätt. Det är alla aktörer och institu-
tioner i samhället som får stå för att deliberationen kommer till stånd men en 
ökad öppenhet underlättar sådana försök. Publicitet är en del av en öppenhet 
gentemot medborgarna, den andra delen handlar om att deltagare ska vara 
medvetna om vad de deltar i, vad syftet är och hur det ska gå till. Publicitet och 
en öppenhet kring dialogen kan båda bidra till att deltagarna fokuserar mer på 
gemensamt viktiga frågor. 
 
Att medborgardialog ska ske utanför det politiska systemet i civilsamhället är 
en deliberativ ståndpunkt. Det är möjligt att detta också innebär att det blir 
lättare för medborgarna att känna samhörighet. Ett sätt att nå ut i det civila 
samhället är att använda det offentliga rummet. Genom att ge publicitet åt 
medborgardialog nås fler människor och genom att använda en mer deliberativ 
ton i retoriken kan den deliberativa utvecklingen stärkas (Chambers, 2009). 
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Förutsättningarna för fler medborgare att känna att de är en del av det politiska 
systemet blir bättre. 

Medborgarrollen 
I avhandlingen är fokus på människan i demokratin och det inkluderar män-
niskors erfarenheter av såväl den egna livsvärlden som det politiska systemet 
där den formella demokratin utövas. I avsnittet nedan beskrivs några aspekter 
av medborgarrollen och hur jag betraktar den i denna avhandling. 
 
När nationalstaterna bildades slogs statsfunktionen ihop med nationsbegrep-
pet. Detta innebar starten på det som vi ännu idag är medborgare i. Bildandet 
av nationalstaten innebar också en modernisering som skiljde staten från civil-
samhället, tillät att ekonomin fick styras av marknadsmekanismer utanför sta-
tens kontroll samt lät medborgaren göra allt som inte var förbjudet (Habermas, 
1998a, s. 400). Som medborgare blev vi friare i vår livsvärld och staten tog ett 
steg tillbaka. En annan effekt av nationalstatens bildande var att grupper som 
tidigare varit främmande för varandra blev inkluderade och fick på så sätt en 
ny gemenskap. 
 
En stats byråkratiska organisering var lämplig för att upprätthålla lag och ord-
ning och för att skydda de territoriella gränserna medan nationsbegreppet gavs 
konnotationer till en gemenskap byggd på språk, kultur och historia 
(Habermas, 1998a, s. 399). Nationer kan också beskrivas som en social ge-
menskap inom ramen för en stat. Som en grund för gemenskapen delar med-
lemmarna åtminstone några kärnvärden. Det handlar inte om det som kallas 
nationella karaktärsdrag utan om ett nationellt etos som omfattar dessa kärn-
värden och som vissa medlemmar av gemenskapen kan vara i opposition mot 
(Etzioni, 2011, s. 336).  
 
Det är inte genom att vara moraliska som individer är med och skapar frihet 
utan det sker genom att gemenskapen är pluralistisk (Biesta, 2013, s. 104). Det 
är genom att klara av att inkludera människor med olikheter i de kärnvärden 
som råder som den fria nationen skapas. Hur nationsbegreppet eller den sociala 
gemenskapen hanteras och hur det formuleras får därmed konsekvenser för 
medborgarrollen.  
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När samhället gick från kunglig suveränitet till en folkligt baserad suveränitet 
uppstod mänskliga rättigheter och civila rättigheter för invånarna i nationalst-
staten. En effekt av detta var att medborgarskapet fick dubbla bottnar dels ba-
serat på civila rättigheter (universella) och dels baserat på medlemsskap i en 
kulturellt definierad gemenskap. Dualismen mellan stat och nation har här 
igenom en innneboende spänning.  
 
Republikanismen vill bygga en stat på universella rättigheter medan nationalis-
men framhäver den egna exklusiviteten. Hur den här spänningen hanteras på-
verkar alla former av involvering av medborgarna i demokratin och särskilt om 
ambitionen är ett brett deltagande även av minoritetsgrupper. Det nationella 
etoset är inte möjligt att avskaffa men det är möjligt att modifiera det och tunna 
ut det (Etzioni, 2011, s. 338). Etzioni hävdar att eventuella försök att ta bort 
det kommer att möta protester från majoritetsbefolkningen och på ett psyko-
logiskt plan innebära negativ påverkan. I ett demokratiskt perspektiv efter-
strävas att människor i gemenskapen är aktiva genom att rösta men även ge-
nom andra aktiviteter. För att medlemmarna ska bli handlande subjekt krävs 
att gemenskapen är stark eller tjock, det vill säga att kärnvärdena uppskattas 
tillräckligt mycket av tillräckligt många. 
 
Ett exempel på nationalstatsbyggande med vissa särdrag är det skandinaviska. 
Idealet som väglett utvecklingen av dessa har varit aktiva, deltagande och 
jämlika medborgare. Detta ideal är sprunget ur socialdemokratin och dess långa 
maktinnehav. I den skandinaviska modellen har nationalismen varit relativt sett 
svagare och känslan av samhörighet med andra medborgare har snarare tagit 
sig uttryck som solidaritet med varandra (Hernes, 1988, s. 202). Ett annat kän-
netecken för modellen är korporativism. Korporativismen skapade utrymme 
för mångas deltagande i samhället genom en rad olika publika roller och 
därigenom möjlighet att delta i samtal om samhällsutvecklingen (Hernes, 1988, 
s. 204). Genom olika reformer gavs människor vissa rättigheter i egenskap av 
anställd, facklig företrädare, skattebetalare, klient i välfärdsstaten, medlem i 
intresseföreningar med mera. 
 
Den skandinaviska modellen för aktiva medborgare skulle kunna kallas delta-
gande korporativism. Modellen skapar problem om det är önskvärt med ett 
pluralistiskt system för politisk demokrati. Medborgarna är indirekt aktiva i det 
politiska livet via sina olika samhällsroller. En kritik mot den starka stat som är 
basen för den skandinaviska modellen är att det sker alltför stor kontroll av 
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medborgarna, en andra kritik är att det sker en allmän klientisering av medbor-
garna i en stark och omfattande välfärdsstat och slutligen en tredje går ut på att 
den politiska och kulturella basen för medborgarskapet urholkas till förmån för 
ekonomisk och personlig trygghet. Särdragen hos den skandinaviska national-
statsmodellen och kritiken mot den har betydelse för förutsättningarna som 
medborgarrollen får i dagens skandinaviska demokratier. 
 
En effekt av den korporativistiska modellen är att medborgarskapet omfattar 
stora delar av människors liv och är inte uteslutande knutet till det politiska 
systemet. Medborgarskapet är något som ska förhandlas löpande i människors 
vardag, det vill säga hela det samhälle de lever i, och inte något som ska läras 
genom utbildning (Biesta & Lawy, 2006, s. 75). Det demokratiska med-
borgarskapet är alltså inte en identitet som kan läras utan något som uppstår 
om och om igen och på ständigt nya sätt genom praktik.  
 
Medborgaren har till och med rätt att vara ignorant genom att inte bry sig om 
vad en god medborgare ska vara och vägra låta sig placeras in i ett särskilt 
fördefinierat fack (Biesta, 2011b, s. 152). Den ignoranta medborgaren bör ändå 
alltjämt ingå i en social gemenskap med några kärnvärden. Ibid skriver att de 
demokratiska referenspunkterna frihet och jämlikhet fortfarande är giltiga men 
att demokratins essens är att den demokratiska processen är fundamentalt 
öppen och obestämd. Förhållanden som påverkar denna demokratiska process 
hamnar i fokus om vi bryr oss om framtiden för det demokratiska med-
borgarskapet. 
 
Den multikulturella utvecklingen som pågår på många håll ställer stora krav på 
nationalstaten. Habermas (1998a, s. 408-409) påstår att republikanismen måste 
visa att den kan stå på egna ben och för fram att en konstitutionell patriotism 
kan ta nationalismens tidigare roll och även vara mer inkluderande. För detta 
krävs att alla får, inte bara individuella liberala rättigheter och rättigheten till 
politiskt deltagande, utan även får åtnjuta sociala och kulturella rättigheter. Glo-
baliseringen innebär en annan påfrestning på nationalstaten. Habermas (1998a, 
s. 412-413) för fram att när nationalstaten inte har verktyg att agera (pga glo-
baliseringen) uppstår risker  för sociala spänningar, framför allt i förorten, med 
självdestruktiva revolter som följd vilka riskerar att sprida sig till hela samhället 
och i förlängningen lösa upp befintliga moralkoder. Habermas (1998a, s. 415-
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416) argumenterar för att det är troligare med en transformering av national-
staten än att den går mot sin upplösning. Enligt detta resonemang är det nati-
onalstaten och dess inneboende spänning mellan universella och exklusiva 
rättigheter som utgör spelplan för överskådlig tid framöver. 
 
Etzioni förespråkar ett kommunitaristiskt perspektiv, ett mellanting mellan to-
tal assimilering av alla människor i en nationalstat och extrem multikulturalism 
som maximerar olikheter. Modellen kallas, olikheter inom enheten, och innebär 
att det finns några kärnvärden som alla medlemmar omfamnar (enheten) och 
att de i övrigt är fria att ingå i olika subkulturer (olikheter) (Etzioni, 2011, s. 
340-341). Modellen innebär att såväl majoritetsbefolkningen som olika mino-
riteter måste anpassa sig till detta vilket inte är helt smärtfritt. Enligt Ibid måste 
majoriteten som ett minimum acceptera att människor får utöva sin religion, 
tala ett andra språk och utöva kultur från det tidigare hemlandet och på motsva-
rande sätt måste minoriteten å sin sida acceptera landets lagar, tala dess språk 
och dela nationens, positiva och negativa, kulturella och historiska arv. 
 
Habermas (1998a) argumenterar för att nationalismen, på sikt, kommer att 
transformeras till något han kallar konstitutionell patriotism. Det kan utgöra en 
grund för ett framtida medborgarskap som är mer inkluderande än nationalsta-
ten som vi känner den fram till idag. Habermas vill komma bort från det ex-
kluderande som nationalismen står för men håller normativt fast vid några vär-
den. Etzioni (2011) kallar sin kommunitaristiska idé, olikheter inom enheten, 
och resonerar utifrån att det finns ett nationellt etos med några kärnvärden som 
alla kan omfattas av. Det är oundvikligt att kärnvärdena har ett normativt in-
slag. Språkliga krav är ett av Etzionis kärnvärden och som diskuterats i flera 
europeiska länder och som även fått kritik. Hernes (1988) bidrar till genomg-
ången av medborgarrollen och dess förutsättningar med att påvisa att den skan-
dinaviska modellen varit inkluderande och aktiverande för många men pekar 
också på problem med densamma.  
 
Biesta (2006, 2011b), slutligen, försöker minimera de normativa inslagen och 
kommer fram till att frihet och jämlikhet är det som måste vara en gemensam 
normativ utgångspunkt, i övrigt kan medborgaren vara ignorant. Även om Ha-
bermas öppnar upp för fler möjliga kärnvärden än Biesta så kan olika kärnvär-
den härledas till frihet och jämlikhet, framför allt i perspektivet att både majo-
ritet och minoritet måste anpassa sig för att inte inskränka den andra gruppens 
frihet.  
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Skillnaden mellan Habermas, Etzioni och Biesta ska inte överdrivas eftersom 
likheterna är stora. Det som faller ut som användbart för medborgarrollen i 
avhandlingen är att ett minimum av normativitet kring medborgarrollen är ef-
tersträvansvärt samtidigt som det finns en balansgång att gå mellan majoritets-
befolkningen och olika minoriteter vilket kräver normativitet. Medborgarrollen 
måste vara inkluderande för alla grupper. Det är också tydligt att människor 
ska ha sin frihet och sina möjligheter att agera ut sina rättigheter. Demokratiska 
medborgare uppstår inte heller i teorin eller genom enbart utbildning utan det 
krävs praktisk utövning av demokrati. 

Livsvärlden och systemvärlden 
I föregående avsnitt framgår det att synen på medborgarrollen kan variera mel-
lan att vara mer snäv och moraliskt uppfordrande respektive mer tillåtande. En 
beskrivning av livsvärlden respektive systemvärlden kan bidra till att djupare 
förstå olika syn på medborgarrollen samt bidra till en analys av iscensättandet 
av demokrati i ett dialogprojekt, hur pass delaktiga medborgarna faktiskt blev 
och hur mycket kommunikativt handlande som det gavs utrymme för. Jag tar i 
detta avsnitt hjälp av Habermas tankar om kommunikativt handlande 
(Habermas, 1996a, 1996b). 
 
En teleologisk handlingsmodell säger att vi handlar i världen för att uppnå ett 
visst syfte. I dialogprojektet skulle det innebära att deltagande medborgare och 
deltagande politiker har ett syfte med att delta. Den teleologiska modellen kan 
byggas på med en målrationell handlingsmodell. Västerlandet har fört in mål-
rationalitet i meningssammanhang (moral och rätt utan magi och myter), inom 
vetenskap och teknik samt inom etik och  livsföring och den överordnade driv-
kraften är att behärska världen (Habermas, 1996a, s. 87-88). Om vi på individ-
nivå agerar målrationellt enligt den västerländska modellen har vi en tydlighet 
kring vad vi eftersträvar och även kring vad som borde bli utfallet om vi hade 
känt till alla omständigheter. Deltagarna i projektet uttryckte osäkerhet kring 
huruvida politikerna deltog enbart för att uppnå sina egna syften, det vill säga 
att politikerna agerade målrationellt utifrån sitt individuella perspektiv.  
 
Kommunikativ handling innebär att vi tar oss förbi det rent målrationella 
handlandet på individnivå. En förutsättning för att med argument nå fram till 
en rationellt motiverad enighet tillsammans med någon annan är en gemensam 
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förståelse av sanning (Habermas, 1996a, s. 85). Detta blir svårare när fokus 
flyttar från individens horisont och involverar fler på en systemnivå, exempel-
vis det politiska systemet som ska ta emot deltagarnas synpunkter inom ramen 
för medborgardialog. Inom systemets ramar är det inte enstaka individer längre 
som agerar utan det är många som agerar delvis utan samordning med andra. 
Inte sällan kan organisationer eller subsystem bara klara sig om systemmedlem-
marna inte beter sig målrationellt (Ibid, s. 90). Istället för målrationalitet kan vi 
tala om systemrationalitet. Individer agerar målrationellt även i ett system men 
skillnaden är att individen på systemnivå  agerar rationellt utifrån systemets 
perspektiv. Systemrationaliteten är en ändamålsenlighet utan målinriktad akti-
vitet och den hindrar individen från att agera målrationellt som subjekt. Om 
olika subsystem däremot styrs målrationellt förstör det för människor att kunna 
agera för systemet, de ska ju som medlemmar i ett system förverkliga detta 
system och därmed bidra till systemrationaliteten (Ibid, s. 90-93). Ju fler olika 
system som tränger sig på människors livsvärld ju mindre utrymme blir kvar 
för att agera subjektivt. Systemvärlden har då tagit över delar av livsvärlden 
eller koloniserat den. 
 
En analys av sociala system behöver alltså inte (traditionella) rationalitetsmeta-
forer utan behöver något annat som kan skapa dess ändamålsenlighet. Syste-
mets många olika aktörer och mångfald av arbetsuppgifter och mål antyder att 
det behövs något som är mer komplext. Systemet bör tolkas med det sociala 
handlandets grundbegrepp som mening och språklig kommunikation vilka i sin 
tur hänvisar till anspråk som sanning, sannfärdighet och riktighet (Habermas, 
1996a, s. 94). Att ha ett mål med en handling behöver kompletteras med dels 
orienteringen mot andra subjekts beteende och dels handlingsorienteringars re-
flexiva relation till varandra. (Ibid, s. 96). Politiker utgör ett exempel på system-
medlemmar som måste ta hänsyn till andra, till politiker från det egna partiet 
men även från andra partier samt, åtminstone delvis, till medborgare. Ett strikt 
målrationellt förhållningssätt gör det närmast omöjligt för en politiker att verka 
i det politiska systemet.  
 
Sociala handlingar kan delas upp i strategiska respektive kommunikativa. En 
strategisk handling är framgångsorienterad och syftar till att påverka en annan 
aktör. Den kommunikativa handlingen är å andra sidan förståelseorienterad. I 
en situation kommer deltagarna fram till vad som är identiskt varseblivna best-
åndsdelar av den objektiva världen och av normativa utsagor om den sociala 
världen samt vad som är blott subjektiva meningar, känslor och önskningar (en 
subjektiv värld). I normalfallet förhåller sig aktörerna samtidigt till de tre 
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världarna och de kommunikativt handlande förhåller sig i vissa fall reflexivt till 
det koordinatsystem som de tre världarna bildar (Habermas, 1996a, s. 104). 
 
Eftersom varje medborgare och varje politiker bär med sig sina olika erfaren-
heter in i en dialogsituation kommer detta att märkas på något sätt. Beroende 
på graden av konsensus kring den aktuella situationen måste deltagarna försöka 
överlappa mellan sina respektive uppfattningar av situationen. Detta ställer 
krav på en performativ inställning hos deltagarna att företa en reglerad ratio-
nellt kontrollerad övergång från en inställning till en annan (Habermas, 1996a, 
s. 105). Här är det inte konsensus kring sakfrågor som efterfrågas utan att en 
någorlunda gemensam bild av den aktuella situationen och dess förutsättningar 
skapas. Politiker måste till exempel uppvisa någon form av trovärdighet för att 
accepteras som part i en dialog. Kulturella traditioner och sociala strukturer 
utgör gränser för och påverkar de möjligheter deltagarna själva har för att ta 
ställning till olika handlingar. 
 
Den sociala handling som medborgare och politiker försöker företa när de talar 
med varandra är kopplad till handlingskoordinerande mekanismer eller regler, 
en social ordning. Sociologiska handlingsteorier förutsätter att de interagerande 
deltagarnas vetande överensstämmer i ett avseende, deras situationstolkningar 
ska vara tillräckligt överlappande (Habermas, 1996b, s. 113). Detta kan sedan 
leda till ett samförstånd mellan deltagarna som innebär att de accepterar ett 
vetande som giltigt, det vill säga som intersubjektivt bindande. Yttre inverkan, 
påverkan, på en annan interaktionsdeltagares övertygelser är däremot av ensi-
dig karaktär vilket gör det svårare att acceptera ett vetande som giltigt. Samför-
stånd och påverkan är, åtminstone ur aktörens perspektiv, ömsesidigt uteslut-
ande mekanismer för handlingskoordinering (Ibid, s. 114). 
 
Varken ur medborgarens eller ur politikerns perspektiv kan ett samförstånd 
påtvingas. En aktör kan försöka tvinga på någon annan en uppfattning men för 
det krävs att hen objektiverar omvärlden och enbart fokuserar på framgång. 
Det riskerar att bli kortvarig framgång. Denna teleologiska handlingsmodell 
kan utvidgas till en strategisk handlingsmodell om förväntningen om åtmins-
tone ytterligare en målinriktad aktörs beslut kan ingå i den handlandes framg-
ångskalkyl (Habermas, 1996b, s. 116). Denna modell tolkas ofta utilitaristiskt, 
de vanligaste exemplen är, en bytesrelation mellan köpare och säljare eller en 
maktrelation mellan överordnad och underordnad (Ibid). Det innebär att en 
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part försöker påverka en annan part antingen med varor och tjänster eller med 
hjälp av maktutövning. 
 
Om dessa två exempel på bytesrelationer råder då råder en instrumentell ord-
ning genom att interaktionsdeltagarna instrumentaliserar varandra som medel 
för egen framgång. För att undvika att instrumentella ordningar blir instabila 
behöver de normativa komponenter för legitimering (Habermas, 1996b, s. 
116). Jämför medborgaren och politikern i ett samtal där politikern är vald och 
har en maktposition och behöver legitimera sig på något sätt för att bli accep-
terad som jämbördig samtalspart. 
 
Begreppet kommunikativ handling innebär att aktörer måste betraktas som 
både lyssnare och talare. En aktör som är inriktad på att uppnå förståelse måste 
resa tre giltighetsanspråk med ett yttrande; att den gjorda utsagan är sann, att 
den intenderade handlingen är riktig med hänsyn till en gällande normativ kon-
text och att talarens manifesta intention är menad som den yttras (Habermas, 
1996b, s. 126). Kommunikativt handlande innebär även, för att bemästra en 
situation, att urskilja två aspekter, dels den teleologiska, genomförandet av en 
handlingsplan, dels den kommunikativa, tolkningen av situationer och uppnå-
endet av samförstånd (Ibid). Förståelseorienterat handlande innebär att del-
tagarna i samförstånd genomför sina planer i en gemensamt definierad situa-
tion. Om detta översätts till medborgardialog innebär det att såväl politikerna 
som medborgarna försöker genomföra de planer som de kom till dialogen med 
men i samförstånd med varandra kring de förutsättningar som den givna situ-
ationen innebär. 
 
En situation utgör i sin tur ett utsnitt av livsvärlden som avgränsas av ett tema. 
Ett tema uppkommer ur en deltagares intressen och handlingsmål, det ringar 
in ett område som är relevant för deltagaren. Den tolkade handlingssituationen 
ringar in ett tematiskt område av handlingsalternativ för deltagarna. Allt som 
utgör en restriktion tillhör också situationen. Värld och livsvärld kan skiljas åt 
utifrån två synpunkter; tematiseringen av objekt och begränsningen av spel-
rummen för möjliga initiativ (Habermas, 1996b, s. 127).  
 
Livsvärlden är närvarande i form av självklarheter, allt som respektive deltagare 
bär med sig i form av erfarenheter, sociala ordningar, kultur med mera. Det är 
bara det utsnitt av livsvärlden som är relevant för  en bestämd situation som 
bildar en fritt tematiserbar kontext men livsvärlden är inte endast kon-
textbildande utan är även konstitutiv för förståelseprocesser (Habermas, 
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1996b, s. 128). I och med att livsvärlden innehåller mycket som tas för givet i 
en situation är det inte möjligt att ställa sig utanför den, lika lite som det är 
möjligt att ställa sig utanför språket som mediet för förståelseprocesser. Kultur 
och språk hör i normalfallet inte till beståndsdelarna av en situation utan utgör 
deltagarnas referensramar. Institutioner och personlighetsstrukturer kan 
däremot tillhöra den specifika situationen och påverka de tematiska ramar som 
är möjliga och de kan även utgöra strukturella komponenter av livsvärlden 
(Ibid, s. 129). 
 
Livsvärlden är det kommunikativa handlandets bakgrund och när något i en 
given situation måste lösas har deltagaren livsvärlden som stöd i ryggen 
(Habermas, 1996b, s. 130). Deltagaren tar initiativ till en handling när hen 
försöker lösa en uppkommen situation, är initiativtagare, och är samtidigt en 
produkt av de traditioner hen befinner sig i. Det är flera processer som är i spel 
när deltagaren agerar i situationen, en förståelseprocess som bidrar till kulturellt 
vetande, en handlingskoordinering som bidrar till social integration och en so-
cialisation som bidrar till utbildandet av den personliga identiteten. Mot dessa 
processer svarar livsvärldens strukturella komponenter kultur, samhälle och 
person (Ibid, s. 131). 
 
För att skilja på kommunikativt (förståelseorienterat) och strategiskt (framg-
ångsorienterat) handlande behöver förståelseorientering förtydligas. Förstå-
elseorienterad är inställningen hos kommunikationsdeltagare, där i elementära 
fall, den ene utför en talhandling och den andre tar ställning till den med ett ja 
eller nej. Vi kan inte förstå vad det som språkligt utlöser lyssnareffekter betyder 
om vi inte redan vet vad det innebär att talare och lyssnare når fram till ett 
samförstånd om någonting med hjälp av kommunikativa akter (Habermas, 
1996b, s. 132). Om lyssnaren inte skulle förstå vad talaren säger (inget kommu-
nikativt samförstånd uppnås) kan inte nästa steg i en kommunikation heller 
fungera (varken förståelse eller påverkan).  
 
Begreppet kommunikativt handlande står och faller med påvisandet av att ett 
kommunikativt samförstånd, i det enklaste fallet en lyssnares bekräftande  
ställningstagande till en talares talhandlingsanbud, kan fylla handlingskoordi-
nerande funktioner (Habermas, 1996b, s. 132). När lyssnaren säger ja, uppstår 
ett samförstånd, å ena sidan gällande talarens yttrandes innehåll och å andra 
sidan gällande talhandlingens inneboende garantier och vissa förpliktelser som 



 110 

är relevanta för resultatet. Ett talhandlingsanbuds rationellt motiverande kraft 
kommer från talarens garanti att infria det anspråk som denne gjort gällande. 
Sannings- och riktighetsanspråk kan infrias diskursivt genom att anföra skäl 
men när det gäller sannfärdighetsanspråk genom ett konsistent beteende (Ibid, 
s. 133). 
 
Det är bara på grund av att kommunikativa handlingar är inbäddade i en livs-
världskontext, vilken garanterar en bred bakgrundskonsensus, som illokuti-
onära krafter kan bli empiriskt verksamma i en samhälleligt relevant omfattning 
(Habermas, 1996b, s. 134). Interaktionsdeltagare måste, hur intuitivt deras val 
än må vara, välja mellan en förståelse- (kommunikativ) och en framgångsori-
enterad (strategisk) inställning. Målinriktade aktiviteter utgör dock i lika hög 
grad en komponent i förståelseorienterat som i framgångsorienterat handlande 
(Ibid, s. 137). 
 
Det finns en klass av systemmekanismer som inte är lika förenliga med de båda  
handlingstyperna, nämligen styrningsmedier som pengar och makt. De är  
avspråkligade, i hög grad frikopplade från normer och värden, från språklig  
konsensusbildning överhuvudtaget (Habermas, 1996b, s. 139). Pengar hade 
inte en framträdande roll och inte heller makt däremot fanns makten ständigt 
närvarande under ytan på det som skedde. Politikerna använde sin makt för att 
bestämma dagordningen för dialogen även om medborgarna marginellt fick 
möjlighet att bidra med egna förslag. Hela dialogprocessen med planering, ge-
nomförande, hantering av dialogresultat och i förlängningen den politiska be-
slutsprocessen samt all kommunikation kring processen ägdes av politikerna, 
det vill säga det var upp till dem att slutgiltigt bestämma hur det skulle gå till. I 
och med det så kunde politikerna i vilken projektfas som helst välja att träda ur 
ambitionerna kring förståelseorienterat kommunikativt handlande för att istäl-
let agera utifrån sin  maktposition. 

Summering 
Demokrati är inte något som är färdigutvecklat en gång för alla utan utvecklas 
hela tiden. Detta medför att demokrati måste ses som en process. I medborgar-
dialog är det viktigt att involvera människor, olika människor från olika grupper 
i samhället och på olika sätt. Detta är en central punkt när medborgardialog ska 
värderas. Faciliteringen av dialogen bör vara sådan att alla känner sig välkomna 
men också bidra till att deltagarna får nya insikter och kunskaper. Dialogaktivi-
teterna måste även ingå i ett meningsfullt sammanhang, det vill säga betyda 
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något kopplat till det politiska beslutsfattandet. Publicitet kring aktiviteterna 
sprider kännedomen till fler i samhället och kan också sätta press på att pro-
cessen hanteras seriöst. 
 
Medborgarrollen har betydelse och den bör inkludera även människors var-
dagsliv. Det normativa inslaget kopplat till medborgarrollen bör minimeras och 
centralt är att både medborgarrollen och demokrati uppstår i praktisk handling. 
I den litteratur kring medborgardialog som avhandlingen bygger på finns det 
mycket som stödjer tanken på att sätta människan i centrum och att normativa 
krav på deltagare i dialog ska vara få. 
 
Livsvärlden och systemvärlden utgör användbara analytiska begrepp. Ur med-
borgarens perspektiv behöver livsvärlden värnas mot systemvärldens utbred-
ning och därmed en ökad risk för mer strategiskt handlande och minskade möj-
ligheter till subjektivitet. Livsvärlden har flera strukturella komponenter såsom 
kultur, språk, samhälle och person. De bildar det kommunikativa handlandets 
bakgrund av självklarheter som påverkar, begränsar och sätter ramar för del-
tagare i en medborgardialog. Institutioner och personlighetstrukturer kan te-
matiseras i en dialogsituation. I systemvärlden genomförs sociala handlingar 
som i ett första steg måste skapa ett kommunikativt samförstånd oavsett om 
de i näste steg syftar till förståelse eller till påverkan. Det kommunikativa handl-
andet är komplext och sker i såväl den objektiva världen, den sociala världen 
som den subjektiva världen. Kommunikativt handlande innehåller både ge-
nomförandet av deltagarnas handlingsplan och tolkning av situationen och 
uppnåendet av samförstånd. Genom att införa begreppet livsvärlden och kom-
munikativt handlande som alternativ till strategiskt handlande ökar möjlighe-
terna att analysera en dialogsituation där politiker och medborgare deltar och 
därmed möjligheterna till en fördjupad förståelse av fenomenet medborgardi-
alog som ett sätt att bli delaktig i demokratin och till att beskriva i vilken grad 
medborgarna verkligen blev delaktiga i demokratin. 
 
Avhandlingens demokratilitteratur har framför allt ett systemperspektiv eller 
ett statsvetenskapligt perspektiv som leder till att människor betraktas kollek-
tivt. I och med detta riskerar värden att gå förlorade när individens perspektiv 
inte tydligt finns med. På samma sätt riskerar förståelse av vad som händer 
delvis gå förlorad när strategiskt handlande hamnar alltför mycket i fokus. De 
empiriska erfarenheterna som litteraturen till stor del bygger på pekar likväl i 
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riktning mot att den enskilda människans upplevelse av att delta i demokratin 
är avgörande och att kommunikativt handlande ger ett värdefullt analytiskt bi-
drag. När det gäller hur dialogen bäst genomförs är det normativa inslaget stort. 
Med denna summering av några användbara aspekter på demokratisk teori 
fortsätter kapitlet med demokrati som en hälsofrämjande företeelse. 

Demokrati som hälsofrämjande företeelse 
WHOs definition av hälsa lyder ”Health is a state of complete physical, mental 
and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity” 
(World Health Organization, 1946). En väl fungerande demokrati med starka 
inslag av människors delaktighet bidrar även till deras välbefinnande. Ordet 
fullständigt i definitionen ställer stora krav. I och med denna definition lämnar 
WHO en naturvetenskaplig syn på hälsa och inkluderar det sociala perspekti-
vet. 40 år senare finns det sociala perspektivet fortfarande med när Ottawa 
charter skrivs, innehållande bland annat fem bärande principer för hälsof-
rämjande arbete; ”build healthy public policy, create supportive environments, 
strengthen community action, develop personal skills and reorient health ser-
vices” (World Health Organization, 1986).  
 
Dokumentet definierade hälsa som en resurs och integrerad del av vardagslivet, 
legitimerade hälsans utbredning till andra sektorer och föreslog att hälsa skulle 
bli en del av policies inom alla samhällssektorer (Kickbusch, 2007). Denna 
utvidgning av begreppet hälsa innebär att den sociala aspekten betonas och i 
och med det förtydligas möjligheten att förbättra hälsan hos människor genom 
förändrade samhällspolicies. Därmed passar WHOs definition av hälsa och de 
förtydliganden som kommit efterhand in i en bred konstruktivistisk hållning. 
WHOs definition av hälsa och Ottawa charter är också centrala för hela den 
hälsofrämjande diskurs som utgör utgångspunkt för avhandlingens försök att 
visa på ett sätt att förstå medborgardialog som ett fenomen med potential att 
bidra positivt till människors hälsa. 
 
Jag använder de fyra första principerna, av fem, i Ottawa charter för att relatera 
avhandlingens teoretiska ram till hälsofrämjande arbete. Den femte principen 
handlar om hälso- och sjukvårdssystemet och den hittar jag inte någon direkt 
beröring med och lämnar därhän. I detta avsnitt relaterar jag de fyra hälsof-
rämjande principerna till det demokratiska systemet. Den första, att bygga upp 
hälsofokuserad samhällspolitik, pekar på en dubbel roll hos demokratin. På befolk-
ningsnivå är det å ena sidan i det demokratiska systemet som en hälsofokuserad 
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samhällspolitik skapas medan det å andra sidan på individnivå direkt bidrar till 
individers hälsa genom att de får vara delaktiga i demokratin och ges möjlighet 
att påverka sina livsbetingelser. Nästa princip är utforma stödjande miljöer. Demo-
kratin skulle kunna ses som en stödjande miljö om det finns naturliga sätt för 
människor att vara delaktiga som inte endast är av engångskaraktär. Om demo-
kratin erbjuder permanenta eller regelbundet återkommande möjligheter för 
deltagande byggs en tillit upp och det skapas förutsättningar för att människor 
ska uppleva eller använda demokratin som en stödjande miljö.  
 
Stärka aktivitet i lokalsamhället är den tredje principen. Demokratins roll kan här 
liknas vid den för den andra principen och kan bidra till förutsättningar för 
aktivitet i lokalsamhället. Den fjärde principen heter utveckla individuella förmågor. 
Det demokratiska systemet har inte som huvudfokus människors individuella 
förmågor men det kan bli en effekt av en välfungerande demokratimodell där 
människor har möjlighet att utöva demokrati i praktisk handling. Utifrån de-
mokratins roll i samhället kan de tre första principerna, om de förverkligas på 
ett relevant sätt, alla bidra till att människors individuella förmågor utvecklas. 
Det finns utifrån Ottawa charters principer en potential hos det demokratiska 
systemet att bidra till ett hälsofrämjande samhälle. 
 
Medborgardialog utgör ett komprimerat exempel på ett sammanhang där de 
fyra principerna från Ottawa charter ovan kan appliceras. Den sammantagna 
analysen av empirin med hjälp av hela den teoretiska ramen bidrar till att visa 
på att ett demokratiprojekt som inkluderar medborgardialog har en potential 
att både utveckla demokratin och bidra till bättre hälsa. Demokratisk teori 
utgör i denna analys en referenspunkt till de andra teorierna, en referenspunkt 
som visar på de olika ingående delarna i ett dialogprojekt där både medborgare 
och politiker blir delaktiga. De övriga teorierna bidrar med sina respektive in-
fallsvinklar på empirin och sina respektive bidrag till att förstå hur deltagandet 
kan vara hälsofrämjande. Resultatet blir en bred demokratisyn inkluderande det 
hälsofrämjande perspektivet. Först fortsätter genomgången av de komplette-
rande teorierna med en fördjupning av dialogens möjligheter utifrån Buber. 
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Äkta dialog 

Inledning 
I litteraturen som redogör för studier av utvecklingen av samtalsdemokrati be-
tonas samtalet och dialogen som ett nödvändigt komplement till röstandet. 
Med hjälp av Martin Buber och hans tankar om Jag och Du respektive dialo-
gens väsen vill jag fördjupa detta med relationers betydelse för dialog. På så sätt 
beskrivs den mänskliga aspekten av att delta i medborgardialog ytterligare. 
Buber kan med sitt fördjupade och mellanmänskliga synsätt på dialog komplet-
tera demokratilitteraturen och hjälpa till att skapa en både bredare och djupare 
förståelse av deltagarnas berättelser. 

Jag-Du relationen eller Äkta dialog 
Martin Buber har studerat olika aspekter av relationer. Tanken på att världen 
kan förstås med hjälp av en Jag-Du relation och en Jag-Det relation utgör en 
teoretisk anknytning som har många kopplingar till medborgardialog och re-
sultatet från analysen av intervjuerna med deltagarna. Om dialog och relationer 
står det i böckerna Jag och Du (Buber, 2006) respektive Dialogens väsen 
(Buber, 2008). Han fokuserar på den individuella nivån och relationer till vår 
omvärld. Min förhoppning har varit att Jag-Du relationen ska öka förståelsen 
för vad medborgardialog kan vara. 
 
Vi har tidigt i livet en önskan om att gå in i Jag-Du relationens värld, jämför 
med det mycket lilla barnet som sträcker ut en hand mot sin omgivning långt 
innan det har en klar jag-uppfattning. Buber påstår att dialog är centralt i män-
niskans liv, att allt verkligt liv är möte (Buber, 2006, s. 18). Dialog som inne-
håller en relation mellan ett Jag och ett upplevt Du ger liv och därmed hälsa. 
Vi flyttar i Jag-Du relationen fokus från det dagliga livet till det evigt pågående 
livet. Även i relationen mellan ett Jag och ett upplevt Det har vi dialog med vår 
omvärld men en annan dialog. Dialog behöver inte förstås som något enbart 
väldigt bra eller livgivande utan det beror på. 
 
När vi befinner oss i Jag-Det relationens värld handlar det om introduktion till 
nya fenomen, faktainsamling och att förstå sammanhang. Detta gäller natur-
ligtvis generellt för dialog men det är användbart just för att tänka kring med-
borgardialog. Deltagarna i medborgardialog måste ta in sammanhanget och lära 
sig något litet kring det som är på dagordningen. Vi samlar hela tiden på oss 
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erfarenheter och lär oss om vårt dagliga mänskliga liv. I Jag-Du relationens 
värld är vi å andra sidan närvarande i stunden, vi upplever ömsesidighet i dia-
logen med vår omvärld. Det är här som relationer börjar skapas. För att 
uppleva en levande dialog är Jag-Du relationen nödvändig, såväl Jag-Det rela-
tionen som Jag-Du relationen är nödvändig. 
 
Dialogen kan med Bubers tankar delas in i tre varianter. Dialog som en förklädd 
monolog, teknisk dialog som ger förståelse i sak respektive äkta dialog präglad 
av närvaro och ömsesidighet det vill säga med en Jag-Du relation (Buber, 2008, 
s. 59-60). Den tekniska dialogen som innebär en Jag-Det relation, är oundviklig 
och nödvändig som en bas utifrån vilken den äkta dialogen kan växa fram. Den 
äkta dialogen behöver inte uppstå ofta men den måste vara verklig när det väl 
sker. I ett sammanhang, till exempel medborgardialog, fyllt av teknisk dialog 
kan det dyka upp inslag av äkta dialog. Det bör uppstå inslag av äkta dialog för 
att medborgardialogen ska bli lyckad för alla som deltar, både medborgare och 
politiker. 
  
I Jag-Det sfären avgränsar individerna sig från varandra genom att samla ihop 
intryck och definiera sig själv respektive andra (Buber, 2006, s. 84). Politiker 
förblir till exempel framför allt politiker och medborgare förblir framför allt 
medborgare. I Jag-Du sfären öppnar personerna upp sig mot varandra och på-
börjar en relation. Istället för politiker eller medborgare blir alla människor som 
är fullt närvarande och gränserna dem emellan suddas ut. En kollektiv behand-
ling av människor är instrumentell och baserad på Jag-Det. Det är inte möjligt 
att hela tiden befinna sig i Jag-Du sfären utan det är naturligt att röra sig mellan 
de bägge sfärerna. För en framgångsrik dialog blir det viktigt att ha en medve-
tenhet om att hitta inslag av det relationsbyggande som kan ske i Jag-Du sfären. 
 
Att diskutera går ut på att bryta isär och dela upp i argument för att driva en 
ståndpunkt. Det sker med Jag-Det världens logik. Önskas en verklig dialog 
präglad av personer som möts och utvecklar relationer så kan inte debatt och 
diskussion vara det allenarådande, det stänger av dialogen. Även om personer 
har olika åsikter gäller det enligt Buber (2008, s. 23-24) att skapa ett slags för-
bund dem emellan. Det går att utveckla en relation med en meningsmotstån-
dare. Medborgardialog som förmår att få till stånd en äkta dialog låter många 
olika åsikter uttalas. Fokus är på att processen skapar bra förutsättningar för 
alla att komma till tals. 
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En fast åsikt präglas av Jag-Det och avgränsar. Om Jag-Du kommer med i di-
alogen kan det bidra till en öppenhet inför de egna åsikterna. Öppenhet kan i 
sin tur bidra till gemenskap. Fasta åsikter återfinns i debatter medan öppenhet 
präglar verklig dialog. Med öppenhet och gemenskap så stärks fokuseringen på 
processen. Närvaro här och nu, relationsskapande och ömsesidighet pekar 
också på att processen är viktig att fokusera och inte bara resultatet. Det är till 
och med så att processen är det viktigaste. Buber (2006, s. 27) exemplifierar det 
med att påpeka att flera så kallade primitiva språk hade fler ord för processer 
än för resultat och han anser att vi borde ha det i våra moderna språk också. 
 
I en äkta dialog agerar vi som hela människor. Hur en hel människa agerar kan 
inte regleras och inte styras med hjälp av krav. När exempelvis medborgardia-
log genomförs måste istället så goda förutsättningar som möjligt skapas för att 
utveckla relationer. Varje relation är unik och kan inte förutses. Istället för att 
försöka styra utvecklingen av relationer så kan vi invänta processen och låta 
den växa fram. 
 
Jag-Det världen har sitt sammanhang i tid och rum medan Jag-Du världen har 
det där personer möts, i relationer, det vill säga i dialogen oavsett tid och rum. 
Detta möte mellan personer som utvecklar sina relationer går inte att styra. 
Dialogen är inte heller intellektets privilegium (Buber, 2008, s. 105). Det finns 
inte begåvade eller obegåvade utan det finns de människor som ger sig hän 
respektive de som gör förbehåll. De människor som finns får accepteras och 
dialogen får göras möjlig för alla att delta i. Det är därför viktigt att överväga 
vilka krav som ställs på de människor som deltar i en medborgardialog. Ett 
minimikrav måste vara att de ska respektera övriga i dialogen. 

Summering 
Med Bubers Jag-Du relation framgår att just relationer är viktiga för en äkta 
dialog. Även i medborgardialog som för deltagarna handlar om att föra dialog 
om samhällsutvecklingen och med samhällsföreträdare så är det personliga 
mötet under dialogaktiviteterna viktigt. Processen hamnar mer i fokus än re-
sultatet. Dialog framställs av Buber också som betydelsefullt för vår existens 
och i förlängningen för vår hälsa. Han ger argument för att fokusera på män-
niskan i demokratin. Det blir tydligt att dialogen har en demokratisk potential 
och samtidigt ställer krav på faciliteringen.  
 



 

 

117 
 

Buber tar ställning för ett strikt individuellt perspektiv. Det riskerar att bli 
alltför snävt i förhållande till medborgardialogens praktik när människorna för 
dialog med politiker. I det mötet måste det till någon form av kalibrering eller 
kompromissande, det är inte möjligt att kategoriskt hålla fast vid individens 
perspektiv. Individens perspektiv måste kalibreras mot andras perspektiv eller 
ett kollektivt perspektiv. Däremot bidrar Buber med att det krävs en grundläg-
gande hänsyn till individens villkor i dialogsituationen. Buber var ett använd-
bart verktyg i analysen när deltagarna tog upp mötet med andra som hade helt 
andra åsikter än de själva. 
 
Mötet med politikerna utgör ett annat exempel på när Buber var användbar 
dels kring hur deltagarna upplevde politikernas bemötande och dels när del-
tagarna undrade hur politikerna egentligen tänkte ta hand om resultatet. Buber 
gav många användbara associationer kring medborgardialog men nyfikenheten 
kvarstår delvis kring upplevelsen av processen att delta i dialogaktiviteter. 

Bubers filosofiska tankar som hälsofrämjande 
På samma sätt som under demokratiavsnittet använder jag de fyra första prin-
ciperna i Ottawa charter för att relatera avhandlingens teoretiska ram till häls-
ofrämjande arbete. Den första, att bygga upp hälsofokuserad samhällspolitik, kan 
fungera på ett liknande sätt för Bubers tankar som för demokratisk teori. För 
att leva upp till Bubers synsätt är det viktigt att hänsyn tas till människors behov 
av att föra dialog och skapa relationer. Det gäller både gentemot de individer 
som deltar och i den politik som utvecklas för olika samhällsområden. Nästa 
princip är utforma stödjande miljöer. För att arbetet enligt den första principen ska 
bli lyckat behöver den andra principen förverkligas och människor ges förut-
sättningar och ett sammanhang att föra dialog i och bygga relationer. De två 
ser ut att hänga nära samman i ett Buberskt perspektiv. Stärka aktivitet i lokal-
samhället är den tredje principen och är i sin tur beroende av att den första och 
den andra principen förverkligas. Bubers idémässiga bidrag till denna princip 
blir därmed mest indirekt. Den fjärde principen heter utveckla individuella förmå-
gor. Buber hävdar att människan har en drivkraft att ingå relationer med andra 
och när det praktiseras blir effekten en utvecklad förmåga. Han vänder därmed 
på perspektivet och pekar mot att det är viktigt att inte hindra människor att 
utveckla sina förmågor och ställer därmed indirekt krav på demokratin.  
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För att analysera deltagarnas reflektioner kring mötet med andra deltagare och 
med politiker var Bubers teori om Jag-Du respektive Jag-Det världen använd-
bart. Deltagarna kommenterade kring respekten för varandra, kring innehållet 
i dialogen, kring dialogprojektet som sammanhang och även kring de egna in-
satserna. Dessa aspekter har potential att bidra till de fyra principer som nämns 
ovan. Betoningen av ömsesidighet, närvaro, öppenhet samt att människor har 
en drivkraft att föra dialog och påbörja relationer utgör exempel på det som 
var hjälpsamt i Bubers teori för att få syn på vad som var viktigt i empirin. 
Buber påstår att människovärdet kommer i spel i dialogen och att inte endast 
intellektet ska styra utan att människor även behöver ge sig hän i mötet med 
andra vilket bidrog till att få syn på centrala teman i empirin. Jag söker nu yt-
terligare fördjupning i den teoretiska ramen genom att vända blicken mot 
folkhälsovetenskap och hälsofrämjande forskare  kombinerat med bland annat 
sociologi. 

Människans delaktighet i demokratin som häls-
ofrämjande företeelse 

Inledning 
För mig fanns det ingen självklar teoretisk koppling mellan medborgardialog 
och den hälsofrämjande diskursen när arbetet startade utan det krävde en hel 
del sökande med ett så öppet sinne som möjligt. En holistisk hälsosyn, defini-
tionen på hälsa (World Health Organization, 1946), Ottawa charters fem 
bärande principer (World Health Organization, 1986) och de sju grundläg-
gande principerna för ”health promotion” (Rootman, 2001) ger en syn på hälsa 
som något att sträva mot och samtidigt något som utgör en resurs för indivi-
dens liv. Denna syn på hälsa inkluderar människors vilja att vara delaktiga i det 
omgivande samhället, till exempel genom medborgardialog, och utgör en 
grundläggande förutsättning för att kunna förstå hur hälsan hos deltagare i 
medborgardialog skulle kunna påverkas. I vissa sammanhang blir denna syn på 
hälsa svår att använda, exempelvis i studier av patienter. Under vissa omstän-
digheter kan den breda synen på hälsa behöva kompletteras med mer specifika 
definitioner på hälsa för specifika ändamål. Nedan redovisas några olika studier 
som kan ge ett bidrag till ökad förståelse för att det hälsofrämjande perspektivet 
kan rymmas i en bred demokratisyn.  
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Sveriges nationella folkhälsopolitik var, den som kom 2002, banbrytande i ett 
globalt perspektiv och en av styrkorna är dess fokus på hälsans bestämnings-
faktorer (Beaglehole & Bonita, 2004). Det finns elva övergripande målområden 
där det första heter, delaktighet och inflytande i samhället (Prop. 2002/03:35). 
Kopplingen mellan demokrati, inflytande och tillit å ena sidan och hälsa å andra 
sidan betonas i beskrivningen av den förordade folkhälsopolitiken.  
 
Folkhälsoinstitutet17 (FHI) är den myndighet i Sverige som samordnar arbetet 
med att förverkliga folkhälsopolitiken. FHI har i en studie tagit upp hur hälsan 
påverkas av delaktighet och inflytande i samhället (Liljeberg, 2005). I Liljebergs 
litteraturstudie redovisas såväl internationell som nordisk och svensk forsk-
ning. De studier som inriktningsmässigt ligger närmast medborgardialog rubri-
cerar författaren som socialt kapital, socialt deltagande och hälsa. Det finns 
kopplingar mellan socialt deltagande och hälsa. Deltagandet kan vara både 
inom den privata sfären och inom den civila sfären av samhället. I begreppet 
socialt deltagande ingår många olika aktiviteter, från individuellt deltagande i 
familjeaktiviteter till kollektivt deltagande i samhälleliga och politiska samman-
hang. Ökat deltagande minskar socialt utanförskap och förbättrar troligen kva-
liteten på samhällsgemenskapen (Baum et al., 2000).  
 
Medborgardialog kan även beskrivas som en lärandeprocess. Deltagarna tar del 
av ny information i dialogen och får även ta del av andras synpunkter samt 
väger dem mot sina egna. Lärande hos vuxna bidrar positivt till hälsa och socialt 
kapital (Feinstein & Hammond, 2004). Ett delaktigt samhälle bidrar till ökad 
utbildning och även en större medvetenhet om det offentliga (Pateman, 1970). 
”Appreciative Inquiry” (AI) är ett sätt att se på lärandeprocessen. Några aspek-
ter på lärandeprocessen som AI tar upp är; en grund för lärande är att det ska-
pas en positivt uppskattande lärandesituation, framtid och möjligheter står i 
fokus, en positiv självuppfattning optimerar lärande samt vikten av att sätta de 
som ska lära sig och deras upplevelser och synpunkter i centrum (Cooperrider 
et al., 2008). Alla dessa aspekter är viktiga i medborgardialog men de täcker in 
för lite av hela fenomenet medborgardialog och fungerar därför inte som mo-
dell för en bredare analys av empirin med avhandlingens syfte. 
 

                                                      
17 Folkhälsoinstitutet (FHI) uppgick 2014 i folkhälsomyndigheten. 
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I nästa avsnitt följer en beskrivning av tre teorianknytningar som ledde mig en 
bit på vägen i sökandet efter förståelse av hur medborgardialog kan vara häls-
ofrämjande i inledningen av forskningsprojektet, socialt kapital, salutogenes 
och empowerment. Dessa tre framstod på förhand som tänkbara teoretiska 
verktyg för analysen. Alla tre teorianknytningarna har också relevans för av-
handlingen och nedan beskriver jag vad de kan bidra med. Resultatet av ge-
nomgången blir ändå att de tre teoriområdena inte fungerade tillräckligt bra för 
den analys jag ville göra i denna avhandling. Det har fått till följd att de endast 
används i begränsad omfattning i analysen. Jag fortsätter sedan avsnittet med 
en genomgång av några utvecklingstendenser inom den hälsofrämjande diskur-
sen som pekar ut att en humanistisk delaktighetsorienterad ansats som sätter 
hela människan i centrum är önskvärd. Avsnittet avslutas sedan med en ge-
nomgång av de användbara och de för avhandlingen relevanta teoretiska be-
greppen förmåga, autonomi och socialt deltagande utifrån Marmot (2006) och 
Nordenfelt (1995). Dessa teoretiska begrepp  fungerade för att bättre förstå 
hur delaktighet i demokratin är viktigt för människan och påverkar hälsan. 

Socialt kapital, salutogenes och empowerment 
Socialt kapital kan definieras som tillit mellan medborgare, normer för ömsesi-
dighet och mängden civila sammanslutningar (Kawachi, Kennedy, & Glass, 
1999). En variant av definitionen är att uttrycka socialt kapital som nära kopplat 
till socialt engagemang, ömsesidig tillit och gemenskap (Hyyppa & Maki, 2003). 
Båda studierna visar stöd för att socialt kapital har betydelse för hälsan. Det 
återstår dock mycket forskning för att bättre förstå hur det hänger ihop. Ytter-
ligare en definition lyder; sociala nätverk och dess normer för ömsesidighet och 
pålitlighet (Putnam, 2007). Olika sociala nätverk har olika effekter, vänner på-
verkar hälsan, ideella föreningar är bra för demokratin och så vidare.  
 
Som stöd för empirianalysen fungerar socialt kapital mindre bra då fokus är på 
grupp eller befolkningsnivå. Det blir en brist när deltagarnas individuella upp-
levelser av medborgardialog ska analyseras. Inom demokratisk teori återfinns 
studier som anknyter till definitionerna på socialt kapital. Ömsesidighet är en 
viktig bärande princip för deliberation (Gutmann & Thompson, 1996). I försök 
att mäta kvaliteten på deliberation lyfts bland annat ärligt uppsåt fram som en 
viktig etisk regel, ett bedrägligt beteende kan inte accepteras (Steenbergen et 
al., 2003). Ärligt uppsåt uppfattar jag som nära besläktat med tillit. 
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Om vi ser människor som under flera år deltar i medborgardialog som ett 
nätverk som påverkar demokratin så finns det en koppling mellan studiens re-
sultat och teorin om socialt kapital. Samtliga tre varianter på definitioner av 
socialt kapital ovan har även med ömsesidighet som en viktig faktor vilket 
också är ett kännetecken för alla relationer och för dialog. Det skulle kunna 
vara så att medborgardialog i projektet Skånedialogen har bidragit till att öka 
det sociala kapitalet i Skåne. Studiens bidrag till teorin om socialt kapital skulle 
ha kunnat vara att om nätverk uppmuntras på olika sätt bör en central ambition 
vara att skapa så bra förutsättningar som möjligt för relationer respektive en 
fungerande dialog att utvecklas i nätverken. Efter en första studie av socialt 
kapital och utifrån studiens resultat som fokuserar individnivån och relationer 
så kvarstod min nyfikenhet kring hur processen att delta i medborgardialog kan 
förstås med särskilt fokus på dess bidrag till bättre hälsa. Eftersom socialt ka-
pital i första hand inte fokuserar individnivån valde jag att försöka stilla min 
nyfikenhet på annat håll. 
 
Nästa fråga blir om Antonovskys teori om salutogenes (Antonovsky, 2005) kan 
bidra med teorianknytning. Begreppet känsla av sammanhang med dess tre 
komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, kan appliceras på 
deltagare i medborgardialog. Att människor kan uppleva en känsla av samman-
hang av att delta i medborgardialog under en tvåårsperiod verkar troligt. Om 
vi börjar med komponenten begriplighet går det att påstå att deltagandet i med-
borgardialog kan göra demokratin och politiken mer begriplig och likaså den 
egna rollen i förhållande till det demokratiska systemet.  
 
Ett lyckat dialogprojekt bör även ha möjlighet att bidra till att deltagarna upp-
lever en hanterbarhet i demokratiska och politiska sammanhang, att det är möj-
ligt att i någon mån påverka i samhället. Även den tredje komponenten i känsla 
av sammanhang, meningsfullhet, bör rimligen kunna stärkas av deltagande i 
medborgardialog. Till exempel kan deltagarna uppleva att resultatet från med-
borgardialogen kommer till användning på ett trovärdigt sätt i den politiska 
beslutsprocessen. För alla tre komponenterna förutsätter det ett relativt lyckat 
arbete med dialogen.  
 
När vi kommer till det i Antonovskys teori centrala begreppet stressorer blir 
det svårare att se den naturliga kopplingen till medborgardialog. Stressorerna 
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ställer krav på individen och hanteras utifrån individens överordnade psykoso-
ciala generella motståndsresurser (GMR) eller generella motståndsbrister 
(GMB). Fokus är på hur individen klarar av att hantera de stressorer som hen 
upplever. Avhandlingens empiriska analys understryker det relationella i dialo-
gen och detta blir som svårast att koppla ihop med GMR och GMB som indi-
viden har med sig in i till exempel medborgardialog och varken GMR eller 
GMB påverkas nämnvärt på kort sikt enligt teorin.  
 
Medborgardialogen och dess innehåll behöver heller inte utgöra tydliga stres-
sorer för deltagarna. Även om det salutogena perspektivet stärker avhandlin-
gens breda demokratisyn och skulle kunna bidra till en större förståelse saknar 
jag det analytiska verktyget för att förstå vad som händer i processen som med-
borgardialog utgör. Även med det salutogena perspektivet kvarstod min ny-
fikenhet kring hur processen fungerar och vad som kan öka förståelsen för hur 
deltagande i medborgardialog kan bidra till bättre hälsa. 
 
Empowerment18 är nästa teoriinriktning som jag inledningsvis läste mer om. 
Jag upplever det som ett svårfångat, mångfacetterat begrepp. En del definitio-
ner har det gemensamt att de sätter makt i centrum. Empowerment flyttar makt 
till individen (Askheim, 2003). Askheim (2003) framhåller även att det finns 
både en individuell och en strukturell dimension av empowerment. Detta stäm-
mer väl överens med medborgardialog. I en annan beskrivning av empower-
ment handlar det om människors förmåga till förståelse och kontroll över per-
sonliga, sociala, ekonomiska och politiska krafter för att kunna förbättra sina 
livsvillkor (Israel, Checkoway, Schulz, & Zimmerman, 1994). Ytterligare en an-
nan studie tar bland annat upp att ”Community empowerment”-teori pekar 
mot att ökad empowerment leder till positiva hälsoeffekter och därmed utgör 
ett legitimt sätt att angripa sociala bestämningsfaktorer (Wallerstein, 2002).  
 
De båda sistnämnda studierna kan appliceras på medborgardialogsprojekt som 
har en tydlig inriktning på förändring inom ett visst område. Empowerment på 
den individuella nivån kallas psykologisk empowerment och ett konceptuellt 
ramverk kan beskrivas utifrån stressorer (Israel et al., 1994). Den psykologiska 
aspekten betonas som viktig och som ett sätt att koppla ihop olika nivåer av 
empowerment (Zimmerman, 1990). Empowerment och medborgardialog har 

                                                      
18 Empowerment översätts till bland annat egenmakt på svenska. Det missar dynami-
ken i ordet. Bemyndigande är en bättre översättning ur den aspekten men är å andra 
sidan inte vanligt och inte ett ledigt ord att använda. I avhandlingen kommer jag där-
för att använda det engelska ordet utan översättning. 
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en del som passar ihop men det inslag av deliberation som finns i medborgar-
dialogsprojekt pekar på en skillnad. Dessa projekt tar inte sin utgångspunkt i 
ett upplevt problem eller maktlöshet utan fokus ligger just på deliberationen i 
en värdeladdad fråga som i och för sig kan bottna i ett aktuellt problem. Ett 
bra resultat från ett sådant projekt är att efter det att många ståndpunkter har 
yttrats blir det lättare att identifiera en hållning som värnar gemensamma intres-
sen utan att någon särskild individ, grupp eller lokalsamhälle nödvändigtvis blir 
stärkta (empowered). Det bör tilläggas att individer, grupper eller lokalsamhälle 
mycket väl kan bli stärkta genom ett medborgardialogsprojekt men det är inte 
det som i första hand står i fokus eller är utgångspunkten. 
 
När vi även tar in analysen från intervjuerna och det fokus på relationer som 
kom fram där så klarade inte empowermentbegreppet av att stilla min nyfiken-
het på hur människor påverkas av att delta i medborgardialog och hur det kan 
bidra till bättre hälsa. Även om empowerment i grunden har att göra med en 
relation mellan en eller flera individer å ena sidan och beslutsfattare å andra 
sidan så har fokus inom forskningen varit på social förändring för individen, 
gruppen eller lokalsamhället. Min nyfikenhet kvarstod kring hur processen fun-
gerar och hur den kan öka förståelsen för hur deltagande i medborgardialog 
kan bidra till  bättre hälsa? Nedanstående citat pekar på ett intresse att studera 
den psykologiska och den individuella aspekten av empowerment ytterligare. 
Citatet pekar också mot att det finns ett djupare intresse för relationer. 
”Contextual factors are an essential component of empowerment theory but equally critical 
are intrapsychic factors such as cognitive, personality, and motivational aspects of control. The 
goal is to understand how what goes on inside one´s head interacts with what goes on in one´s 
environment to enhance or inhibit one´s mastery and control over the factors that affect one´s 
life.” (Zimmerman, 1990) 
Empowerment är en långsiktig process av lärande och utveckling som pekar i 
samma riktning (Kieffer, 1984). Jag upplevde, trots beröringspunkterna mellan 
empowerment och medborgardialog, fortfarande att jag hade behov av att fort-
sätta leta efter teoretiska kopplingar. 

Några övergripande tendenser inom den hälsofrämjande 
diskursen 
Synen på hälsa blir mer positivt inriktad när beslut tas om följande definition, 
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”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not 
merely the absence of disease or infirmity” (World Health Organization, 1946). 
Definitionen är en föregångare till de tankar som utvecklas vidare i Alma Ata 
deklarationen och i Ottawa charter och etablerar tanken på hälsa som en 
mänsklig rättighet och att hälsa framför allt har sociala bestämningsfaktorer. 
Ottawa charter bidrar till att klargöra de normativa aspekterna av hälsof-
rämjande arbete och de värderingar som ligger bakom processen att eftersträva 
hälsa (Potvin & Jones, 2011). Ottawa charter blev framgångsrikt för att det var 
det första policydokument som till fullo beskrev hälsans roll i senmoderniteten, 
ofta refererad till som den nya folkhälsan. Dokumentet definierade hälsa som 
en resurs och integrerad del av vardagslivet, legitimerade hälsans utbredning till 
andra sektorer och föreslog att hälsa skulle bli en del av policies inom alla sam-
hällssektorer (Kickbusch, 2007). Det spelar roll på vilket sätt hälsa blir en del 
av olika samhällssektorer. Att värdera hur en policy påverkar människors hälsa 
eller att formulera en policy som bidrar till bättre förutsättningar för en god 
hälsa låter bra. När hälsosatsningar å andra sidan görs med vissa syften, exem-
pelvis att förbättra landets ekonomi, riskerar det att bli problematiskt. Hälsa är 
nämligen värt att betrakta som ett självändamål och det ska även vara tillåtet 
för människor att värdera andra mål lika högt eller högre såsom frihet, demo-
krati eller nöjen oavsett om det alltid gynnar deras hälsa (Vallgårda, 2009). 
 
Hälsofrämjande arbete är en strategi för förbättrad folkhälsa som reflekterar 
moderniteten (Potvin & McQueen, 2007). Det moderna hälsofrämjande 
synsättet har vuxit fram sedan 1970-talet och Ottawa Charter innebar ett försök 
att kodifiera inriktningen. Det gjordes bland annat genom att betona de fem 
bärande principerna; ”build healthy public policy, create supportive environ-
ments, strengthen community action, develop personal skills and reorient 
health services”. De tre första principerna visar på en koppling till en bred de-
mokratisyn genom att hälsosam offentlig politik skapas i det demokratiska sy-
stemet och att en levande demokrati bidrar till att skapa stödjande miljöer re-
spektive att stärka agerandet i lokalsamhället. 
 
Samhällets roll och sociala bestämningsfaktorer betonas i och med denna defi-
nition på hälsa och ses som en resurs för livet i stort. Rootman (2001) anger 
sju vägledande principer som bör prägla hälsofrämjande arbete, de är ”empo-
wering, participatory, holistic, equitable, intersectoral, sustainability and mul-
tistrategic”. Det går bra att koppla samman dessa med avhandlingens holistiska 
hälsosyn och breda demokratisyn. Principerna har potential att exempelvis bi-
dra till att stärka individens handlingsförmåga och till att involvera människor 
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i den politiska processen. De fyra första principerna fokuserar individen medan 
de övriga har den miljö där individen verkar i fokus och kan huvudsakligen 
åtgärdas genom insatser på samhällsnivå. Olika definitioner av hälsofrämjande 
arbete uppvisar stor variation men det går att identifiera två klusterbildningar, 
den ena runt miljön och den andra runt individen. De flesta ser behovet av att 
fokusera på båda (Rootman, 2001). 
 
Efter Ottawa Charter har utvecklingen både fortsatt framåt men även stannat 
av och därmed inte blivit institutionaliserad på djupet (Potvin & McQueen, 
2007). Forskarna på de hälsofrämjande högskoleavdelningar som vuxit fram 
har ett multidisciplinärt perspektiv som främst hämtas från det medicinska re-
spektive det samhällsvetenskapliga området (Potvin & McQueen, 2007, s. 15). 
För att den hälsofrämjande inriktningen ska bli mer institutionaliserad ställer 
det bland annat krav på fortsatta försök att förena teoretiska och metodolo-
giska perspektiv från olika traditioner för att se på samma verklighet. 
 
Utvecklingsprogram såsom hälsofrämjande stad, hälsofrämjande skola och 
hälsofrämjande sjukhus har spritts över jordklotet och bidragit till att tanken 
på att hälsa uppstår och upprätthålls i människors vardagsliv trots allt blivit mer 
känd. Programmen har även bidragit till att omorientera befintliga folkhälsoin-
stitutioner mot intersektoriell samverkan, hälsosam offentlig politik, värdering 
av folkhälsan, delaktighet i samhället och ett nytt ledarskap (Potvin & 
McQueen, 2007). 
 
Även om det hälsofrämjande arbetet inte har blivit så etablerat som dess 
förespråkare hade önskat så är det en strukturerad diskurs och en uppsättning 
praktiker som ringar in ett sätt att arbeta praktiskt respektive bedriva forskning. 
Det hälsofrämjande perspektivet så som det formuleras i de fem principerna i 
Ottawa charter relaterar till det sammanhang som medborgardialog utgör. I 
avhandlingen fungerar principerna som verktyg som bidrar till att förtydliga 
hur kopplingen mellan medborgardialog och hälsa kan förstås. Med ett annat 
perspektiv kan den framväxande hälsofrämjande diskursen beskrivas som 
folkhälsoarbetets tredje revolution (Potvin & McQueen, 2007). De två tidigare 
som i hög grad påverkat vad systemet ska uppnå, hur kunskapsbasen ser ut 
samt sättet att arbeta var hanteringen av infektionssjukdomar respektive kro-
niska sjukdomar.  
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Tanken bakom den tredje revolutionen visar sig genom att många människor 
lever långa liv utan att drabbas av särskilt mycket sjukdomar vilket öppnar upp 
mot att en del ansträngningar för folkhälsan kan riktas mot att maximera hälsan 
som en resurs för att leva. Hälsa är därmed inte endast en biologisk del av det 
mänskliga livet utan en produkt som alla ska behålla så många år som möjligt. 
Som en produkt av vardagslivet omfattar hälsan livets alla aspekter (Potvin & 
McQueen, 2007). Om detta stämmer krävs att interventioner med hälsoinrikt-
ning görs utifrån kunskap om hur människor fattar beslut och agerar på sätt 
som påverkar deras hälsa. Förutom en multidisciplinär ingång värderas även 
lekmannakunskaper allt mer som en legitim kunskapskälla (Potvin & 
McQueen, 2007). Medborgares delaktighet tillskrivs en större betydelse i inter-
ventioner och hänsyn får tas till en mängd olika riskfaktorer, sociala förhållan-
den och olika arenor. Folkhälsans tredje revolution slår fast att hälsa är att be-
trakta som ett socialt fenomen likaväl som ett biologiskt och psykologiskt. 
 
Samtidigt som det hälsofrämjande perspektivet i kölvattnet av Ottawa charter 
ofta beskrivs som ett nytt synsätt argumenterar Vallgårda (2005) för att synsät-
tet har funnits med sedan antikens grekland. När det hälsofrämjande perspek-
tivet beskrivs i positiva ordalag betonas att människor ska stärkas och det ska 
underlättas att fatta hälsosamma beslut. Bakom resonemanget finns tanken på 
att när allt fler lever långa och friska liv kan fokus flyttas från att undvika sjuk-
dom till att förbättra hälsan så mycket som möjligt för att fortsätta leva långa 
och friska liv. Under större delen av 1900-talet har det inom folkhälsoområdet 
(a) blivit fler professionella, fler riktlinjer och kampanjer samt skett en bredd-
ning av området, (b) tillskrivits människor ett allt större ansvar att välja och 
göra det rätta och (c) kommit fler föreskrifter som människor uppmanas att 
efterleva. Utifrån denna beskrivning står det klart att, parallellt med det lov-
värda och stärkande i den hälsofrämjande diskursen, har samhället fortsatt att 
använda auktoritära och paternalistiska styrningstekniker (Vallgårda, 2005). 
Det saknas i detta en ömsesidighet mellan samhället och individen. Samhällets 
företrädare har satt agendan på förhand och bestämt vad hälsa är, hur den kan 
uppnås eller bibehållas och att alla bör sträva efter den. Det blir en styrning av 
människor i riktning mot att de ska styra sig själva i rätt riktning. 
 
Inom hälsoområdet pågår det en annan utveckling med sociala och kulturella 
inslag där medicinvetenskapen studerar människan på molekylärnivå, forskarna 
försöker kontrollera själva livets processer och vanliga människor försöker göra 
sig själva bättre genom olika ingrepp (ej alltid medicinskt betingade). För att 
hantera dessa nya utvecklingstendenser växer det fram en bioetik som försöker 
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komma fram till hur vissa aktiviteter bör bedrivas men lämnar inga rekommen-
dationer för hur andra aktiviteter bör bedrivas (Rose, 2009, s. 60).  
 
Livet självt blir, i och med den ökade förmågan att faktiskt påverka livets pro-
cesser, mer och mer förhandlingsbart vilket i sin tur innebär att ansvar flyttas 
till individen. Om det går så långt att samhällets företrädare lägger ett personligt 
ansvar på medborgare som är gränslöst (hyperansvar) riskerar det att motverka 
sitt syfte. När det inte finns några gränser eller regler för det ansvar som förvän-
tas tas av medborgarna finns risken för att inget ansvar alls kan tas (Knudsen 
& Andersen, 2013, s. 75-76). Utvecklingen pekar på att etiken och politiken 
behöver utvecklas för att hitta nya koncept för en politik där livet självt står på 
spel (Rose, 2001, s. 42). Medborgardialog är ett exempel på hur politiker kan 
utveckla sitt sätt att jobba, nämligen att involvera medborgare mer systematiskt 
för att få en bredare belysning av viktiga framtidsfrågor under den politiska 
beslutsprocessen. I detta sammanhang binds den femte principen i Ottawa 
charter om att omorientera hälso- och sjukvårdssystemet ihop med medborgar-
dialog. Den kopplingen har indirekt relevans utifrån avhandlingens tema och 
visar att samtalsdemokrati kan spela en dubbel roll, både att medborgare är 
med och bidrar till ny politik och att människor utvecklas individuellt av att 
delta. Utvecklingen mot att kunna styra livets processer visar på att hälsa är på 
en och samma gång kulturellt producerat och personligt erfaret.  
 
På 1700-talet blev människolivets olika aspekter ett nytt område för politisk 
styrning och en professionalisering av hälsan ägde rum (Otto, 2009, s. 41). 
Hälsan kan mätas både utifrån den biologiska organismen och vara knutet till 
olika uppfattningar om vad det innebär att leva ett gott liv. Hälsan blir med 
detta synsätt svårdefinierbar och måste ges konkret innehåll i de situationer där 
hälsa utgör en komponent (Otto, 2009, s. 52). Det finns med andra ord inte 
längre ett sätt att vara professionell på utan många.  
 
Spänningen mellan en helhetsorienterad humanistisk hantering av människans 
sjukdomar och en vetenskaplig manipulation av avgränsade sjukdomsenheter 
eller kroppsdelar är inte något nytt utan har funnits sedan antiken (Jensen, 
2002, s. 13). Under antiken uppstod inom medicinen ett begrepp om det indi-
viduella men hos Aristoteles besvarades frågor om det individuella inom ramen 
för medborgarnas gemenskap (Jensen, 2002, s. 15, 24). I den moderna liberala 
demokratin så har den enskilda människan getts ett ansvar för att formulera 
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mål för sitt liv där hälsan är en komponent. Det innebär att synen på hälsa, 
återigen, har individualiserats. 
 
Faktorer utanför vården och individen såsom globalisering, informationssam-
hället, nätverksorganisering samt gransknings- eller risksamhället bidrar till att 
kritisk reflektion behöver användas mer (Frost, 2010). Vårdpersonalen av idag 
ska inte enbart bidra till individuell lycka och välfärd utan behöver breda hu-
manistiska kunskaper som gör det möjligt att förhålla sig reflexivt till den egna 
praktiken också (Jensen, 2002, s. 38). I och med att de sociala bestämningsfak-
torerna för hälsan får större vikt behöver även politiker reflektera över detta 
och ett sätt de kan göra det är att involvera medborgare i processen. Det gäller 
till exempel hanteringen av fakta vilka inte är neutrala utan de värderingar som 
ligger bakom måste också tas hänsyn till i försök till styrning (Mol, 2008, s. 50). 
Individualiseringen och ökat fokus på sociala faktorer innebär att det krävs en 
ständig anpassning för att hantera verkligheten (Mol, 2008, s. 62). 
 
Alla kunskapsområden har begränsningar i så måtto att de inte kan förklara 
allting som sker i verkligheten vilket innebär att ett mått av ödmjukhet krävs. 
En professions eller ett kunskapsområdes vanor har värderingar inbyggda i sig 
och därför finns ett behov av reflektion och av samhandling, inte endast samar-
bete (Wackerhausen, 2009, 465, 471). Inom det egna kunskapsområdet sker 
den första gradens reflektion, vilket innebär problemlösning. Den andra gra-
dens reflektion uppstår mellan två kunskapsområden vilket gör att det egna 
området ses i ett nytt ljus samtidigt som det finns försvarsmekanismer inbyggt 
för hur mycket ifrågasättande som tolereras (Wackerhausen, 2009, s. 468-469). 
Vården är ett övergripande kunskapsområde med delområden, likaså är politi-
ken ett eget kunskapsområde och i takt med att lekmannakunskaper tillmäts 
allt större legitmitet måste även det betraktas som ett eller flera kunskapsom-
råden. Medborgardialog blir ett sätt bland flera att reflektera och utöva sam-
handling mellan olika områden. Det understryker potentialen med att se med-
borgardialogens dubbla roll i detta sammanhang, att både bidra till utveckling 
av politik och till att bidra till individens hälsa. 
 
Förutom ett ökat individfokus respektive strukturfokus kan ett kollektivt fokus 
anläggas som innebär att stärka hela människan i ett socialt samspel för att 
uppnå långsiktiga och hållbara hälsofrämjande insatser (Bech Lau, Holm, 
Andersen, & Dybbroe, 2012, s. 30). Detta flyttar perspektivet från professionen 
eller från politiken eller från en särskild frågeställning till människans vardags-
liv. Social inklusion är centralt för att utveckla hälsofrämjande arbete och en 



 

 

129 
 

del av det är, förutom specifika områden som skola, närmiljö och arbete, hur 
de kommunalpolitiska förhållandena i stort är inrättade (Bech Lau et al., 2012, 
s. 31). Medborgardialogen erbjuder även här en möjlighet att reflektera över de 
olika nivåerna som en enskild medborgare rör sig i, den egna vardagen, skola 
eller arbete samt samhällsnivån.  
 
Utvecklingen, som den hälsofrämjande diskursen ger en bild av, är mångfacet-
terad. Sociala determinanter tillskrivs större betydelse, synen på hälsa individu-
aliseras med ökat eget ansvar som följd, synen på hälsa blir situationsbunden, 
professionen måste bli reflexiv och olika kunskapsområden måste lära sig att 
samhandla. Behovet av att involvera människor i dessa processer ökar med 
denna ökade komplexitet och medborgardialog kan utgöra ett sätt som är läm-
pligt i vissa sammanhang. Det är mycket i dessa övergripande tendenser inom 
den hälsofrämjande diskursen som pekar på samtalsdemokratins och med-
borgardialogens dubbla roll för utvecklingen av hälso- och sjukvården och sy-
nen på hälsa respektive att bidra till individens hälsa genom att möjliggöra del-
tagande i samhällsutvecklingen. Dessa övergripande tendenser ligger delvis i 
kanten av avhandlingens huvudtema men ger ett bidrag till hur kopplingen mel-
lan medborgardialog och hälsa kan förstås i ett brett perspektiv. I nästa avsnitt 
beskrivs hur förmåga, autonomi och socialt deltagande kan leda till ökad delak-
tighet i samhällslivet och främja hälsan. 

Förmåga, autonomi och socialt deltagande 
Hälsan hos individerna i ett samhälle följer en social gradient19 vilket innebär 
att ju högre någon befinner sig i ett samhälles sociala hierarki, eller tillhör de 
mer resursstarka, ju bättre hälsa har sannolikt personen (Marmot, 2006, s. 11-
12). Sambandet finns både kopplat till inkomst och till utbildning. Det är även 
de resurstarka som i större utsträckning deltar aktivt i demokratin på olika sätt. 
Att de resursstarkas hälsa gynnas av att det finns en hälsogradient hänger sam-
man med att människor i olika socialgrupper exponeras för olika sociala och 
ekonomiska omständigheter (Marmot, 2006). Ur ett demokratiperspektiv finns 
det utifrån detta en uppgift för samtalsdemokratin att adressera som är ut-
manande. Det verkar nämligen vara lättare att skapa former för deltagande som 

                                                      
19 Hälsogradient kommer att användas som synonym till, social gradient som påver-
kar hälsan. 
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gynnar de resursstarka (D. Karlsson & Gilljam, 2015). Ur ett partipolitiskt per-
spektiv får det också betydelse om skillnader i hälsa betraktas som en gradient 
eller som en dikotomi. En politisk tankemodell som utgår från en dikotomisyn, 
och fokuserar sämre hälsa som ett problem framför allt för de med minst re-
surser, har svårare att hantera hälsoskillnader mellan andra grupper i samhälllet 
vilket däremot en modell som tar gradienten som utgångspunkt har lättare för 
(Vallgårda, 2008). Modellen som tar gradienten som utgångspunkt lämnar 
utifrån detta synsätt ett större utrymme för att ta hänsyn till olika sociala 
bestämningsfaktorer. 
 
Det ligger en omfattande forskning bakom slutsatsen om en hälsogradient. 
Både apor och människoapor ingår i studierna samt grupper av människor i 
Kerala (Indien), Costa Rica, Japan, Kuba, svarta och vita i USA, brittiska 
statstjänstemän, svenska akademiker, Oscarsvinnare och polarforskare. Ju mer 
exakt de sociala hierarkierna manifesterar sig i olika samhällen desto tydligare 
går det att se relationen mellan social position och hälsa (Marmot, 2006, s. 61).  
 
Högre upp i den sociala rangordningen minskar sannolikheten för att bli sjuk 
och tvärtom. Stödjande relationer är i detta sammanhang en viktig bidragande 
orsak till att kunna upprätthålla kroppens motståndskraft vid sjukdom. Skillna-
der i motståndskraft är i sin tur relaterade till omfattningen av sociala relationer 
(Marmot, 2006, s. 209). Med sociala relationer avses här allt från den närmaste 
familjen via vänner till relationer ute i samhället såsom föreningsliv och lik-
nande sammanhang. Människor som befinner sig högre upp längs den sociala 
gradienten har fler sociala relationer och med större variation (Marmot, 2006, 
s. 208). Medborgardialog utgör ett exempel på en aktivitet som kan samman-
föra människor från olika socialgrupper och bidra till att fler sociala relationer 
utvecklas. 
 
Samarbete, ömsesidighet och tillit är grundläggande positiva inslag i ett sam-
hälle (Marmot, 2006, s. 215). Det är saker som underlättar för alla människor 
att leva ett bra liv oavsett var de befinner sig längs hälsogradienten. En utveck-
lad samtalsdemokrati gör anspråk på att bidra till dessa inslag i samhället. Indi-
vider i ett samhälle befinner sig på olika ställen längs den sociala gradienten och 
mellan olika samhällen finns det också skillnader. En effekt av den sociala gra-
dienten är att samhällen som kännetecknas av social sammanhållning, rika eller 
fattiga, har god hälsa det vill säga samhällen som i högre grad kan överbrygga 
den sociala rangordning som finns. Den grad av hälsa vi upplever i ett samhälle 
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beror med andra ord på balansen mellan den sociala rangordningen å ena sidan 
och samarbete och tillit å den andra (Ibid).  
 
Ekonomiska och sociala influenser påverkar mänskliga relationer byggda på 
tillit och ömsesidighet vilket leder till påverkan på hälsan. Uttryckt på detta sätt 
blir en skärningspunkt mellan demokrati och det sociala hälsofrämjande per-
spektivet tydlig. Den som har ett socialt hälsofrämjande uppdrag får  härmed 
argument för att demokratiutveckling är en viktig aspekt som bidrar till samar-
bete och tillit och omvänt får den som har ett demokratiuppdrag argument för 
att sociala och hälsofrämjande insatser för att överbrygga den sociala rangord-
ningen bidrar till förbättrade förutsättningar för ett mer jämlikt deltagande i 
demokratin. 
 
Hälsa är en psykofysiologisk förmåga (Nordenfelt, 1995, s. 69). Ibid (s. 145) 
definierar hälsa som en individs förmåga att uppnå sina vitala mål och de vitala 
målen är de som är nödvändiga och tillräckliga för att uppnå ett minimum av 
individens välfärd. För de individer som aktivt strävar efter att vara delaktiga i 
det samhälle de lever i blir deltagande i medborgardialog ett sätt, bland andra, 
att använda sin förmåga och att utöva sin självständighet, i sin strävan efter 
personliga mål.  
 
Människor i allmänhet går kanske inte runt och tänker att deltagande i med-
borgardialog ingår i deras personliga mål däremot ingår det hos alla människor 
ett behov av att utöva viss kontroll över sin egen livssituation. Att delta i dia-
logaktiviteter med samhällsföreträdare, kräver viss kontroll över sitt eget liv, 
och kan bidra till bättre livsvillkor i det samhälle personen lever vilket  kan vara 
en del av en individs personliga mål i enlighet med Nordenfelts definition. Ar-
rangörer av medborgardialog får anta utmaningen att vara så tillgängliga och 
attraktiva att både de som redan strävar efter att delta i samhällslivet och de 
som inte tidigare har prioriterat detta ingår bland deltagarna. Ojämlikheter i 
rangordningen i ett samhälle, den sociala gradienten, får betydelse när det också 
leder till ojämlikheter i förmåga, förmåga att leva det liv en helst vill leva. Cen-
tralt för denna förmåga är autonomi och socialt deltagande och saknas de så 
leder det till försämrad hälsa (Nordenfelt, 1995, s. 69). 
 
Autonomi omfattar möjligheter till att vara socialt deltagande och till ett antal 
sociala roller eller funktioner. Hälsa, autonomi och socialt engagemang utgör 
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grundläggande mänskliga behov och hänger intimt samman med varandra 
(Marmot, 2006, s. 328). Autonomi och socialt deltagande hamnar i förgrunden 
eftersom den sociala gradientens påverkan på hälsan inte i huvudsak kan till-
skrivas skillnader i kost, rökning eller andra livsstilsfaktorer. Hälsa blir 
därigenom sammankopplat med sociala roller eller funktioner. Alla människor 
har ett antal olika roller i sitt liv som till exempel barn, förälder, partner, pensi-
onär, arbetstagare, arbetsgivare, privatperson, medborgare och konsument.  
 
Det vi gör i dessa olika roller har ett viktigt inflytande på våra egna möjligheter 
till autonomi eller socialt deltagande och det påverkar andra människors möj-
ligheter till detsamma (Marmot, 2006, s. 329). I central- och östeuropa försäm-
rades hälsan kraftigt efter det kommunistiska systemets kollaps och ungefär 
fyra miljoner fler människor dog än vad som gick att förvänta sig av den histo-
riska trenden. Det som enligt Ibid (s. 263) saknades i de länderna var män-
niskors sociala deltagande och kontroll, det vill säga de kunde inte delta fullt ut 
i samhället och därmed ha autonomi och känna att de hade kontroll över sina 
liv. 
 
Livsstilsaspekter hos de olika befolkningsgrupperna i flera olika länder som 
studerats räckte inte till för att förklara skillnaderna i hälsa så svaret var tvunget 
att letas bland sociala faktorer istället. Det finns många sätt som människor 
skiljer sig åt vilket innebär att sociala rangordningar i sig inte är något konstigt. 
När hälsogradienten för olika länder jämförs skiljer den sig åt vilket innebär att 
det finns bakomliggande skillnader mellan länderna. Det som har betydelse är 
i vilken utsträckning ojämlikheter i rangordning leder till ojämlikheter när det 
gäller förmåga, förmåga att leva det liv en helst vill leva (Marmot, 2006, s. 308). 
Förmågan handlar om att självständigt kunna agera efter egen vilja utan att 
samhället eller andra människor hindrar det. Förmågan handlar även om att 
klara av att vara aktiv i olika sammanhang i samhället och att klara av att inter-
agera med andra. 
 
Detta får konsekvenser och ställer krav när försök att involvera människor i 
dialogaktiviteter görs. Det kan vara svårare att få tag på de människor, längre 
ned på den sociala gradienten, som har en sämre förmåga att leva det liv de vill. 
De är i högre grad sysselsatta med mer grundläggande saker i sina liv än med-
borgardialog. Dessutom har människor en ungefärlig vetskap om var de befin-
ner sig längs gradienten eller den sociala hierarkin. En dialogsituation med del-
tagare som befinner sig på olika nivåer längs den sociala gradienten innebär en 
större utmaning för de som befinner sig längre ned då de i någon mening måste 
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hävda sig mot andra som till exempel har större kunskaper och ett mer utveck-
lat språk. 
 
Det är inte alla människor som påverkas av hälsogradienten på individnivå men 
på gruppnivå syns det tydligt. Den generella förekomsten av en social gradient 
för människors hälsa innebär att också medborgare som deltar i dialogaktivite-
ter och samtal alla befinner sig på olika ställen längs gradienten. Det är de om-
ständigheter under vilka olika socialgrupper lever som avgör den autonomi och 
kontroll över sina liv som de besitter och som påverkar deras hälsa (Marmot, 
2006, s. 27). I en dialogsituation blir varje enskild människa påverkad som in-
divid och dialogen spelar en roll för hur individen uppfattar sin position i sam-
hället. De omständigheter individen levt under tidigare avgör hur individen på-
verkas. 
 
Ontologisk trygghet handlar om att människor har tilltro till den sociala ord-
ningen, till sin egen plats i samhället, till sin rätt att vara sig själv och till en tro 
på att kunna uppnå självförverkligande. Ontologisk trygghet verkar vara den 
individuella motsvarigheten till socialt kapital (Marmot, 2006, s. 263). I dialog-
situationen interagerar människorna med varandra och med företrädare för 
samhället och i det mötet påverkas det sociala kapitalet för gruppen och den 
ontologiska tryggheten för individen. De sociala faktorerna i samband med 
medborgardialog har med andra ord avgörande betydelse för hur dialogen ska 
fungera. 
 
Att det sociala har betydelse stämmer överens med både en holistisk hälsosyn 
och en bred demokratisyn. Marmot (2006, s. 313) för fram att vi bör ta hänsyn 
till ojämlikheter i hälsa i de fall de är ett resultat av orättvisor som är skapade 
av samhället och kan rättas till. Många kan nog bli överens om att det i vissa 
fall otvivelaktigt är samhället som skapat en ojämlikhet i hälsa men när det 
kommer till att definiera var gränsen för vad som ska betraktas som ojämlikhe-
ter går finns det större skillnader i synsätt. Faktorer som påverkar är till exempel 
individens val, socialt sammanhang och individuella karaktärsdrag, nedärvda 
eller förvärvade. Oavsett hur mycket forskningsresultat som finns tillgängligt 
kommer det inte att vara möjligt att slå fast var gränserna går utan svaret kom-
mer att vara beroende av en politisk och filosofisk utgångspunkt (Vallgårda, 
2006). Sociala ojämlikheter i ett samhälle är dock en faktor att ta hänsyn till när 
olika demokratisatsningar ska genomföras. Detta understryker behovet av att i 
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avhandlingen ha en syn på demokrati som något som har sin utgångspunkt i 
det sociala. Det visar också att den breda demokratisynen som inkluderar det 
hälsofrämjande perspektivet berikar samtalsdemokratin genom att ge nya argu-
ment för att ta hänsyn till sociala ojämlikheter utöver de argument som har en 
mer statsvetenskaplig utgångspunkt. 
 
Medborgardialog erbjuder ett sammanhang där människor kan använda sin för-
måga till autonomi och socialt deltagande utanför den egna livsvärlden. Ge-
nomgången ovan av olika teoretiska inriktningar har lett fram till att Marmot 
(2006) med stöd av Nordenfelt (1995) och synen på hälsa, hälsogradienten, 
förmåga, autonomi och socialt deltagande framstår som lämpliga verktyg som 
konstruktivt kan hjälpa till att analysera det empiriska materialet på ett sätt som 
inkluderar det hälsofrämjande perspektivet i en bred syn på demokrati. 

Summering   
Det teoretiska bidraget i detta avsnitt är att autonomi och socialt deltagande är 
viktigt för människors förmåga att leva det liv de helst vill leva vilket påverkar 
deras hälsa. Socialt kapital, salutogenes och empowerment är teoretiska be-
grepp med bäring på medborgardialog. Efter hand har jag kommit fram till att 
alla tre är begrepp som är svåra att konkretisera i relation till medborgardialog 
och avhandlingens inriktning. Socialt kapital passar mindre bra som teoretisk 
ram på grund av ett huvudsakligt befolkningsfokus men har i viss utsträckning 
bidragit till analysen. 
 
Salutogenes passar in teoretiskt och hade kunnat utvecklas mer som en del av 
det hälsofrämjande perspektivet. Det var dock svårt att konkretisera som stöd 
för analysen. Begreppen meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet gör sig 
egentligen bäst i ett livsförloppsperspektiv vilket gör det svårare att använda 
avseende medborgardialog. Tidshorisonten blir för kort och sammanhanget för 
avgränsat. En svårighet med empowerment som teoretisk ram är att dess fokus 
ofta är på social förändring för individen. Medborgardialog däremot har fokus 
på den generella samhällsutvecklingen även om individuella perspektiv på so-
cial förändring också utgör ett inslag.  
 
Mest användbar av de folkhälsovetenskapligt orienterade teorierna som jag 
tagit upp är den om förmåga, autonomi och socialt deltagande. Vi kan konsta-
tera att delaktighet och inflytande i demokratin är ett område där människors 
olika förmåga visar sig. Marmot (2006, s. 246) formulerar även sina slutsatser 
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så, ” ... att den grad av kontroll du har över ditt liv och de möjligheter du har 
att delta fullt ut i samhället på ett kraftfullt sätt avgör din hälsa.” Effekterna av 
den sociala gradienten är därför något arrangörerna av dialogaktiviteter måste 
hantera på ett etiskt försvarbart sätt vilket innebär att sträva efter att möjliggöra 
för alla oavsett förmåga att delta.  
 
I dialogsituationen, åtminstone, får en mindre utvecklad förmåga till autonomi 
och deltagande kompenseras för genom faciliteringen av de olika aktiviteterna. 
Vilka individer som har bättre eller sämre förmåga att leva det liv de vill leva 
säger Marmots teori inget om. Den kan inte heller bidra till att berätta på vilket 
sätt en facilitering i syfte att kompensera för skillnader bäst görs. Med en holi-
stisk hälsosyn och fokus på människan i demokratin framstår människors för-
måga (att delta aktivt i samhället) och autonomi respektive möjligheter till so-
cialt deltagande som centrala för avhandlingen. I de intervjuade deltagarnas 
kommentarer kring medborgardialog som arena fungerade Marmot och Nor-
denfelt som analysverktyg. Det gjorde deras teorier även när deltagarna tog upp 
det egna deltagandet och utvecklingen under projektet samt även när de kom 
in på de olika relationer som uppstod under projektet och de olika förutsätt-
ningar som olika deltagare hade för att delta. 
 
I den moderna hälosfrämjande diskurs som vuxit fram etableras hälsa som en 
mänsklig rättighet och anses framför allt ha sociala bestämningsfaktorer 
(Potvin & Jones, 2011, s. 244-245). Potvin & McQueen (2007, s. 16) hävdar att 
det skett en omorientering, i hälsofrämjande riktning, av befintliga folkhälsoin-
stitutioner. Medborgardialog har en möjlig roll att spela när institutioner arbetar 
mer hälsofrämjande. I en värdering av folkhälsan kan samhället identifiera 
medborgardialog som ett sätt att stärka hälsan och därmed bidra till en 
hälsosam offentlig politik. Medborgardialog kan tjäna rollen som arena för in-
tersektoriell samverkan och utvecklande av ett nytt ledarskap. Strategiskt an-
vänt och med denna breda inriktning hamnar medborgardialogen i centrum för 
människors delaktighet i samhället. 
 
Det finns även en molekylär utvecklingstendens inom hälsoområdet som gör 
själva livet förhandlingsbart och flyttar ansvar till individen (Rose, 2009, s. 70-
71). Det uppstår därmed ett behov av att reflektera kring livet och att föra dia-
log kring och utveckla politiken och etiken inom hälsoområdet. Olika kunskap-
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sområden behöver mötas och medborgarna kan spela en viktig roll om med-
borgardialog används som arena. Förutom fokus på både individ och struktur 
i en sådan dialog behöver ett kollektivt fokus tillföras som går ut på samhand-
ling i den sociala vardagen för att uppnå långsiktiga hållbara hälsofrämjande 
insatser (Bech Lau et al., 2012, s.30). Det finns här en potential att låta med-
borgardialogen spela en roll för att utveckla på tre nivåer, individen och dennes 
hälsa, hälsodiskursen samt samhället i en hållbar riktning. 
 
Hälsa blir i den moderna hälsofrämjande diskursen en resurs för att leva, något 
att försöka behålla så länge som möjligt under sitt liv. I förlängningena av detta 
blir hälsan en del av livets alla områden, blir svårare att få grepp om, allt mer 
situationsbunden och därmed behöver vi utveckla vår förmåga att förstå hur 
människan fattar beslut som påverkar hälsan. Medborgardialogen kan både 
analyseras på individnivå utifrån människans delaktighet i demokratin och 
utifrån att utgöra en möjlig arena för samhällsutveckling. Nu vill jag komma 
ännu närmare de inre drivkrafter som människor har och som kan få betydelse 
i en medborgardialog. 

Mänsklig utveckling- enligt själv-självobjektteo-
rin 

Inledning 
I detta avsnitt kompletteras den teoretiska ramen med en psykologisk teori, 
själv-självobjektteorin i en utveckling av Tönnesvang (2002). Motivet för att 
analysera empirin med ytterligare en teori är att fördjupa förståelsen av den 
individuella människans upplevelse av att delta i medborgardialog. De tre tidi-
gare teoretiska delarna av ramen har kortfattat bidragit med individens roll i 
demokratin, själva dialogsituationens inneboende möjligheter samt delaktighe-
tens betydelse för människors hälsa. Med hjälp av en psykologisk teori öppnas 
en möjlighet att komma närmare de psykologiska motiv deltagarna har för att 
agera på olika sätt under medborgardialog. Teorin kan bidra med en djupare 
förståelse för varför människor vill vara delaktiga i demokratiska sammanhang. 
Den stödjer och fördjupar det hälsofrämjande perspektivet då psykologisk 
utveckling hos individen bidrar till dess hälsa positivt eller negativt beroende 
på individens omständigheter (Passer & Smith, 2004, s. 11) Det kan bli lättare 
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att förstå hur människor fattar beslut som påverkar hälsan och vilka hinder som 
finns för att fatta hälsosamma beslut. 
 
Vid val av teori var det en viktig faktor att den passar tillräckligt bra ihop med 
avhandlingens vetenskapsteoretiska position. Det måste därmed vara en teori 
som tillmäter den subjektiva upplevelsen betydelse och samtidigt interaktionen 
med det omgivande samhället. Det medför att psykologiska teorier med såväl 
biologiska som psykoanalytiska och kognitiva teorier som alla betonar inre 
drivkrafter som styrande för människors beteende inte var lämpliga och inte 
heller behavioristiska som säger att yttre stimuli styr. Den huvudinriktning som 
återstår är den fenomenologiska (Atkinson, Atkinson, Smith, Bem, & Hilgard, 
1990) som även kan delas i en humanistisk och en sociokulturell (Passer & 
Smith, 2004). Teorier med denna inriktning utgår från att människan styrs av 
både inre och yttre stimuli (L. Karlsson, 2012) där interaktion mellan subjekt 
är avgörande, det vill säga de egna, inre upplevelserna, möter det omgivande 
samhället och/eller andras upplevelser som då bildar yttre stimuli. I de teorier 
som benämns humanistiska ingår en aspekt av självförverkligande och att söka 
mening (Passer & Smith, 2004, s. 20) vilket stämmer med avhandlingens ve-
tenskapsteoretiska position. 
 
Maslows behovshierarki är ett exempel på en humanistisk teori. De fyra översta 
behovsnivåerna, uppskattning, kognition, estetik och självförverkligande skulle 
kunna appliceras på medborgardialog. Tönnesvang (2002, s. 93) hävdar att det 
går att översätta dessa behovsnivåer till själv-självobjektteorins fyra oriente-
ringar hos självet, att bli utmanad, empatisk spegling, meningsskapande och 
samhörighetsskapande. Maslows tanke att den ena nivån ska komma före den 
andra i en livslång strävan uppåt i hierarkin (L. Karlsson, 2012) kan exempelvis 
förklara varför vissa grupper i samhället deltar i betydligt mindre grad än andra 
utifrån att de befinner sig på olika nivåer i hierarkin. Å andra sidan framstår det 
som trubbigt att exempelvis behovet av uppskattning alltid ska komma före 
behovet av att förstå (kognition). Deltagarna i det studerade projektet pratade 
till exempel snarare om dessa bägge aspekter på ett integrerat sätt. 
 
En humanistisk personlighetsteori utvecklades av Carl Rogers. Teorin vilar på 
två huvudbegrepp, organisam och själv. Organismen innehåller individens alla 
samlade erfarenheter medan självet uppstår som ett resultat av hur individen 
varseblir sig själv och sina relationer till andra. Enligt teorin är drivkraften för 
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beteendet att tillfredsställa dels behovet av uppskattning och dels behovet av 
självaktning  och om det sker en positiv utveckling mognar individen som vu-
xen och kan utvecklas mot självförverkligande (L. Karlsson, 2012, s. 479). Te-
orin är optimistisk och framhåller att bara männsikor vet vad som är rätt kom-
mer de också att göra det rätta (Ibid). Teorin rör sig på en alltför generell nivå 
för att vara operationell på avhandlingens medborgardialog. 
 
Enligt Tönnesvang (2002, s. 92-93) finns det en överensstämmelse mellan de 
fem personlighetsdragen i ”Big five”, extraversion, trevlighet, samvetsgrann-
het, neuroticism samt öppenhet, och själv-självobjektteorins fyra orienteringar 
hos självet. Likheterna finns även med begreppsparet ”agency” och ”commu-
nion” (Tönnesvang, s. 94-95). Dessa utgör två grundläggande modaliteter i 
människoliv och sociala relationer (McAdams, Hoffman, Mansfield, & Day, 
1996, s. 342). Aspekter av ”agency” är att bemästra livsmiljön, status, 
utförande/ansvar samt empowerment och aspekter av ”communion” är kär-
lek/vänskap, dialog, omtanke/hjälp samt gemenskap (Ibid, s. 370). Den aspekt 
som är bristfällig hos ”agency” är en självhävdande och för ”communion” en 
etisk värdebaserad (Tönnesvang, s. 96).  Personlighetsteorier är också alltför 
statiska och har lite att säga om dynamiken kring hur personligheten fungerar 
(Atkinson et al., 1990, s. 510). 
 
Själv-självobjektteorin är en psykologisk teori som kan bidra till att förstå 
mänsklig utveckling. Teorin härstammar från psykodynamiken för att sedan 
utvecklas med hjälp av bland annat socialitetsfilosofi, enligt vilken människan 
lever i beroende och interaktion med omgivningen respektive andra människor 
(Tönnesvang, 2002). Utveckling i detta perspektiv omfattar människans indivi-
dualitet, universalitet, totalitet och dess frihet till självbestämmande. Människan 
strävar efter självförverkligande i fortlöpande förändring. Själv-självobjektteo-
rin har även rötter i nyhumanismen (Ibid). Människan betraktas i denna tradi-
tion som en helhet med många olika roller och behov i sitt liv. Bildning ska om 
möjligt bidra till utveckling av alla individens förmågor. Förmågor som kan 
röra alla livets och samhällets olika områden. Själv-självobjektteorin bygger på 
en tradition där människan ses som ett fundamentalt socialt väsen och gränsen 
mellan subjekt och objekt tonas ned (Tönnesvang, 2002). Teorin stämmer väl 
överens med avhandlingens vetenskapsteoretiska position såväl fenomenolo-
giskt och hermeneutiskt som med ett förändringens bidrag. Vidare är de för 
teorin centrala grundläggande orienteringarna analytiskt applicerbara på dialog-
situationen, framför allt de båda utåtriktade orienteringarna. Begreppet självo-
bjekt är också användbart för analys av dialogsituationen.  
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Teorin är inte avsedd för att analysera medborgardialog utan, i Tönnesvangs 
(2002) version en lärare-elev relation. Deltagande i medborgardialog kan delvis 
liknas vid en pedagogisk lärare-elev relation om än dialogsituationen, i enlighet 
med denna avhandling, bör kännetecknas av mer jämbördiga roller. En studie 
av medborgardialog bör ge ny kunskap kring fenomenet och hur det bäst han-
teras och den nya kunskapen bör spridas. Valet av denna teori innebär en 
osäkerhet kring möjligheterna att göra avhandlingens analys tillgänglig för prak-
tiker men även kring möjligheterna att kommunicera avhandlingens konklusi-
oner med forskare som normalt applicerar andra teoretiska verktyg på med-
borgardialog.  

Fyra grundläggande dimensioner 
Det som benämns självobjekt kan liknas vid ett kroppsexternt protein som 
behöver tillföras det egna proteinet, självet, för att detta ska kunna omforma 
sig enligt sitt individuella mönster. Självet och självobjektet är beroende av va-
randra för att människan ska fungera så bra som möjligt. Vi styrs och påverkas 
alltså både av faktorer inom oss själva och av faktorer i vår omgivning. Jag utgår 
från Tönnesvangs beskrivning av själv-självobjektteorin (Tönnesvang, 2002). I 
boken applicerar han teorin på mänsklig utveckling med särskilt fokus på sko-
lans värld. Jag använder teorin för att betrakta mänsklig utveckling i allmänhet 
och med särskilt fokus på deltagande i medborgardialog. Grunden ser jag som 
densamma. 
 
En central utgångspunkt är att mänsklig utveckling kommer till stånd i spän-
ningsfältet mellan de specifikt mänskliga livsbetingelserna och de samhälleliga 
betingelserna för individers självförverkligande. Den mänskliga utvecklingen 
kommer till stånd genom fortlöpande interaktion med de två nivåerna. Vi är 
både utåtorienterade och inåtorienterade. En annan av grunderna i teorin är att 
vi i detta spänningsfält mellan det rent mänskliga och det samhälleliga skaffar 
oss kvalifikationer och utövar självbestämmande, se tabell 3. Med kvalifikatio-
ner menas sådana förmågor eller kompetenser som behövs för att klara olika 
sammanhang som vi ställs inför i våra liv. Vi behöver även uppleva att vi kan 
bestämma en del själva för att må bra och fungera väl. 
 
Tabell 3. Fyra grundläggande dimensioner 
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 Kvalificering Självbestämmande 
Utåtorientering 1 2 
Inåtorientering 3 4 

 
De fyra fälten hänger intimt samman. Det är förhållandet mellan de fyra fälten 
som avgör graden av kvalificerat självbestämmande. I fält nummer ett är fokus 
på dimensionen materiella eller tekniska livskompetenser, sådana som vi an-
vänder i vårt interagerande med omgivningen. Begreppsmässigt och teoretiskt 
vetande är viktigt. Det är utvecklande för individen att komma under ytan på 
saker och få ökad förståelse. 
 
I det andra fältet behöver vi en portion medbestämmande i det sociala sam-
manhanget, exempelvis lite demokrati, och på det personliga psykologiska pla-
net en portion självbestämmande. Tidstypiska nyckelproblem i samhället så-
som fred, miljö eller olikheter mellan människor är viktiga att få insikt i. Detta 
är en social, moralisk och politisk dimension. Vi vill vara delaktiga i samhället 
runt omkring oss. 
 
Individen måste även kunna värdera sina fackkunskaper, förmågor, talanger 
och lärstrategier. I det tredje fältet uppstår metakognition eller metalärande vil-
ket är nödvändigt för med- respektive självbestämmande. Denna reflexivitet 
kan inte bara utgå från något hypotetiskt utan det måste vara något reellt som 
ska läras in i denna kognitiva dimension. Individen har behov av att vända sig 
inåt och fundera kring de egna förmågorna och det görs lättast i samband med 
praktiskt agerande. 
 
Inåtorienterat självbestämmande handlar om att kunna reflektera fritt över 
mångfalden i det egna känslolivet och om en förståelse för vilka bevekelsegrun-
der en har för sitt beteende. Det är ens integritet och subjektiveringsförmåga 
som är avgörande för att en ska kunna vara sig själv och göra saker som är rätt 
eller bra för en själv. Vi behöver även kunna förhålla oss existentiellt etiskt till 
andra, att kunna objektivera. Klarar vi detta kan vi vara oss själva utan att bli 
självtillräckliga. Denna dimension har känslomässigt fokus. 

Rollen som självobjekt 
Grundläggande för själv-självobjektteorin är synsättet att det inte finns något 
själv i sig själv utan det uppstår endast i förbindelse med ett självobjekt. Rollen 
som självobjekt innehas av någon person som skiftar efter sammanhang och 
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behov. Självobjektbegreppet omfattar både något faktiskt, dimensioner av sam-
spelet mellan självet och självobjektet, samt självets subjektiva upplevelser av 
dessa dimensioner som stödjande, upplyftande och på andra sätt vitaliserande. 
När samspelet däremot inte fungerar på ett utvecklande sätt byts upplevelserna 
ut till motarbetande, hämmande och nedbrytande. I samspelet med andra män-
niskor både initierar självet handling och mottar och organiserar intryck. 
 
Det avgörande för hur självobjektet fungerar ur självets synvinkel är inte vad 
som sker i den enskilda situationen utan snarare den grundton som självobjek-
tet uttrycker. Det är bra om självobjektet är i narcissistisk balans. Vi bör möta 
olika människor olika och bli medveten om hur vi ser på dem. Vara tydlig, vara 
konsekvent och sluta avtal om det passar. Använda hela sin person i rollen som 
självobjekt och se hela människan som vi har att göra med. Självobjektet och 
den enskilda människan (självet) är intimt förbundna och ömsesidigt beroende 
i sin mänskliga utveckling. 
 
Auktoriteten i det system där vi verkar bör nedtonas för att lyfta fram den en-
skilda människan. På detta sätt bibehålls auktoriteten. I självobjektsrollen ingår 
det att visa att den enskilde är bra som den är och att alla är likvärdiga. Självo-
bjektet bör ha koll på de egna underliggande psykodynamiska faktorerna. 
Saklighet bör eftersträvas och att utmana lagom mycket. Om friheten blir för 
stor i den process en är involverad i finns det en risk att det uppstår en situation 
med motspelande motspelare det vill säga den konstruktiva kontakten mellan 
självobjekt och själv fungerar inte. 

Självets fyra orienteringar 
Utifrån de grundläggande dimensionerna utvecklar självet fyra orienteringar, se 
tabell 4. 
 
Tabell 4. Självets fyra orienteringar 

 Kvalificering Självbestämmande 
Utåtorientering Att bli utmanad Meningsskapande 
Inåtorientering Empatisk spegling Samhörighetsskapande 
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I interaktionen mellan självet och självobjekten har självet fyra grundläggande 
orienteringar. Empatisk spegling (inåtorienterad kvalificering), innebär att själ-
vet speglar sin självhävdelse och självframställan mot den som utgör självob-
jekt. Speglingen kan ge upphov till korrigeringar. Budskapet och önskan från 
självets sida är, se mig som den jag är. I speglingen mot de samhälleliga betin-
gelserna utvecklas självets ambitioner och positiva självuppfattning. En positiv 
utveckling leder till vitalitet hos individen. Individen är ambitiös och kreativ. 
Självhävdelsen är sund och självuppfattningen är positiv. Omvänt leder en ne-
gativ utveckling till antingen en uppblåst eller en undertryckt självhävdelse eller 
ambitionsnivå. Individen har ett behov av publik och blir lätt kränkt. 
 
Nästa orientering handlar om meningsskapande (utåtorienterat självbestäm-
mande). Självet försöker hitta något som är större än sig själv att sträva mot. 
Frågan självet ställer sig är, vad kan jag bli?. I interaktion med samhällsnivån 
utvecklas mål, värderingar och förmåga till entusiasm. I en fungerande utveck-
ling skaffar sig individen stabila ideal, mål och värderingar samt kan både bli 
entusiastisk och ta det lugnt. I en negativ utveckling uppstår skeva ideal, mål 
och värderingar eller saknas helt. Förhållandet till auktoriteter blir obalanserat 
och en känner att det inte spelar någon roll vad en gör. 
 
Samhörighetsskapande (inåtorienterat självbestämmande) utgör nästa oriente-
ring. Självet vill skapa samhörighet med likasinnade och tillhöra ett vi. Önskan 
formuleras som, låt mig vara som du. I utvecklingen som sker utifrån samhäll-
snivån är det viktigt att ha stabila upplevelser av tillhörighet. I bästa fall upple-
ver individen återkommande försäkringar om att hen tillhör likasinnade. Hen 
klarar av att tolerera oenighet och konflikt. Om utvecklingen går i fel riktning 
upplever individen att tillhörigheten är hotad, att hen är ensam och isolerad. 
Problem uppstår med att uppfatta likheter och skillnader. 
 
Den sista orienteringen handlar om det att bli utmanad (utåtorienterad kvalifi-
cering). Den går ut på kompetensutveckling och förmågan att klara av de 
uppgifter som vi ställs inför. Självet kan uttrycka det så här, utmana mig utan 
att knäcka mig. Idealet är att vara omgiven av medspelande motspelare. När 
självet utvecklas i en positiv riktning utnyttjas de egna talangerna och förmå-
gorna optimalt. Individen klarar av att göra en realistisk självvärdering. Inrikt-
ningen är på inlärning, problemlösning eller aktivitet. När utvecklingen av själ-
vet inte fungerar utnyttjas inte talangerna och förmågorna ordentligt, självvär-
deringen blir orealistisk samt inriktningen blir på att jämföra sig med andra och 
på prestationer. 
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Om utvecklingen hos en individ inte fungerar så utvecklas en dålig självkänsla, 
hen känner sig utanför, livet upplevs sakna mening eller riktning samt prestati-
onsångest utvecklas. När den mänskliga utvecklingen går i negativ riktning 
försämras förutsättningarna för att leva ett gott och hälsosamt liv. Går indivi-
dens utveckling positivt uppnås efterhand en allt större grad av självförver-
kligande och en allt bättre hälsa.  

Summering 
Själv-självobjektteorin bidrar till ökad förståelse för vad som händer i med-
borgardialogens process. De olika orienteringarna är viktiga för människors 
utveckling och utgör därför drivkrafter bakom människors agerande. Framför 
allt utåtorienterad kvalificering respektive självbestämmande har en tydlig kop-
pling till medborgardialogens process. Medborgardialogen är ett sammanhang 
där individen kan pröva att utveckla sina ideal, mål och värderingar. Hen kan 
försöka skapa mening och fråga sig, vad kan jag bli. 
 
I bästa fall kan dialogaktiviteter utgöra ett sammanhang för individen att testa 
och utveckla sina förmågor i samspel med andra. Det kan innebära att lära sig 
nya saker, få nya insikter eller klara av att föra dialog på ett nytt sätt. Det är 
utifrån teorin en situation att bli utmanad i, helst utan att knäckas. Precis som 
med teorin om människors förmåga att leva det liv de vill leva och agera auto-
nomt samt ha möjligheten att vara socialt deltagande så kan inte själv-självob-
jektteorin bidra med hur dialogaktiviteter bäst faciliteras i praktiken även om 
den anger en inriktning på faciliteringen. Teorin kan inte heller hjälpa till med 
vad enskilda individer bäst skulle behöva i faciliteringen. I det empiriska mate-
rialet finns deltagarnas beskrivningar av reflektioner över, de egna reaktionerna 
på det som hände, förhållningssätt och samverkan med andra, bemötandet från 
andra, de egna drivkrafterna att agera, eget lärande, den egna förmågan att klara 
olika situationer samt viljan att agera som en del av demokratin och möjligheten 
att påverka. I analysen av dessa reflektioner hos deltagarna fungerade själv-själ-
vobjektteorin som verktyg. 
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Själv-självobjektteorin som hälsofrämjande 
De fyra första principerna i Ottawa charter används för att relatera avhandlin-
gens teoretiska ram till hälsofrämjande arbete. Den första, att bygga upp hälsofo-
kuserad samhällspolitik, har relevans enligt själv-självobjektteorin (SSO-teorin) 
genom att människan har en orientering där utåtriktade samhällsinriktade åsik-
ter kring moraliska och politiska frågor står i centrum. På samhällsnivå är det 
positivt för människor att moraliska och politiska frågor bearbetas, det ger in-
dividen en möjlighet till egna reflektioner i relation till samhällsnivån. Att män-
niskor även får delta när hälsofokuserad politik arbetas fram innebär ytterligare 
en möjlighet till reflektioner och gynnar människans utveckling enligt SSO-te-
orin. I empirin fanns kommentarer från deltagarna om att vilja vara delaktiga i 
demokratin och att vara med och påverka samhällsutvecklingen. Nästa princip 
är utforma stödjande miljöer. För att arbetet enligt den första principen ska bli ly-
ckat behöver den andra principen, precis som i resonemanget utifrån Buber, 
förverkligas. Sett ur den enskilda människans perspektiv bör de stödjande mil-
jöerna skapas utifrån människors behov och om det istället är samhällssyste-
mets perspektiv som styr blir det svårare att uppnå positiva effekter för indivi-
den. Själv-självobjektteorin hjälpte till att analysera deltagarnas synpunkter 
kring hur de ville bli bemötta och ges möjlighet att delta. 
 
Stärka aktivitet i lokalsamhället är den tredje principen och är i sin tur beroende 
av att den första och den andra principen förverkligas. Även i detta fall liknar 
SSO-teorins bidrag Bubers och blir indirekt. Det är fortsatt viktigt att ha den 
enskilda människans perspektiv i fokus. Det är grundläggande en drivkraft hos 
människan att vilja fundera över de egna uppfattningarna i moraliska och poli-
tiska frågor så samhället ska inte detaljreglera på vilket sätt människor väljer att 
vara aktiva. Deltagarnas reflektioner och tankar kring hur de skulle kunna delta 
i demokratin kunde analyseras med hjälp av teorin. Den fjärde principen heter 
utveckla individuella förmågor. Enligt SSO-teorin har människan en drivkraft att 
utveckla sina förmågor kring sociala, moraliska och politiska frågor. Genom att 
försöka förverkliga de tre första principerna kan den fjärde lättare förverkligas 
och det är något som är positivt för mänsklig utveckling enligt SSO-teorin. 
Teorin kunde användas för att analysera deltagarnas upplevelser av att lära nya 
saker, att utveckla förhållningssätt och att försöka agera i ett demokratiskt sam-
manhang. 
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Summering av den teoretiska ramen 

Demokratisk teori bidrar med ett antal normativa rekommendationer utifrån 
empiriska studier. Det finns många studier och teoretiska perspektiv att ta del 
av kring hur medborgardialog eller samtalsdemokrati bör gå till i praktiken. 
Den refererade litteraturen och de studier den bygger på har framför allt bästa 
möjliga dialogaktiviteter och ett väl fungerande demokratiskt system som utg-
ångspunkt. När jag tar del av litteraturen med avhandlingens syfte att studera 
människors upplevelser av att delta i dialog som utgångspunkt finns det även 
stöd för att stor hänsyn bör tas till den enskilda människan och dennas livsvärld 
utifrån de normativa rekommendationerna i litteraturen. När det gäller krav 
som den enskilda individen i rollen som deltagare eller medborgare ska leva 
upp till är de i varierande grad normativa. Jag förstår de olika teoretiska aspek-
terna som att normativa krav på deltagarna och deras deltagande i demokratin 
bör ställas med försiktighet. 
 
Den äkta dialogen, i Bubers perspektiv, innebär demokratiska möjligheter och 
är ett uttryck för något grundläggande viktigt för människor. För att uppnå äkta 
dialog krävs en tydlig fokusering på det mänskliga perspektivet. Buber förstär-
ker fokus på den enskilda människan och på själva dialogsituationen. Det är 
under dialogen som det finns en potential att få ny kunskap, att bättre förstå 
antagonister och därmed fördjupa demokratin. Relationer som kan utvecklas i 
dialogen hamnar i fokus. Buber förstärker med andra ord vikten av det 
mänskliga mötet på ett sätt som går förbi demokratilitteraturen och placerar 
oss, åtminstone delvis, utanför det demokratiska systemet.  
 
Teorin om att vår förmåga att agera autonomt och vara socialt deltagande bi-
drar med att peka på kopplingen till människors hälsa. Teorin ställer precis som 
de andra teorierna krav på att sätta människan i centrum vid dialogaktiviteter. 
Samtalsdemokratin kan utgöra ett lämpligt sammanhang för människor att 
utöva och att utveckla sin förmåga att aktivt delta i samhället och vara auto-
noma samt ha möjligheter till socialt deltagande. Ett samhälle som satsar på en 
utbyggd samtalsdemokrati som lever upp till en miniminivå av krav har utifrån 
teorin också skapat förutsättningar för en möjlig förbättring av folkhälsan. Na-
turligtvis kommer det att vara svårt att mäta men så bör heller inte resultatet 
stå i centrum utan processen. 
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Tönnesvangs version av själv-självobjektteorin visar att det finns grundläg-
gande mänskliga drivkrafter för utveckling som påverkar hur individer agerar i 
medborgardialog och hur de hanterar det som händer i dialogsammanhanget. 
Människor får i varierande grad utrymme till förverkligande av de fyra oriente-
ringarna som är centrala för teorin, i samband med dialogaktiviteter. Det sam-
manhang som aktiviteter inom ramen för samtalsdemokrati erbjuder skapar, 
åtminstone under vissa omständigheter, möjligheter till mänsklig utveckling 
och en positiv påverkan på hälsan. De fyra teorierna kommer från olika ve-
tenskapliga traditioner men har för mitt behov av teoretisk analys centrala lik-
heter som ryms inom min relativt breda vetenskapsteoretiska position. Med 
hjälp av principerna för hälsofrämjande arbete enligt Ottawa charter var det 
möjligt att visa på att den teoretiska ramen rymmer en bred hälsofrämjande 
potential för samtalsdemokratin. 
 
Avhandlingens förståelse av kopplingen mellan det sociala och hälsofrämjande 
perspektivet och samtalsdemokrati har framför allt hämtats från Marmots teori 
(med Nordenfelt som komplement) om att individens förmåga till autonomt 
socialt deltagande20 är avgörande för hälsa. Dessa tre begrepp är centrala och 
återfinns med stor överlappning i övriga delar av den teoretiska ramen. Buber 
poängterar att det inte krävs intellektuell begåvning utan att alla har potential, 
förmåga, att ge sig hän och vara verkligt närvarande i en dialog. I demokratite-
orin anses alla vara lika kvalificerade (ha förmåga) att delta. Enligt själv-självo-
bjektteorin är det helt centralt för människan att försöka kvalificera sig (utveckla 
sin förmåga) både intellektuellt och socialt. Den inneboende viljan att också 
utveckla sina förmågor återkommer helt centralt hos Marmot och finns även 
inkluderad i det lärande som demokratiteorin menar är en del av medborgardi-
alog. Buber och demokratiteorin delar synen på att i mötet mellan människor 
uppstår det ett lärande och något som är utvecklande.  
 
Den ömsesidighet Buber betonar kan endast uppstå om båda parter i dialogen ses 
som autonoma. I demokratiteorin betonas att alla ska vara fria att delta (vara 
autonoma). Alla människor har också en rätt att delta i demokratin vilket in-
nebär att dialog ska vara kopplad till det politiska beslutsfattandet. I det sociala 
sammanhang som medborgardialog utgör uppstår ett verkligt möte och verklig 
delaktighet först när den kopplingen finns. Möjligheten att bidra till den demo-

                                                      
20 Marmots centrala begrepp återges här i tre stycken med fet och kursiverad stil. Öv-
riga teoriers begrepp återges med endast kursiverad stil.  
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kratiska processens resultat utgör en förutsättning för ett meningsfullt auto-
nomt deltagande. Själv-självobjektteorin beskriver att det är en central drivkraft 
att få utöva självbestämmande (vara autonom) och att reflektera över och 
utveckla sin förmåga därtill. 
 
Buber förstärker fokus på att dialog är centralt för människan och poängterar 
relationers betydelse och det personliga mötets betydelse för dialog och det so-
ciala deltagandet. För Buber är dialog grundläggande för människans exi-
stens. Relationers betydelse återkommer hos Marmot som en konsekvens av 
att hälsan är beroende av människans förmåga att autonomt delta i sociala sam-
manhang. Hos Buber finns det en stark betoning av processen medan resultatet 
tonas ned. I samtalsdemokrati utgör samtalet demokratins kärna och därmed 
sätts även individerna som deltar i samtalet och deras interaktion (det sociala 
deltagandet) i fokus. Demokrati är en process som hela tiden är under utveck-
ling och både processen och resultatet poängteras. Samtalsdemokrati innebär 
en rörelse mot att betona processen lite mer och tona ned resultatet. I Tönne-
svangs version av själv-självobjektteorin betonas att människan både strävar 
efter att vara utåtriktad, delta i det sociala, och att vara inåtriktad. Med be-
greppet självobjekt, som utgörs av en annan person i interaktion med självet, 
poängteras relationers betydelse för människans utveckling. Själv-självobjektte-
orin bidrar med ökad förståelse för vad som händer i dialogens process, hur 
människors drivkrafter leder till försök att använda och utveckla sina förmågor 
i samspel med andra och till försök att autonomt utveckla ideal, mål och vär-
deringar. Med Marmots fokus på socialt deltagande och nätverk finns en pro-
cessyn närvarande i hans teori om hälsogradienten. 
 
Marmots teori om vad som är kärnan i det hälsofrämjande delar centrala be-
grepp med avhandlingens demokratiteori, med Buber och den äkta dialogen 
samt med Tönnesvangs version av själv-självobjektteorin. De fyra teorierna 
överlappar varandra och fyller funktionen av att samtidigt förstärka respektive 
komplettera varandra i förståelsen av vad demokrati i ett socialt och hälsof-
rämjande perspektiv kan vara. 
 
Till kapitlet om deltagarnas upplevelser tar jag med mig ett starkt fokus på den 
enskilda människans villkor under dialogen och även att dialogen i sig själv har 
stor betydelse. Jag tar också med mig att en väl utvecklad samtalsdemokrati 
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med väl genomförda dialogaktiviteter bär på en potential att utveckla demo-
kratin, förbättra folkhälsan och leda till personlig utveckling för de människor 
som deltar. Det är stora ord och låter pretentiöst men det handlar inte om att 
samtalsdemokrati är det enda sättet att uppnå dessa värden. Jag kan inte heller 
säga något om nivån på den potential som eventuellt kan förverkligas. En in-
stitutionaliserad samtalsdemokrati skulle däremot erbjuda ett sammanhang för 
medborgare att vara delaktiga i det politiska beslutsfattandet vilket är något 
unikt som inte erbjuds i andra sociala sammanhang bortsett från val eller folk-
omröstningar. Jag tar även med mig att de teoretiska ramarna har en tydlig rikt-
ning mot dessa värden och att det faktiskt kan vara möjligt att nå en bit på 
vägen. Demokratiteorin i avhandlingen har ett behov av att utveckla individ-
perspektivet på medborgardialogen. Teorierna i övrigt bidrar med individori-
enterade inriktningar för analysen.  
 
Utöver vad teorierna bidrar med måste i praktiken dessutom hänsyn alltid tas 
till individuella variationer av behov samt till kontaktytan mellan individens 
deltagande i dialog, dess livsvärld, och sammanhanget där politiker är verk-
samma i det demokratiska systemet, systemvärlden. Detta är perspektiv på sam-
talsdemokrati som inte fördjupas i denna avhandling. Jag ska nu i kapitel fyra 
och fem använda den teoretiska ramen i beskrivningen av deltagarnas respek-
tive politikernas upplevelser. 
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Kapitel 4. Deltagarnas upplevel-

ser 

Vilka ramar skapade projektet? 

Jag har studerat projektet Skånedialogen, vars projektägare var Region Skåne 
och dess politiska organisation, ur de deltagande medborgarnas perspektiv. I 
detta avsnitt analyserar jag deltagarnas förutsättningar framför allt utifrån be-
greppen livsvärld, system och kommunikativt handlande (Habermas, 1996a, 
1996b). Just mötet mellan människors livsvärld och en systemvärld bidrar till 
att ringa in de ramar som fanns. 
 
Projektet var en vidareutveckling av metoden ”deliberative polling” som hade 
ett målrationellt upplägg och vars syfte var att genom enkätuppföljning visa att 
vanliga människor är kapabla till att utveckla dialogen i politiska frågor utan att 
i första hand se till egna eller andra särintressen (Luskin et al., 2002). Det var 
Region Skåne som bestämde projektets upplägg och inriktning genom politi-
kerna och projektgruppen. Deltagarna var inte med och satte dagordningen för 
projektet. Dialogen som fördes innehöll olika moment där kommunikativa 
handlingar stöttades såsom dialog i grupper, dialog med politiker och dialog 
med experter vilket också liknade modellen för ”deliberative polling”.  
 
De olika, för medborgarna, externa inslagen ska i den ideala kommunikativa 
situationen inte behövas för att kommunikativ rationalitet ska kunna uppnås 
(Rienstra & Hook, 2006, s. 336). De förstår Habermas på så sätt att medborga-
ren ska klara att genomföra kommunikativa handlingar på egen hand tillsam-
mans med andra medborgare i en ideal talsituation, det vill säga utan särskild 
facilitering av någon extern part. Rienstra & Hook (2006, s. 337) påstår att Ha-
bermas agent (medborgare) inte finns i verkligheten, ingen klarar av att leva 
upp till de högt ställda kraven. I projektet skedde en facilitering och därmed 
gjordes inte heller något försök att uppnå en ideal kommunikativ situation och 
det går därför inte att säga något om hur en sådan fungerade däremot går det 
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att säga något om hur det kommunikativa handlandet fungerade i den situation 
som rådde. 
 
Vidareutvecklingen av ”deliberative polling” innebar att politiker var mer de-
laktiga i dialogen, även i små grupper (max 10 personer), och att projektet på-
gick under cirka två år istället för under en helg. Projektet framställdes också 
som en möjlighet att indirekt påverka framtida politiska beslut. Experter fanns 
med som en resurs och deltagarna erbjöds informationsmaterial under projek-
tets gång. Ett tema på dagordningen omfattade ofta flera möten under projekt-
tiden vilket underlättade kunskapsutveckling och fördjupade delaktigheten. En 
del svar i den inledande enkäten användes som underlag till dialog vid några 
möten. Deltagarna fick också ta del av dokumentation från sina tidigare möten. 
Resultatet av dialogen från respektive tema återrapporterades till den politiska 
organisationen för att kunna fasas in i de politiska beslutsprocesserna. Vidare-
utvecklingen erbjöd på dessa sätt fler möjligheter till kommunikativa och för-
ståelseorienterade handlingar än ursprungsmodellen. 
 
Med inspiration från en studie som analyserade barnmorskors situation med 
hjälp av kommunikativt handlande använder jag två perspektiv för att analysera 
projektets ramar utifrån kommunikativt handlande, livsvärld och system; 1)del-
tagarnas möjligheter till subjektiv autonomi respektive 2)systemets kolonise-
ring av livsvärlden (Hyde & Roche-Reid, 2004). Först beskrivs möjligheterna 
till subjektiv autonomi och därefter systemets eventuella kolonisering av livs-
världen. Det lades omsorg om att mötestillfällena skulle ha en välkomnande 
och tillåtande atmosfär. Enklare förtäring serverades och en ansvarig majori-
tetspolitiker hälsade alla välkomna. Huvuddelen av mötet utgjordes av dialog, 
i stor grupp men framförallt i mindre grupper om max 10 personer. En regel 
för dialogen uttalades i början av mötena och det var att alla har rätt att prata 
och att det inte finns något rätt svar på de frågor som togs upp. En lång rad 
kännetecken och ambitioner med dialogen pekar mot goda förutsättningar för 
det kommunikativa handlandet. Deltagarna uppskattade att delta i dialogaktivi-
teterna och några av dem upplevde att det fanns ett handlingsutrymme för att 
utöva subjektiv autonomi. 
 
Jag har väldigt lite erfarenhet av att göra det för jag har faktiskt aldrig engagerat mig politiskt 
eller pratat med dem så jag tyckte det var en av de delarna jag ville göra. Jag tyckte det var 
bra, jag tyckte det var intressant att ställa frågor till dem om saker och ting. Jag tyckte det 
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var bra faktiskt. Hade det inte varit så hade det nog inte varit lika intressant, det tror jag 
inte. (Josef)21 
 
Deltagarna blev uppmuntrade att orientera sig mot varandra, mot politikerna 
och mot medborgare i största allmänhet utifrån de samhällsfrågor som togs 
upp. De erbjöds i Habermas (1996a, 1996b) termer möjlighet, att söka förstå-
else i sakfrågornas objektiva värld, till social integrering med andra i den relativt 
intima dialogen i små grupper och till personlig utbildning i den subjektiva värl-
den. Dialogerna mynnade alltid ut i en dokumentation av det gemensamma 
samtalet där någon form av kommunikativt samförstånd hade uppnåtts utan 
krav på konsensus i sakfrågor. Det ser ut som att det, enligt (Ibid), fanns förut-
sättningar för att deltagarna, som autonoma subjekt, ska ha bidragit till system-
rationalitet, till att utveckla det politiska systemet. 
 
Efter genomgången ovan av de kommunikativa möjligheterna för autonoma 
subjekt vänder jag nu på perspektivet och beskriver istället vad systemet ska-
pade för hinder för deltagarna i deras kommunikativa handlande. Under de 
första mötena inledde en expert, därefter fördes dialog i smågrupper och sedan 
avslutades mötet i stor grupp med dialog, sammanfattning, en framåtblick och 
allra sist samlades dokumentationen in från smågrupperna. Deltagarnas livs-
värld och de teman som var på dagordningen ringade in det område som var 
tematiserbart. Att inleda med en expert innebar en risk för att begränsa områ-
det, eller kolonisera det, genom att expertens beskrivning bidrog till att göra 
det tematiserbara området mindre för dialogen. 
 
Det problematiska med att inleda med en expert uppmärksammades efter 
några möten och därefter blev standardmodellen att inleda med dialog i små-
grupper istället. Expertens roll kan vara stark. 
 
Ja, han miljöexperten höll en fantastiskt bra föreläsning och var väldigt kunnig och när man 
räckte upp handen och ställde en fråga så kom han dit sedan även när vi diskuterade saker. 
(Mohammed) 
 
Experterna var å ena sidan övervägande uppskattade av deltagarna men även 
om dessa personer kom in senare under mötet innebar det å andra sidan att de 

                                                      
21 Namnen på deltagarna är fingerade för anonymitetens skull. 



 152 

fortfarande påverkade det tematiserbara området. Mötet skulle ju sammanfat-
tas i storgrupp och smågrupperna var inte alltid helt klara med sin dokumenta-
tion när experterna började föreläsa och dessutom pågick en del teman över 
flera tillfällen. Experterna kunde, som ett alternativt tillvägagångssätt, ha stått 
till deltagarnas förfogande för frågor utan att föreläsa, det vill säga i högre grad 
styrts av deltagarnas intressen. Samtidigt som deltagandet gav positiva upple-
velser blev deltagarnas livsvärld, till en viss grad, begränsad av det sätt som 
experter användes. 
 
Informationshäftena skrevs för att vara så objektiva som möjligt och allmänt 
hållna. Informationshäftena fick uppskattning från projektdeltagare. Oavsett 
häftenas innehåll skrevs de utan inblandning av deltagarna. Det hade varit möj-
ligt, om än relativt krävande, att i högre grad utgå från deltagarnas utgångs-
punkter och låtit dem vara med och efterfråga vilken information de såg behov 
av. Deltagarna riktade även kritik mot informationshäftena. 
 
I och med att jag svarat ja från första början att jag ville vara med i Skånedialogen så har 
jag i alla fall blädrat igenom och läst lite grann. (Sarah) 
Ja (Intervjuare) 
Det har jag gjort. Sedan kan jag inte tycka dem är överdrivet intressant skrivna, det tycker 
jag inte. (Sarah) 
Nej (Intervjuare) 
För det är väldigt mycket hoppackad fakta och det är jobbigt att läsa, och det är det för alla 
människor. (Sarah) 
 
Om projektet hade planerats annorlunda från första början hade deltagarnas 
livsvärld i större utsträckning kunnat utgöra ramar för innehållet. I praktiken 
var det svårare för deltagarna att ifrågasätta eller påverka informationshäftena 
än användandet av experter. När det gäller experterna fanns möjligheten att 
ställa både frågor och krav i samband med respektive experts deltagande. 
Begränsningen av deltagarnas livsvärld var därför tydligare avseende informa-
tionshäftena. Återigen var det inte projektets syfte att låta deltagarnas livsvärld 
få stort utrymme men det uppstod en krock mellan projektets upplägg och 
deltagarnas upplevelser. 
 
Deltagande personers olika livsvärldar konstituerar vilket område som över-
huvudtaget är tematiserbart. Hur deltagarna sedan agerade under dialogen på-
verkade det tematiserbara området i den aktuella situationen. Deltagarna var 
tvungna att med rationella argument överväga att närma sig varandra för att en 
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överlappande gemensam bild av situationen skulle bli möjlig och därmed också 
möjliggöra dialog. Andra deltagare kunde få stor betydelse för dialogupplevel-
sen. 
 
Jag hamnade vid något bord någon gång där det var en psykolog, två överläkare och han var 
professor eller någonting. Det var lite svårt att hävda sig. (Sarah) 
Det låter som en extrem fördelning. (Intervjuare) 
Ja, och vi hade bara gått in och satt oss vid lite bord. Men det märkte man ju sedan att vi 
hade otroligt olika åsikter. För vad dem tyckte var att dem fick inte tillräckligt med forsk-
ningsbidrag. Nej men, jag behöver personal, hallå. Då var det väldigt väldigt svårt att hävda 
sig. (Sarah) 
 
Sammansättningen av personer spelar stor roll och visar sig genom hur stort 
fokus det blir på egenintresset, hur mycket strategiskt handlande det blir i dia-
logen samt hur mycket monolog det blir. Hur dialogen gestaltade sig i en given 
situation kunde inte styras på förhand genom noggrann planering men det var 
möjligt att ha lämpliga moderatorer på mötena. Det fanns erfarenhet bland 
moderatorerna men också möjlighet att utveckla den delen vilket hade kunnat 
påverka det tematiserbara området. I denna del skedde det ingen begränsning 
från systemvärldens sida men deltagarnas respektive livsvärldar hade möjligen 
kunnat ges större utrymme. 
  
Det grundläggande syftet med dialog mellan medborgare och politiker är att 
den ska kunna leda till en indirekt påverkan på framtida politiska beslut. Med-
borgarna med livsvärlden i ryggen möter företrädare för det poltiska systemet 
och i den tematiserbara situation som uppstår händer det något som kan leda 
till att själva systemet påverkas. Institutioner, såsom det politiska systemet, till-
hör det som kan tematiseras i en situation. Hur denna integration mellan dia-
logen och det politiska beslutsfattandet skulle gå till låg utanför projektets upp-
drag. Den politiska organisationen uttalade inte mer än att de lovade att ta del 
av resultatet. Det saknades konkreta planer för hur den politiska hanteringen 
av resultatet skulle gå till. 
 
Projektet erbjöd deltagarna möjligheter till kommunikativt förståelseorienterat 
handlande. Det fanns också restriktioner för hur mycket som kunde tematise-
ras av deltagarna. Förutsättningarna för att medborgardialogen även skulle leda 
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till en påverkan på det politiska systemet var begränsade. Förutom att möjlig-
heterna till kommunikativt handlande och kommunikativt samförstånd kring 
dialogsituationen hade begränsningar fanns det en maktdimension närvarande. 
Makt är frikopplat från språklig konsensusbildning, är instrumentell och kräver 
någon form av legitimering (Habermas, 1996b, s. 116, 139). Politikerna an-
vände sin makt genom att inte öppna upp ett större tematiskt område för kom-
munikativt handlande vilket inkluderade att de inte heller i någon större grad 
öppnade upp för en påverkan på det politiska systemet. Politikerna sökte legi-
timering av detta genom att framföra att de öppnar upp så här mycket (eller 
lite) och lovar att lyssna på det som kommer fram.  
 
Under dialogen försvarade politikerna projektets upplägg och de framförde att 
de skulle ta resultatet på allvar. De sökte legitimering för ett begränsat åtagande 
och de gjorde det från sin maktposition. Ett annat sätt att uttrycka det är att 
det område som blev möjligt för deltagarna att tematisera begränsades av poli-
tikerna som företrädare för systemet. Denna och övriga begränsningar av det 
tematiserbara området innebar även att det som enskilda politiker kunde tema-
tisera begränsades, de var ju inte alla medvetna om dessa begränsningar utan 
gick in i dialogen med delvis orealistiska förhoppningar på vad som faktiskt 
kunde tematiseras.  
 
Dialogprojektet genomfördes med de från början fastställda syftena som 
riktmärke. Ur detta perspektiv var projektets genomförande framgångsrikt och 
det rönte uppskattning hos såväl deltagande medborgare som deltagande poli-
tiker. Det framkom samtidigt även kritik från deltagarnas perspektiv kring de-
ras möjligheter att delta fullt ut förankrade i sin livsvärld i mötet med systemet. 
Med dessa ungefärliga ramar identifierade fortsätter analysen av empirin med 
deltagarnas upplevelser av dialogen. 

Tre deltagares personliga berättelser 

Inledning 
Bland de 15 intervjuer som jag gjorde med deltagare har jag valt ut tre som är 
fylliga i sitt innehåll och även visar på en bredd sinsemellan. Avsikten med att 
återge tre personers berättelser mer detaljerat är att det förhoppningsvis ger en 
levande bild av projektet i sin helhet, sett ur deras ögon. De tre intervjuperso-
nerna riktade såväl negativ som positiv kritik såväl mot projektet som de deltog 
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i som mot de politiker som deltog. De reflekterade även över sin egen roll i 
projektet.  
 
Josef är pensionär och deltog i projektets alla moment enligt det upplägg som 
arrangörerna erbjöd. Sarah och Jonas är båda i yngre medelåldern med hem-
mavarande barn och deltog inte lika mycket på möten som Josef. Sarah gick på 
flera möten medan Jonas inte deltog på något möte alls däremot deltog han via 
de utskick som gjordes av enkäter, informationshäften samt inbjudningar med 
information från föregående möte. Det var möjligt att vara deltagande och upp-
daterad på allt som hände utan att delta på möten. Det som inte gick att ta del 
av på distans var själva upplevelsen av att samtala med andra medborgare och 
politiker på mötena. 
 
Jag försöker för var och en av de tre återberätta deras historia så som den kom 
fram under intervjuerna. De citat som återges i dessa berättelser är de som bäst 
visar vad respektive intervjuperson ville få sagt eller sådana förhållanden som 
de återkom till eller underströk i hög grad under intervjun. 

Josef 
Josef är en samhällsintresserad person som gärna ville lära sig lite mer om hur 
Region Skåne fungerar och som ville försöka påverka om det gick. Han följer 
med i vad som händer i samhället, tar del av det som debatteras genom både 
radio och TV. Region Skåne tyckte han dock inte att han kände till ordentligt 
innan han anmälde sig till dialogprojektet. Han kände till exempel inte till var 
gränsen mellan Region Skånes uppdrag och kommunernas respektive länssty-
relsens går. Josef var vid tidpunkten för intervjun relativt nyligen pensionerad. 
 
Josef tyckte att projektet i stort var en positiv upplevelse och något som han 
uppfattade var unikt i Sverige. Han blev däremot besviken på antalet människor 
som kom till dialogmötena och även på att några bara deltog ett par gånger, 
själv deltog han på nästan alla av de totalt åtta han blev inbjuden till. När han 
fick klart för sig hur många som anmält sig utan att också faktiskt delta på 
dialogmötena tyckte han att det var dålig stil av dessa personer. Det var cirka 
150 personer som bjöds in till samma möte som Josef varje gång och 20-25 av 
dessa deltog på respektive möte; 
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Till varje gång? Menar du det? För det kom ju väldigt få, förvånansvärt få. Det gjorde mig 
lite besviken får jag väl säga, att det var så få och sedan att det var några som bara kom en 
eller två gånger och sedan inte var med mer. (Josef) 
 
Det var framför allt för lite ungdomar med i projektet vilket, enligt Josef, inne-
bar att medelåldern blev för hög. Det hade varit trevligare med ett större ål-
dersspann. Frågorna som avhandlades blev, menade han, av den anledningen 
dåligt belysta ur ett ungdomsperspektiv. Han gav arrangörer och politiker kritik 
för detta och föreslog att de som hade anmält sig men inte dykt upp borde ha 
ringts upp personligen för att på så sätt fått fler att delta och ökat åldersspannet.  
 
Ja du, jag tror att jag på något sätt försökt att få fler deltagare och jag tror att jag hade 
försökt få deltagarna spridda i åldrar. Hade de inte anmält sig så vet i fasen om jag inte 
försökt engagera mig genom att kontakta de som en gång skickat in intresse för att påminna 
dem eller försöka locka dem. Inte bara sitta och vänta på att de skulle höra av sig utan bjuda 
in. Om vi påstår att jag hade resurser så skulle jag gjort det, mailat eller ringt och frågat om 
de inte kunde ställa upp så att det hade blivit fler och bredare deltagare. Det där var lite 
synd, tycker jag. (Josef) 
 
Inför varje dialogmöte förberedde sig Josef genom att noggrant läsa de infor-
mationshäften som skickades ut. Han uppfattade att de låg till grund för det 
som togs upp på mötena. Josef gick även ut på internet för att se vad det stod 
om olika saker för att vara förberedd. Han tycker själv att han bidrog på ett 
konstruktivt sätt i dialogen genom att vara aktiv och uttrycka sina synpunkter 
men samtidigt vara kompromissvillig. Efter att ha anmält sig menade han, när-
mast plikttroget, att han också var skyldig att delta och denna känsla förstärktes 
genom att det fanns politiker som ställde upp. Josef ville därför vara med så 
mycket som möjligt och han tror att han endast missade något enstaka tillfälle. 
Josef menade att han hade bestämt sig från början att verkligen vara med. 
 
Ja, det hade jag gjort. I och med att jag var anmäld och jag fick inbjudan då var det… Jag 
kände det som att det var på mitt ansvar att ställa upp, ställde de upp så fick jag också 
ställa upp. (Josef) 
 
Det fanns flera helt olika drivkrafter hos deltagarna för att delta i projektet, 
tyckte Josef. En del av de andra deltagarna var väldigt engagerade och verkade 
vilja att samtalen skulle leda framåt och göra skillnad. En del pensionärer 
däremot ville nog gärna komma ut och prata med andra och ha lite trevligt. 
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Några av de andra deltagarna ville prata om sina egna krämpor och några ver-
kade vara aktiva människor i största allmänhet och intresserade av samhället.  
 
En person verkade, enligt Josef, delta för att han gärna ville säga emot allt som 
sades och Josef tyckte det var oklart om personen egentligen hade någon egen 
uppfattning. Josef tyckte det var fel att försöka få hjälp med sina egna krämpor 
på mötena och att sådant upptog för mycket av samtalstiden. Problemen som 
personerna redogjorde för hade Josef respekt för men tyckte att de inte hörde 
hemma på dessa möten. Han var kritisk mot företeelsen men tyckte samtidigt 
att det hanterades relativt bra av arrangörerna. 
 
Josef uppskattade att delta och tyckte att han blev väl bemött av de som arran-
gerade mötena såväl som av de andra deltagarna och av de politiker som var 
närvarande. Överlag upplevde Josef att det var trevliga människor som deltog 
och att samtalen fördes i en positiv anda även om några personer var svårare 
att få kontakt med. Ofta blev det konsensus i gruppen även om det inte fanns 
något krav på det. Han tror att många med honom fick aha-upplevelser, lärde 
sig nya saker och ändrade uppfattning efter samtalen. Josef beskrev sig som 
aktiv och ansvarstagande i de samtal i smågrupper som upptog en stor del av 
mötestiden. Några av deltagarna var dominerande och andra lyssnande, enligt 
honom. Han försökte få de tysta att vara delaktiga i samtalet genom att rikta 
frågor till dem och han försökte även tysta de som han tyckte dominerade för 
mycket. 
 
Ja, bra, många var jättetrevliga och bra att ha att göra med. En del fick man väldigt lite 
kontakt med. En del sa inte så mycket utan lyssnade mycket bara. Och man fick mer eller 
mindre få igång en diskussion genom att rikta frågor till dem. Vad tycker du då, eller så 
där för att de… Sedan var det naturligtvis de som gärna dominerade också. Det är väl som 
vanligt när man träffar olika människor. En del tar befälet och dominerar och en del sitter 
och lyssnar men det var trevliga människor, jag menar det var ju inte något otrevligt på något 
sätt, det tycker jag inte. De flesta var besjälade trots allt av en positiv anda. (Josef) 
 
Det tar tid för människor att öppna sig och att lära känna varandra och därför 
uppskattade Josef att flera medborgare återkom. Han hade önskat att ännu fler 
hade gjort det och kritiserade projektet för att det inte var så. Nu upplevde han 
att det blev något av en omstart varje gång för att introducera nya deltagare till 
hur det hela gick till. Han tyckte ändå att faciliteringen av det hela sköttes bra 
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utifrån de ramar som var satta. Det var en av de andra deltagarna som Josef 
berömde särskilt för att på ett bra sätt styra upp samtalet i den lilla gruppen och 
berätta vad alla skulle göra.  
 
Josef tror att om en person engagerar sig och tycker det är roligt att delta bidrar 
det till ens allmänna välbefinnande. Enligt Josef var deltagarna också mer sam-
hällsintresserade än människor i genomsnitt och verkade dessutom mer insatta 
i olika frågor. Det visade sig genom att de var intresserade av det som disku-
terades och verkade medvetna om det som hände under mötena. Josef tycker 
att projektet borde kunna leda till att några, inte alltför gamla, personer enga-
gerar sig, om inte politiskt, så i föreningslivet. En annan reflektion som Josef 
gjorde var att kvinnor som deltog hade bestämda uppfattningar om saker och 
ting medan männen var mer undrande och frågande. Han hade däremot ingen 
egen förklaring till vad som eventuellt skulle kunna förklara det. 
 
Josef tyckte det var roligt och mycket intressant att lära sig saker och att träffa 
politikerna. Även om det inte var meningen att politikerna skulle stå i centrum 
så deltog de i smågrupper och samtal och då tyckte Josef att han fick en ganska 
klar uppfattning om deras ståndpunkter om saker och ting. Han fick uppfatt-
ningen att politikerna tyckte att projektet var bra och att de verkade väldigt 
engagerade och det överraskade honom lite. De var från olika partier och Josef 
tyckte inte det märktes någon större skillnad mellan dem och dessutom hade 
de bra sammanhållning sinsemellan. De hade en gemensam syn på hur dialogen 
skulle genomföras. Han tyckte politikerna som deltog var bra. 
 
Josef har aldrig engagerat sig politiskt eller pratat med politiker tidigare så det 
var en av de sakerna som lockade honom att anmäla sig till projektet. Han 
tyckte också att det var intressant att ställa frågor till dem, det var en av erfa-
renheterna som gjorde att det var värt att delta. Politikernas egna politiska 
uppfattningar framkom endast litegrann och det utan att det störde, de fram-
härdade inte i sin partipolitik, tyckte Josef. Av den anledningen var det svårt att 
förstå vilket parti de olika politikerna kom ifrån. De sa ungefär samma sak alli-
hop och Josef konstaterade att det är väl så politiken är idag, rätt utslätad.  
 
Även om syftet med projektet inte var att hålla debatter så var det frågor om 
specifika delar inom sjukvården som togs upp och det finns ju skillnader i hur 
partierna vill prioritera som Josef tyckte kunde ha fått komma fram. Josef var 
en deltagare som inte tidigare haft politiska kontakter och som fick en 
övervägande positiv upplevelse. 
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Jag har väldigt lite erfarenhet av att göra det för jag har faktiskt aldrig engagerat mig politiskt 
eller pratat med dem så jag tyckte det var en av de delarna jag ville göra. Jag tyckte det var 
bra, jag tyckte det var intressant att ställa frågor till dem om saker och ting. Jag tyckte det 
var bra faktiskt. Hade det inte varit så hade det nog inte varit lika intressant, det tror jag 
inte. (Josef) 
 
Politikerna gav åtminstone sken av att vara intresserade av det som deltagarna 
uttalade, ett intresse som Josef hoppades var äkta. Han är ändå lite skeptisk och 
konstaterar att det inte går att vara riktigt säker på politikernas uppriktighet. 
Något som talar för politikerna är att de faktiskt deltog på kvällstid och priori-
terade dessa möten framför eventuella andra aktiviteter.  
 
Josef upplevde det också som att det var lite nytt för politikerna att träffa väljare 
på det här sättet och fick inte klart för sig hur ofta de gör det. Han tycker att 
det borde varit nyttigt för politikerna att få höra synpunkter direkt från vanliga 
människor. Han upplevde att även om politikerna kom med en del tillrättalagda 
svar och försökte förklara hur olika saker förhåller sig så hindrade det inte de 
deltagande medborgarna att uttrycka sina synpunkter. Josef tycker att politiker 
i allmänhet alltför mycket försöker undvika att säga saker de står för men de 
politiker som deltog uttryckte ändå en del saker som de också verkade stå för. 
 
Kontakten med politikerna var värdefull, inte minst den lite vid sidan om, möj-
ligheten att i pauserna kunna ställa andra frågor. När det gäller resultatet av alla 
samtalen samlades anteckningar in från alla smågrupper och sammanställdes 
och Josef kände att han dragit sitt lilla strå till stacken. Han känner sig dock 
osäker på om och hur resultatet skulle tas om hand. För egen del har han efter 
projektet fortsatt att lära sig saker och förstår bättre det han läser om Region 
Skåne. 
 
Slutresultatet för hans egen del av att delta i projektet var att det var intressant 
och bra och i stort sett blev som han hade tänkt sig. Går det sedan att se att 
resultatet påverkar vore det bra eller att politikerna uppger att de har haft nytta 
av dialogen, för utan några tecken på att projektet spelat en roll så bör dialogen 
ifrågasättas, enligt Josef. Han tycker att han lärde sig mycket om hur en politisk 
organisation fungerar, vad de gör och har för uppdrag. Det var lättare och mer 
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levande att lära sig detta genom att delta än genom att själv läsa sig till det vilket 
också hade varit möjligt, enligt Josef.  
 
Han hade inte riktigt trott att samtalen skulle gå djupare in på saker och ting 
vilket de inte heller gjorde. Det beklagade han och hade gärna sett mer av över-
gripande ideologiska frågor och ett ifrågasättande av den politiska konstrukti-
onen, varför det ser ut som det gör?  
 
Nej, men ser man hur det är uppbyggt nämligen, med kommuner och kommunförbundet, 
knytningen till regionen och så länsstyrelsen och staten. Det är ju en enorm administration 
och apparat vi har som jag tycker att man faktiskt skulle kunna ifrågasätta. Jag ifrågasatte 
till exempel, sjukvården är den tunga biten men varför finns inte åldringsvården med? Tand-
vården finns med men inte åldringsvård. Det fick jag aldrig något svar på, det är bara, nu 
är det så. Men för mig är det ologiskt. (Josef) 
 
Josef tror att alla inblandade hade kunnat få lite vidgade vyer av ett sådant mer 
ifrågasättande perspektiv. Han tycker det var en brist i projektet och han tror 
delvis att det beror på feghet, att anställda och politiker inte vågar ifrågasätta 
den gren de själva sitter på. Josef ställde några frågor kring detta men tycker 
inte att han fick några riktiga svar utan undrar fortfarande varför det ser ut som 
det gör. Han tror dessutom att många människor med honom saknar kunskap 
kring detta inklusive vilket uppdrag de olika politiska organisationerna har. Jo-
sef känner sig närmast mer kritisk till det offentliga systemet i stort efter att ha 
deltagit i projektet. 
 
Josef tycker att det vore bra om det blev mer dialog mellan politiker och med-
borgare men poängterar att det inte får bli för mycket heller eftersom det finns 
folkvalda representanter. Dialogen hade kunnat hjälpa politikerna att bli bättre 
politiker efter att i större utsträckning tagit del av vad vanliga människor tycker 
utan att för den skulle hamna i populism. Det är lätt för politiker att hamna i 
en isolerad politikervärld, tror Josef. Han tycker också att det hade varit bra 
med en fortsättning på projektet. Josef är hur som helst skeptisk till att det 
kommer att bli så mycket mer dialog i ett bredare samhällsperspektiv. 

Sarah 
Sarah anmälde sig för att hon är intresserad både av vården och av hur kollek-
tivtrafiken fungerar där hon bor. Hon markerade med eftertryck att hon var en 
samhällsintresserad person. I största allmänhet, anser Sarah, att det görs för lite 
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av politikerna för att gynna den lilla människan eller de som arbetar längst ned 
i hierarkin i arbetslivet och det skulle hon gärna vilja påverka. Hon har en po-
sitiv grundton i sin berättelse men är samtidigt kritisk mot mycket som hon 
upplevde under projektet. Sarah är drygt 30 år gammal. 
 
Språket i den inledande enkät, som också innehöll inbjudan till dialogprojektet, 
och även språket i de informationshäften som skickades ut under projekttiden, 
kritiserades av Sarah. Hon menade att språket var för svårt, att enkäten hade 
för mycket fackspråk, att frågorna var ställda på ett alltför komplicerat sätt och 
att enkäten upprepade sig. Det blev därför till slut tröttsamt att fylla i enkäten, 
tyckte hon. Hon ifrågasatte om den var gjord på bästa sätt eller om den hade 
kunnat göras annorlunda. Även informationshäftena hade brister, enligt Sarah. 
Det var mycket komprimerad fakta som gjorde det jobbigt att läsa. Hon bläd-
drade ändå igenom informationshäftena eftersom de var en del i projektet men 
tyckte inte att de var speciellt intressant skrivna. 
 
När olika hälso- och sjukvårdsteman togs upp under dialogen hade Sarah med 
sig sina egna erfarenheter av att arbeta i vården. Dessa handlade, som hon själv 
beskrev det, mycket om att undersköterskor och skötare inte tas tillräcklig hän-
syn till trots att de utför ett stort och viktigt arbete. När det är förändringar och 
nedskärningar inom en verksamhet så pratas det istället, enligt henne, om att 
det är synd om läkarna och sjuksköterskorna. Detta var en sak som Sarah ville 
föra fram under projektet, och att det samtidigt är jobbigt för fler yrkesgrupper 
även om de har kortare utbildning och lägre status. Dessa grupper förväntas 
alltid ha ett leende på läpparna, enligt Sarah. Sarah lade stor kraft bakom orden 
i detta resonemang som om det var en kamp som pågick. 
 
Under dialogen upplevde hon att det blev fokus på nedskärningar som påver-
kade just läkare och sjuksköterskor. Det blev ointressant för henne som tycker 
att många med henne som har andra utbildningar också har ett krävande arbete. 
Hade hon fått bestämma hade hon sett till att frågorna tog sin utgångspunkt i 
alla yrkeskategorier. Hon hade även velat ta upp mer grundläggande saker så-
som varför det skärs ned så mycket över huvudtaget och var pengarna går 
någonstans. Hon tycker att vård och utbildning är områden det borde satsas på 
i samhället. 
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Jag hade inte enbart riktat mig till läkare och sköterskor. Jag hade riktat mig till under-
sköterskor mycket. För jag vet vilket tungt jobb det är och vad de gör själva. Jag hade, det 
är väl den saken, jag hade dragit fram mer grundläggande saker. Varför skär man ner så 
mycket? Vart går pengarna istället? Lite sådana saker, för idag när man jobbar i vården, 
det är bara nedskärningar. Det är jättetråkigt och det är likadant i barnomsorgen, eller i 
skolan. Och det är två områden där jag kan tycka, där borde man verkligen satsa pengar. I 
utbildning och i vård men tyvärr är det där man drar ner allting. Så jag hade nog vinklat 
det på ett annat sätt. Om jag hade hållit i det hela. (Sarah) 
 
Busstrafik på landsbygden är ett annat viktigt område för Sarah. Hon upplever 
det som att det satsas väldigt mycket på lite större ställen men inte ute på lands-
bygden där hon själv bor. Där finns det inga bussar som går på helgerna och 
inga som går när hennes arbete börjar på morgonen. Hon är missnöjd med att 
behöva ha bil. Miljösatsningar, tycker hon, krockar med landsbygdens förut-
sättningar såsom det ser ut. Detta hade hon gärna pratat mer om men det gavs 
inte mycket utrymme för det under dialogen, tyckte hon. 
 
Sarah blev förvånad över hur generös fikan var vid mötena, hon upplevde det 
som att arrangörerna hade försökt satsa på den. Hon upplevde överhuvudtaget 
att hon blev väl bemött av de som arbetade med projektet men trots denna 
positiva känsla för projektet kunde hon inte delta så mycket som hon velat. 
Hennes arbete kom emellan och hon fick konstatera att det inte gick att tacka 
nej till arbete för att prata med politiker.  
 
Sarah fick även en reaktion av sin man på att hon deltog, han tyckte det var 
jobbigt och onödigt. Hon tror att det kan ha funnits olika orsaker till att inte 
fler människor deltog såsom svårigheter att ta sig till mötesplatsen, sjuka barn 
eller att de själva blev sjuka och sedan är det även mänskligt att glömma bort 
ett möte. Informationen inför dialogmötena tyckte hon var rätt bra så hon såg 
inte det som ett hinder för att människor skulle vilja delta.  
 
Sarah beskriver sig som en person som tycker om att prata och har lätt att säga 
vad hon tycker och tänker samt kan fråga vad andra menar och varför de tycker 
som de gör. Hon påstår själv att hon var beredd att lyssna på andra i dialogen 
om bara argumenten kommer upp på bordet. Sarah tycker att hon var noggrann 
med hur hon uttryckte sig och hur hon framförde sina åsikter under dialogen. 
Hon beskrev det som att hon resonerade med sig själv innan hon uttalade sig, 
”-låter det här bra?”. Hon ville undvika att det hon sade lät dumt.  
 



 

 

163 
 

Sarah uppskattade argumentationen med de andra deltagarna. Hon upplever 
att det blir intressant och en bättre argumentation när någon tycker annorlunda 
än hon gör, det stimulerar. Det är roligt att höra hur alla andra tänker och vem 
säger att en själv tänker rätt? Argumentationen är en drivkraft för henne och 
ett intressant sätt att möta nya människor.  
 
Jag blir själv lite sådan att har jag någon som jag kan argumentera mot så tycker jag det är 
roligt. Då kan jag argumentera bättre varför jag tror starkare på mina åsikter. Det är det 
som är intressant, att man kan driva på varandra lite på det sättet. (Sarah) 
-När man sitter och diskuterar? (intervjuare) 
Ja, sitter och diskuterar och kan argumentera fram och tillbaka. Varför tycker du så? Jag 
tycker så här, det är bättre. Varför är ditt bättre? Tills man kan komma fram till en lösning, 
det tycker jag är kul. Jag blir taggad av sådant. (Sarah) 
-Hur skulle man kunna beskriva det, på vilket sätt blir man påverkad? (intervjuare) 
Ja, men det är roligt att höra hur alla andra tänker. Det är det ju. Vem säger att jag tänker 
rätt? Men så är det, jag kan ha fastnat för min sak. Det här är rätt tills jag hör ett par 
andra diskutera det bättre och säger att om du tänker så här istället. Ah du har rätt va, det 
tycker jag är, jag drivs lite av det, att kunna utveckla, och utbyta åsikter och tankar och 
funderingar. Det tycker jag är himla intressant och att möta nya människor. (Sarah) 
 
Sarah använde kraftfulla ord när hon beskrev drivkrafterna för att vilja delta. 
Hon tror att de som deltog hade ett starkt intresse, att de brinner för frågorna. 
Har en person något som den står för och tror starkt på då blir det lättare att 
argumentera för det också. Deltagarna är personer som vågar tala för sig och 
som vågar ta för sig av livet lite, och kan säga att det här tycker jag, det här står 
jag för. Personer som brinner starkt för någonting, alltså har ett intresse av det, 
det är grunden i alla fall, enligt Sarah. Sarah tror att de andra deltagarna tyckte 
projektet var intressant och en chans att säga vad de tyckte och tänkte men 
kommer tillbaka till att tiden för samtal var kort under mötena.  
 
Det var en öppenhjärtig stämning för alla var där på lika premisser, menade 
Sarah. Alla hälsade och det var trevligt. Däremot fanns det helt olika åsikter 
bland deltagarna, någon argumenterade för större forskningsbidrag till hälso- 
och sjukvården medan Sarah efterfrågade mer personal. Hon kände också på 
mötena att det var svårt att hävda sin röst gentemot andra yrkesgrupper med 
högre utbildning. Hon hade därför gärna sett fler med hennes egen utbildning 
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bland deltagarna. Trots den gemytliga stämningen inledningsvis kände sig Sa-
rah under dialogen överkörd av alla som hade högre status i vårdhierarkin, de 
tittade ned på henne och hennes arbete. Sarah tyckte det var svårt när hon inte 
hade medhåll från någon annan i dialogerna. Det var många viljor vilket ibland 
ledde till omröstningar under dialogen. 
 
Sarah fick en känsla av att politikerna tyckte att deltagarna förde fram lite löjliga 
saker, att det inte intresserade dem. De sade i och för sig att det var intressant 
men det verkade ändå som att de tyckte det vara lite småsaker som egentligen 
inte ens behövde diskuteras. Hon tyckte att några politiker stod och smålog 
men tänkte då för sig själv och motiverade sig med att hon måste börja 
någonstans. 
 
Överhuvudtaget upplevde Sarah att politikerna inte deltog så mycket utan de 
gick runt och lyssnade på vad som sades. När de cirkulerade visade de lite en-
gagemang genom att bryta in i samtalet och be någon utveckla en tanke. Sarah 
hade önskat mer kontakt med politikerna såsom det blev kändes det endast 
som korta inslag i dialogen. Vid något tillfälle satt politikerna med vid borden, 
det hade de gärna kunnat göra mer. På det här sättet missade politikerna mycket 
genom att avbryta och gå till nästa bord. Sarah tror inte de har fått ut så mycket 
av projektet och inte tagit upp det på sina andra politiska möten då synpunk-
terna har betraktats som för fåniga. Samtidigt tror hon ändå att politikerna tagit 
till sig något av det grupperna fört fram i dialogen.  
 
Sarah är glad att hon varit med i projektet, hon tvekade aldrig när inbjudan kom 
eftersom hon är intresserad av frågorna och vill tro att det har någon betydelse. 
Hon upplever att hon i alla fall fört fram sina synpunkter och hon jämför att 
delta i medborgardialog med att gå och rösta. Hon uttrycker samtidigt en far-
håga att det som kommer fram i dialogen bara läggs åt sidan. 
 
Jag är glad att jag varit med i det. För att någonstans får man väl hoppas och tro att mina 
åsikter har en betydelse. Och att någon tar till sig det, mer kan ju jag inte påverka. Jag kan 
säga ifrån vad jag tycker och tänker och skriva ner det på pappret och fylla i enkäten och så 
sedan så får jag ju bara hoppas att någon läser och tycker att det här var en intressant åsikt. 
Jag känner att hade jag struntat i det, det är samma sak som att inte gå och rösta eller 
någonting. Man måste ändå vara delaktig om man har möjlighet. (Sarah) 
 
Människor i hennes omgivning har uttryckt att det är intressant om hon kan 
påverka på något sätt genom att säga vad hon tycker och tänker. Projektet har 
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varit intressant, enligt Sarah, men hon är osäker på om hennes åsikter har gjort 
någon skillnad och hon säger att det inte heller går att veta.  För Sarah har det 
varit tillfredsställande att få uttala sina åsikter. Hon har förberett sig hemma 
genom att tänka igenom vad hon tycker om aktuellt tema vid respektive tillfälle, 
vad hon kan stå för eller inte stå för. Hade hon själv fått bestämma hade hon 
tagit upp annorlunda frågeställningar. 
 
Hon hoppas att hon kan få känna stolthet lite längre fram och kunna säga att 
jag var med i Skånedialogen och det spelade roll. Hon tycker det hade varit 
väldigt positivt men menar att tiden får utvisa om det blir så. Personligen upp-
lever Sarah att hon utvecklats under projektet vilket hon bär med sig när hon 
fortsätter att utveckla åsikter och tankar. Sarah hoppas att alla fick ut lika my-
cket som hon annars skulle det kännas meningslöst, tycker hon. Ingen vill väl 
ställa upp på en så här lång projekttid om det inte leder till någonting. Hon 
hoppas att det kommer leda till någonting. 
 
Sarah tror att mer dialog hade kunnat leda till att demokratin i stort fungerar 
bättre än vad den gör idag. Det hade kunnat ge mer öppenhet, mer lyhördhet 
och en ökad förståelse. Fler olika gruppers villkor hade tagits hänsyn till i be-
slutsfattandet och lett till ökad rättvisa.  
 
Människor mår även bra av att få uttrycka sina synpunkter, det tror Sarah. Hon 
beskriver det som att hon själv har mått bättre när hon kommit hem med 
vetskapen att någon av hennes tankar skrevs ner på pappret och blev en del av 
dokumentationen från den kvällens dialog. Det tyckte hon kändes bra, att 
kunna säga att ikväll skrev vi om mina synpunkter. Sarah ser det som att alla 
generellt sett påverkas av att bli lyssnade på och hon hävdar att om någon bara 
tar sig tid att lyssna så kan egentligen alla människor bidra med något.  
 
Hennes deltagande har lett till att hon börjat intressera sig mer för politiken i 
det stora hela med utgångspunkt i att hon brinner för vissa saker. Hennes med-
vetenhet om politiken har ökat. Hon känner även en stolthet över att ha varit 
med och påverkat det resultat som politikerna har fått från dialogen och det 
tror hon gör att hon mår bättre. 
 
Jag tror att man mår bra av att få ur sig sina åsikter. Det mår alla människor bra av, att 
bli hörda. Jag vet att jag har mått bättre när jag kommit hem och vetat att någon av mina 
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kommentarer faktiskt har kommit ner på pappret. Då kan jag gå och säga; ikväll skrev vi 
om mina saker (skratt). Det påverkar, man mår bättre, det tror jag alla generellt sett gör. 
Har man bara tid eller tar sig tid att lyssna på någon så är ju egentligen alla människor 
intressanta. (Sarah) 
 
Att få sina egna åsikter nedskrivna på papper innebar en viktig symbol för Sa-
rah, det gav bilden av att det skulle kunna ha någon betydelse i det politiska 
arbetet. Hon är dock osäker på hur resultatet kommer att tas om hand och 
tycker att det behöver gå ett antal år innan det går att uttala sig på riktigt och 
först då tror hon att hon skulle kunna säga något om hon har fått ett ökat 
förtroende för politiken eller inte. 
 
Förtroendet mellan deltagarna tror hon har utvecklats allt eftersom de deltagit 
i fler och fler möten. Deltagarna har kommenterat varandras synpunkter från 
tidigare möten och på det sättet har förtroendet stärkts. Sarah har upplevt att 
det varit en positiv utveckling för henne själv i alla fall. Samtidigt som hon 
kände sig ganska golvad ett par gånger av andra deltagare så har hon också fått 
positiv bekräftelse. 
 
Men sedan när vi diskuterade vården då märkte man väldigt fort att de som var högre, 
överläkarna och psykologen med mera, de tittade ner på en för att man var undersköterska. 
Det var; lilla gumman (skratt), mina åsikter är nog lite mer värda än vad dina är. Där 
kände man sig lite överkörd. Det var liksom, jo men jag kan väl ha bra åsikter fastän jag 
är undersköterska. (Sarah) 
 
Deltagandet kan bli som ringar på vattnet för de som deltar, tror Sarah, genom 
att de kan inspireras att tänka lite extra och till exempel försöka påverka på sin 
arbetsplats eller försöka uppmuntra sina kollegor. Hon har själv tänkt på hur 
hon skulle kunna få kommunen att lyssna på henne. 
 
Sarah har en positiv grundsyn på projektet men hade gärna ändrat på hur 
mötena var upplagda och hur politikerna agerade. Det borde varit mer tid för 
dialog och därmed kanske längre möten. Hon hade även velat att frågorna hade 
haft en annan inriktning som mer omfattade alla personalgrupper. Politikerna 
borde även ha varit mer intresserade och kunniga inom hälso- och sjukvård. 
Trots hennes kritik har hon hopp om att politikerna tar hand om alla synpunk-
ter som kommit fram på ett bra sätt. Hon vill gärna hoppas att det ska bli mer 
dialog mellan medborgare och politiker framöver för hon tycker att det skulle 
behövas men tvivlar på att det kommer bli så. 
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Jonas 
Det finns några områden i samhället som Jonas tycker borde fungera bättre 
och det var det som motiverade honom att anmäla sig till Skånedialogen. Det 
handlar framför allt om vården. Han ville även gärna ställa upp och bidra till 
projektet om det var så att hans idéer skulle kunna leda till någon förbättring. 
Känslan som den tanken gav upphov till gillade Jonas. Enligt honom har vi 
många duktiga personer i samhället som vi inte känner till och vars kunskaper 
är mycket större än vi tror men personerna måste hittas. Medborgardialog är 
ett sätt att hitta sådana personer som kan ge mer kunskap och mer idéer, tyckte 
han, och han var själv villig att ställa upp och försöka bidra med sina kunskaper 
och erfarenheter. 
 
Han tyckte att det var rätt bra frågor i enkäten. Frågor som Jonas refererade till 
var bland annat huruvida någon är trygg att cykla där de bor och då tänkte han 
framför allt på barnen. Han säger till exempel att cykelvägar till skolor måste 
vara trygga och ansvaret vilar på kommunen. En annan var; hur trivs du rent 
allmänt med att bo i Skåne? Han svarar själv att han trivs bra. Jonas refererar 
även till frågan; är du nöjd med sjukvården där du bor? Han hävdar att sjuk-
vården borde vara bättre och inte bara bättre utan mycket bättre. Det tar alltför 
lång tid att komma i kontakt med en läkare och är alldeles för svårt. Det var 
med andra ord många olika saker som bidrog till att locka Jonas till att delta i 
projektet.  
 
Han var inte själv med på mötena på grund av att han har skiftarbete och han 
hänvisade även till att han prioriterade sin familj. Hans dagar blev helt enkelt 
fullbokade och han spekulerade i att kanske skulle sex timmars arbetsdag ändrat 
hans förutsättningar att delta. Han menade att det inte var ett alternativ för 
honom att ta ledigt för att kunna delta. En sak som hade kunnat bidra till Jonas 
närvaro på mötena var vilken ort som valdes för mötena. Han tycker att det 
hade varit bra med möte i Osby22 för då tror han att han hade kommit. Restiden 
till de platser som mötena hölls på var alltför lång. 
 
När det gäller huruvida människor läser eller slänger inbjudningar, enkäter och 
informationshäften så påstår Jonas att det beror på hur intresserade av samhäl-
let de är och hur intresserade de är av att förändra. Han beskriver sig själv som 

                                                      
22 Ortsnamn är fingerade för att värna anonymiteten 
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mycket intresserad och tyckte att projektet var helt ok, att det var bra. Han 
hoppas att de personer som varit mer aktiva än han själv också har lyckats 
komma ut och få någon ändring på saker som de tycker borde ändras.  
 
Han tror också att de som varit mer aktiva tyckte att det var ett bra projekt. 
Hade inte Jonas tyckt det var ett bra projekt hade han inte velat bli intervjuad. 
Deltagarna är personer som vill förbättra, tror Jonas, de är intresserade och vill 
veta mer. Människor som har idéer och kraft måste hjälpa till i samhället och 
då måste politikerna lyssna, tycker han. Det duger inte att säga att jag röstade 
på dig, och nu är det ditt ansvar som politiker att sköta samhället. Det som 
enligt Jonas är bra med medborgardialog är att flera olika röster kommer fram. 
 
Jag tycker projektet var jättebra. Jag tycker det är jättebra att man frågar andra också, hur 
ska vi förbättra? Det tror jag säkert att det här syftar till, förbättring. (Jonas) 
 
Informationshäftena läste Jonas i för att han var nyfiken på att få veta mer. 
Han hävdar att det alltid är möjligt att lära sig mer, det finns ingen begränsning 
i hur mycket det går att lära sig. Han tycker också att han behöver veta mer och 
mer hela tiden. Att han trots det inte läst så mycket i informationshäftena och 
dokumentationen påstår han beror på tidsbrist. 
 
Jonas var mycket intresserad av att delta. Han tycker att saker och ting i sam-
hället kan fungera bättre, att egentligen allt kan fungera bättre. Vi har kunskap 
och pengar men vi utnyttjar det inte för att utveckla samhället tillräckligt väl, 
säger han. Ett exempel han kommer tillbaka till är människor som invandrat 
till Sverige och deras möjligheter att få ett jobb och integreras i det svenska 
samhället. Han tycker det är alldeles för svårt och i och med det så är det mycket 
mänsklig kraft som samhället går miste om. 
 
Det kan fungera bättre, allt kan fungera bättre på sätt och vis. Miljön, vägarna, naturvård, 
vi har kunskapen, vi har pengarna men vi använder inte möjligheten tillräckligt. Det är det 
som gäller. Vi använder inte kraften hos vissa personer som kan ge mer. Jag säger t ex att 
en del invandrare som har kommit till Sverige, det är rätt så många som är högutbildade, vi 
tar inte deras kunskap på allvar. De kan ge mer till vårt samhälle, de är här men vi använ-
der inte dem på rätt sätt. Vi säger tyvärr, gå igenom alla, sfi, grundskola, gymnasium och 
högskola sedan kan du komma in. Det är en lång period, jättelång, och många vill inte börja 
så. (Jonas) 
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När människor som inte har svenska som modersmål får den typen av material 
som kom från dialogprojektet borde det vara lättläst, mer lättläst än vad som 
var fallet, tycker Jonas. Han tyckte även att det var rätt så många frågor i 
enkäten och dessutom borde de handlat mer om viktiga frågor i människors 
vardag. De politiker som deltog borde även kunna svara på de frågor som av-
handlades.  
 
Jonas hävdar att det finns saker som inte fungerar bra i samhället och som inte 
har förändrats på 10 år. Det finns områden som människor kan hjälpa till med 
att förbättra. Pensionärernas situation nämner Jonas som ett exempel som 
skulle behöva ingå i en dialog om hur vi bygger samhället. Samhället, det 
svenska samhället, alla individer tillhör det svenska samhället, vi ska förbättra 
för alla, tycker Jonas. Låt människor vara som de är och ge dem chansen, oav-
sett om de är ljushåriga eller mörkhåriga, muslim eller katolik och så vidare. De 
ska inte dömas på förhand utan låt de visa vem de är, vad de kan och vad de 
vill göra och bedöm först därefter, säger Jonas. 
 
Politiker har en maktposition och vill säkert inte höra att de gör ett dåligt jobb 
men Jonas påstår att politiker kan göra mer än de gör. De ska inte dela folket i 
olika grupper såsom högutbildad, lågutbildad, höginkomsttagare, låginkomst-
tagare när det gäller dialoger. Du kan få en bra idé till förbättring från en person 
som bara gått i grundskola, enligt Jonas. Han säger att omvänt behöver inte 
stora förväntningar på en höginkomsttagare leda till något alls. Det avgörande 
är hur mycket de engagerar sig.  
 
Deltagarna i projektet är människor som vill förbättra, folk som är intresserade och vill veta 
mer, människor som har idéer och kraft att hjälpa till. Vissa punkter klarar inte politiker 
utan vår hjälp. Det gäller inte att bara rösta på dem och säga att nu är vi klara. Vi måste 
hjälpa till också men då måste de lyssna på oss fast vi har röstat på dem. (Jonas) 
 
Jonas har inte varit så engagerad i politik och vet inte om han passar där. Han 
har sällan träffat någon politiker och tycker att de syns mest när det är val och 
de vill ha din röst. När valet sedan är klart syns de inte till och det finns en risk 
att de blir bekväma, enligt Jonas. 
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Jonas tror att det är positivt för deltagarna i projektet att höra direkt från poli-
tikerna om vad som är på gång. Finns det en lokal koppling till den egna kom-
munen är det ännu bättre, säger han, samt att det är viktigt att olika perspektiv 
finns med såsom till exempel människor med både svensk och utländsk bak-
grund. Människor med utländsk bakgrund får mycket erfarenhet av hur sam-
hället fungerar vilket kan berika en dialog. De lär sig hur socialförvaltning, ar-
betsförmedling och försäkringskassa ska fungera och märker när det inte fun-
gerar.   
 
Jonas tycker projektet var jättebra, han har sagt vad han tycker och människor 
har tillfrågats om hur saker kan förbättras. Han förstod det som att syftet var 
just förbättring. Han är nöjd med att ha bidragit med sina enkätsvar och hoppas 
att de ska göra någon nytta. Han tycker att projektdeltagarna borde fått lite 
information, lite svar på frågor och därigenom en bättre bild av hur samhället 
fungerar. En enkät kan inte ge en fullständig bild av samhället.  
 
Några deltagare har kanske blivit nöjda och några besvikna. Politikerna, tror 
Jonas, har fått en läxa av att delta. De har fått uppleva att inte alla tänker som 
de gör och det tycker han att politikerna ska visa större hänsyn till när de prio-
riterar mellan olika satsningar. Byggande behöver ställas mot barnens cy-
kelvägar eller bemanning i skola och äldreomsorg, anser han. 
 
Det finns alltid projekt, det finns idéer från politiken. Vissa projekt tar himla lång tid att 
komma igång. T ex om man ser på vård eller skola, det känns som, de kan man vänta med 
men vi kan inte vänta med att bygga ett stort hus. Vi måste bygga snabbt ett åttavåningshus 
i Osby men vi kan inte bygga en fritidslokal, men vi kan inte bygga en cykelväg 250 m för 
barnen som cyklar till skolan. (Jonas)  
 
Får deltagarna i dialogen ett svar från politiken så är det klart att de blir mer 
engagerade, enligt Jonas. De blir mer engagerade, de tänker mer och de kan 
hitta en annan fråga som de också vill ha svar på. När de har fått svar vill de 
även ha förklaringar och det ska helst vara i god tid så att det inte upplevs som 
sent eller nedprioriterat. Olika samhällsprojekt ska också prioriteras utifrån 
jämlikhet.  
 
Jonas tror att människor mår bra av att få säga sådant som de gått runt och 
tänkt på länge. Det gör en avslappnad att få säga sitt och framför allt direkt till 
ansvariga personer, en känner sig lättare. Jonas har svårt att gradera sitt förtro-
ende för det demokratiska systemet. Han vill hellre uttrycka det så att det är 
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mycket som fungerar bra men det kan bli bättre. Vi bör tänka på hur vi ska 
göra för att det ska kunna bli mycket bra. 
 
Jonas tror att mer dialog i samhället är jättebra, respekten kommer bli mycket 
större för varandra, tror han. Politikerna kommer respektera individer med 
olika bakgrunder och erfarenheter på ett annat sätt, till exempel långtidsarbets-
lösa och människor med invandrarbakgrund. Det kommer bli mer dialog när 
det är val, enligt Jonas, men han är tveksam till om det kommer att bli mer 
dialog i ett bredare perspektiv även mellan valen. Han tycker att det hade varit 
positivt men kan inte se några tecken på det även om han uppskattade dialog-
projektet. 

Vad innehåller de tre berättelserna? 

Inledning 
De tre berättelserna innehåller likheter, skillnader och en del motsägelser. I 
analysen har jag framför allt varit intresserad av de mönster som framträder 
och kan bilda olika teman. Likheterna i analysen av berättelserna är större än 
skillnaderna. Det finns dock skillnader mellan Josef och Sarah. Exempelvis var 
Josef i stora drag nöjd med det som erbjöds i projektet och det som skedde 
under dialogen medan Sarah var betydligt mer kritisk och ifrågasättande. Skill-
naderna bidrog till en rikare empiri och en djupare analys. Språket var en sådan 
skillnad som Josef inte tog upp medan Sarah återkom till språket som svårt 
flera gånger. Det påverkade deras respektive upplevelse men det går inte att slå 
fast exakt på vilket sätt eller hur mycket. En annan skillnad var att Josef beskrev 
själva dialogsituationen som väl fungerande medan Sarah problematiserade 
den. Där Josef framstod som bekväm fick Sarah anstränga sig mer för att ta 
plats och för att hantera det som hände under dialogen. Trots dessa skillnader 
delade Josef och Sarah såväl en grundläggande positiv ton till projektet som en 
skepsis kring politikernas avsikter med dialogens resultat. De hade delvis olika 
upplevelser under projektet men drog ändå liknande övergripande slutsatser.  
 
I de tre berättelserna finns det även en del motsägelser. Personerna har svarat 
på frågorna under intervjun på ett sådant sätt att det inte är möjligt att förstå 
vilket av deras olika påståenden som speglar deras respektive uppfattning och 
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det är inte säkert att personen själv har det klart för sig. Starkt positiva omdö-
men varvades med starkt negativa vilket öppnar för motstridiga tolkningar. 
Förutom att motsägelser identifierades inom respektive intervju har de tre in-
tervjuerna även jämförts för att hitta motsägelser. Motsägelserna fyller funkti-
onen att levandegöra personernas berättelser och de alternativa förhållningssätt 
som de rör sig mellan. Jonas beskrev till exempel att han var positiv till projek-
tet och gärna hade deltagit men gjorde det ändå inte. Hans huvudsakliga argu-
ment rörde sig om tid och det verkade inte ha varit omöjligt för honom att 
delta på ett möte. Det förblir oklart om det egentligen även fanns andra skäl. 
Sarah beskrev att alla hade samma möjligheter att delta i dialogen samtidigt som 
hon beskrev en delvis tuff utmaning att ta plats under dialogen. Vilken av dessa 
aspekter som hon upplevde starkast framgick inte. De tre berättelserna rymmer 
också öppningar till teorier och begrepp som är relevanta för en fördjupad ana-
lys. Berättelserna speglas i de teoretiska ramarna, en i taget, och följer samma 
ordning som i kapitel tre. Nedan vävs de teoretiska kopplingarna samman med 
de likheter, skillnader och motsägelser som framkommit med fokus på mön-
ster. 

Medborgardialog och samtalsdemokrati 
Inom teoribildningen kring medborgardialog och samtalsdemokrati finns ett 
antal begrepp som berörs i de tre berättelserna. Samtalsdemokratin utgör ett 
försök att öka och fördjupa medborgarnas delaktighet i beslutsfattandet i den 
representativa demokratin (Smith, 2009, s. 13-14). Detta passar ihop med det 
övergripande syftet med dialogprojektet även om medborgarna som subjekt 
inte nämndes i syftet. Att Smiths definition passar ihop med det övergripande 
syftet innebär att det hade varit ett viktigt bidrag till att uppfylla syftet om de-
finitionen hade förverkligats. Det skapades inte några direkta förutsättningar 
för att definitionen skulle förverkligas. Inriktningen framåt var dock åt samma 
håll och projektet lyckades involvera deltagarna i samtal kring politiska frågor 
men den politiska organisationens ambitionsnivå för att integrera medborgar-
dialogen i det politiska beslutsfattandet var låg. 
 
Det finns, enligt deltagarna, även gränser för samtalsdemokratin. Det får inte 
bli för mycket dialog eftersom vi har valda representanter som har fått ansvaret 
att fatta politiska beslut. För mycket dialog skulle kunna ta mycket tid i anspråk 
för politikerna och även i förlängningen kunna leda till att deras hand-
lingsutrymme för att bedriva ideologibaserad politik väsentligt begränsas när 
stora grupper medborgare kommer fram till olika ståndpunkter. Det var inte 
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möjligt för deltagarna att i förväg identifiera hur behovet av att tala mer med 
politiker skulle avvägas mot behovet av att låta politikerna ha kvar sitt hand-
lingsutrymme. Hos alla tre fanns det alltjämt en efterfrågan på att prata, inte 
mer i tid räknat, men mer om grundläggande saker, det vill säga annat än det 
som togs upp.  
 
Önskemålet att tala om andra saker pekar på en potential att deltagarna skulle 
kunna känna sig mer delaktiga om andra frågor hade tagits upp utan att den 
totala mängden dialog hade ändrats nämnvärt. En förutsättning för det är att 
deltagarna tillåts vara med och påverka agendan för dialogen. Detta är en viktig 
aspekt men politikers ovilja att dela agendan är ett hinder för den fortsatta 
utvecklingen av samtalsdemokrati (Smith, 2009, s. 173). Smith tar upp denna 
aspekt medan flera andra demokratiforskare fokuserar mer på formerna för 
deltagandet.  
 
Någonstans finns en gräns för hur mycket den representativa demokratin kan 
öppnas upp för enskilda deltagare. De har rätt att delta i den demokratiska 
processen förankrade i sin privata sfär och de står i ett ömsesidigt förhållande 
med den civila demokratiska processen (Habermas, 2001, s. 778). Detta innebär 
att förutom rätten att delta, även med egna frågor, finns en skyldighet att ta 
hänsyn till den demokratiska processen som har allmänintresset som utgångs-
punkt.  
 
I vilken grad detta är ett svårhanterligt dilemma eller om det går att hitta kon-
struktiva lösningar framstår, av litteraturen i denna avhandling att döma, som 
oklart. Josef, Sarah och Jonas önskan att påverka agendan mer är tydlig och 
samtidigt ser de att det finns en gräns för hur mycket den representativa mo-
dellen kan tänjas mot människors delaktighet. Habermas och Smith ger del-
tagarna stöd på en principiell nivå men det saknas en mer konkret fördjupning 
kring hur det skulle kunna gå till. 
 
Här finns alltså en ambivalens mellan att efterfråga mer dialog och att lägga 
över ansvaret till politikerna. Deltagarna gav också uttryck för att det skapar en 
balansgång att hantera. I demokratilitteraturen så är inte kvantiteten eller om-
fattningen av dialog i en utbyggd samtalsdemokrati en framträdande fråga. 
Däremot berörs frågan om medborgardialog ska finnas överhuvudtaget, till 
exempel ifrågasätts om det verkligen innebär en demokratiutveckling eller om 
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det innebär att ge de redan resursstarka en kanal för deltagande (Karlsson & 
Gilljam, 2015, s. 497). 
 
Smith (2009, s. 14-19) tar upp invändningar som görs mot att utveckla samtals-
demokratin som handlar om svårigheter att uppnå eftersträvansvärda värden 
såsom; ett brett deltagande, ett användbart resultat av människors deltagande, 
att medborgarnas synpunkter tas om hand, att människor och institutioner har 
tid med deltagandet samt en större skala på deltagandet. Om inte dessa 
svårigheter övervinns så riskerar medborgardialogen att förlora i legitimitet och 
en mer renodlad representativ demokratimodell finns kvar att falla tillbaka på. 
De tre deltagarnas upplevelser visar att den politiska organisationen hade kom-
mit en bit på vägen mot att leva upp till dessa värden men att svårigheter med 
att uppnå dessa punkter kvarstår. 
 
Ingen av punkterna bör hanteras som om det är självklart vilka designval som 
är mest lämpliga utan istället bör medborgardialogens stora variationsmöjlig-
heter noga övervägas i varje enskilt fall (Fung, 2003, s. 365). De olika värden 
som är eftersträvansvärda och de stora variationsmöjligheterna rymmer en 
spretighet kring digniteten på olika värden eller möjligheter. Avhandlingens te-
ori hjälper inte till med att avgöra, om till exempel att människor och instituti-
oner har tid med deltagandet respektive ett brett deltagande är lika viktiga att 
sträva efter. En situation med begränsade resurser kan innebära många behov 
av prioriteringar som i sin tur innebär avsteg från ett ideal. 
 
Deltagarna var aktiva under dialogen genom att tilltala de tysta och försöka 
tysta de som dominerade vilket var ett uttryck för ett ansvarstagande i dialog-
situationen. I en deliberativ process ansvarar alla inför varandra (Gutmann & 
Thompson, 1996, s. 128). Ett annat sätt att vara ansvarstagande var att del-
tagarna var noggranna med hur de uttryckte sig och att de försökte vara kom-
promissvilliga. Det framkom även att dialogen inte alltid upplevdes som 
jämbördig, det vill säga att alla deltagare inte var ansvarstagande mot varandra 
hela tiden och även att upplevelsen kunde vara känslomässigt stark. Här fram-
ställer deltagarna sig själva i en positiv dager. Det kan vara så att deltagare, som 
inte blev intervjuade, upplevde de intervjuade deltagarna som dominerande et-
cetera.  
 
Fenomenet sätter, oavsett vilket, fingret på detta med ansvar i dialogsituatio-
nen. Ett ansvar som inte endast landar på deltagare och politiker i dialogen utan 
även facilitatorn av en dialog bär ett ansvar för att skapa goda förutsättningar 



 

 

175 
 

för deltagarna (Smith, 2009, s. 88). Arrangörerna som ansvarade för faciliterin-
gen inklusive att det fanns en facilitator på plats vid varje möte får genom del-
tagarnas berättelser positiv kritik men också negativ. På den positiva sidan åter-
finns att helhetsintrycket av att delta i medborgardialog var positivt medan det 
att några ville ta upp andra frågor och någon kände att det var svårt att hävda 
sig hamnar på den negativa även om facilitatorn själv inte hade möjlighet att 
uppmärksamma allt som händer i stunden på ett möte. Ett ansvar för facili-
tatorn att skapa så goda förutsättningar som möjligt finns kvar även om varje 
individ har sitt eget ansvar i dialogsituationen. 
 
Den dominerande bilden som deltagarna ger är en upplevelse av jämbördighet 
även om motsatsen också fördes fram. Känslan av att dialogen inte är jämbör-
dig kan döljas bakom en dialog där alla verkar ha fått delta och visat ansvar 
inför varandra. Har någon inte språket eller blir tillbakahållen på ett sofistikerat 
sätt genom retoriska knep etcetera kvarstår att dialogen var ojämbördig, åt-
minstone kan någon gå ifrån dialogen med den upplevelsen. I sådana fall räcker 
inte avhandlingens demokratilitteratur till utan stöd behöver sökas från annat 
håll och fenomenet kan behöva ges uppmärksamhet i nya empiriska studier. 
En styrka med en dialogsituation är att möjligheten, åtminstone hypotetiskt, 
finns att ifrågasätta det rättfärdiga i ett beteende. Moraliska anspråk är ett vapen 
för de svagare (Gutmann & Thompson, 1996, s. 133). 
 
Ömsesidighet är en viktig bärande princip för deliberation (Gutmann & 
Thompson, 1996, s. 52). Förutom det muntliga i dialogen så gjordes även an-
teckningar utifrån det som sades och även där spelade graden av ömsesidighet 
mellan deltagarna in. I dialogen argumenterade deltagarna med varandra och 
egenintresset fanns med som ingrediens men samtidigt fick allmänintresset stor 
plats. Balansen mellan att tillåta människor att tala om sina personliga erfaren-
heter och synpunkter kontra att allmänintresset tillåts dominera dialogen 
behöver tas hänsyn till.  
 
Deltagarna ska ta hänsyn till allmänintresset (Steenbergen et al., 2003, s. 25-26). 
Detta är en rak normativ uppmaning till alla som ska bedriva medborgardialog 
men även om det är en empirisk erfarenhet att allmänintresset behöver tas hän-
syn till så kan inte egenintresset, det som människor bär med sig från sina var-
dagserfarenheter, förbjudas. Medborgarna deltar i opinionsbildningsprocessen 
förankrade i sin privata sfär men de kan inte bortse från allmänintresset 
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(Habermas, 2001, s. 779). Egenintresset behöver utmanas för att på något sätt 
även bidra till ett allmänintresse. Hur människors uttryck av egenintresse re-
spektive allmänintresse ser ut tillskrivs en viktig roll i arbetet med medborgadi-
alog. 
 
Den här balansgången reglerades, åtminstone delvis, av att deltagarna visade 
varandra respekt. Att visa varandra respekt har mer med ett allmänmänskligt 
förhållningssätt att göra än samtalsdemokratiska principer. Detta reser frågan 
om hur starkt normativa riktlinjer (t ex ansvar inför varandra, ömsesidighet 
respektive ta hänsyn till allmänintresset) kan drivas för att uppnå ett resultat i 
medborgardialog. Mot starka normativa principer som medborgare ska leva 
upp till står förhållningssättet att medborgarna i princip har rätt vara ignoranta 
inför de flesta sådana krav som ställs (Biesta, 2011a, 2011b).  
 
Ytterligare ett angreppssätt är att ställa sig frågan vilken förståelse som kan 
komma av att istället för demokratiteori mer utgå från hur människor umgås 
på ett allmänmänskligt plan i en dialogsituation (t ex visar varandra respekt). 
Buber (2008, s. 28) anser att när människor vänder sig till varandra skapar de 
också förutsättningar för dialog. Detta utgör ett exempel på att det finns nya 
perspektiv att hitta genom att blicka utanför demokratilitteraturen. 
 
I en situation som renodlat handlar om egenintresset så finns det inga direkta 
anledningar för människor att ta hänsyn till varandra (Gutmann & Thompson, 
1996, s. 58). Deltagarna visade varandra en viss hänsyn, förde dialog och mot-
arbetade ett alltför stort inslag av egenintresse. De gjorde detta med hjälp av 
den facilitering av dialogen som skedde under projektet.  Enligt denna rapports 
demokratilitteratur betedde de sig i stort sett normativt riktigt och de levde upp 
till, åtminstone delvis, Bubers bild av dialog men det ges i litteraturen inget 
förslag på varför de gjorde som de gjorde. 
 
Människor bör vara fria att delta i deliberation (Steenbergen et al., 2003, s. 25). 
Varje medborgare har en rätt att delta i den demokratiska processen 
(Habermas, 2001, s. 780). Deltagarna verkar ha haft ett samhällsintresse som 
var större än genomsnittet i befolkningen. Det antyder att deltagarna, även om 
de socioekonomiskt var relativt representativa, inte helt och hållet speglade be-
folkningen. Trots att det antagligen är svårare att få människor med till exempel 
ett mindre samhällsintresse att delta så kvarstår möjligheten att dessa män-
niskor hade bidragit med andra tankar och synpunkter än de med ett stort sam-
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hällsintresse. Skillnader som uppstår genom självselektion vid slumpvisa in-
bjudningar verkar ha en viss effekt men tämligen liten (Smith, 2009, s. 81). 
Deltagarnas tydliga signal om att de uppfattade sig själva och de andra del-
tagarna som mer samhällsintresserade än befolkningens genomsnitt pekar mot 
att effekten av detta kan vara större än Smith noterat eller i alla fall behöver 
studeras mer.  
 
Enkäten upplevdes av några ha ett svårt språk och att en del frågor var svårt 
konstruerade, detsamma gällde informationshäftena som skickades ut. Exem-
plen med deltagarnas upplevelser av språket sätter fingret på att grupper med 
mindre språkliga färdigheter såsom till exempel människor med kortare utbild-
ning eller som nyligen kommit till Sverige kan få en utmaning i att delta. De 
blev kanske till och med avskräckta av enkäten eller i alla fall inte lockade att 
anmäla sig. Språk behöver tas hänsyn till vid design av medborgardialog (Smith, 
2009, s. 176). Hänsyn togs till språket i designen av projektet men några del-
tagare framförde kritik. 
 
Språket är en faktor när arrangörerna tilltalar deltagare som till exempel har 
olika utbildningsbakgrund. Deltagarnas kommentarer antyder att arrangörerna 
i första hand tilltalade de med längre utbildning snarare än deltagare med kort-
are utbildning. Arrangörerna var relativt välutbildade själva och kan möjligen, 
utan att reflektera över det, ha använt ett lite mer krävande språk. Alla män-
niskor är dock i grunden lika kvalificerade att delta i demokratin på lika villkor 
(Dahl, 1989, s. 31). Deltagarna tar upp denna grundläggande demokratiska ut-
gångspunkt när de framhåller att i stort sett alla deltagare kunde bidra med 
något intressant.  
 
Procedurer och regler måste stödja allas deltagande (Smith, 2009, s. 22). Det 
verkar vara en utmaning för de som arrangerar dialogaktiviteter att behandla 
alla deltagare lika. De enskilda facilitatorernas förhållningssätt och skicklighet 
kan ha stor betydelse (Smith, 2009, s. 88). Faciliteringen av dialogprojektet var 
ambitiös och underlättade dialogen. Det är problematiskt i ett samtalsdemo-
kratiskt perspektiv om marginaliserade grupper får svårare att delta. Att delta 
och utbyta argument i dialog innebär en möjlighet för dessa grupper 
(Festenstein, 2005, s. 121). Deltagarna problematiserar vilka som deltog och 
även vilka som fick mest utrymme under dialogen. Projektet framstår varken 
som mycket exkluderande eller som mycket inkluderande. Misslyckas det att få 
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olika grupper att delta i medborgardialog finns risken att de resursstarka får 
ännu en kanal att använda (Karlsson & Gilljam, 2015, s. 497).  
 
Resursstarka grupper kan i och för sig även ingå i en minoritet.  Majoritetsstyret 
i en demokrati ger generellt upphov till problem genom att det skapar minori-
teter vars intressen åsidosätts, ibland återkommande (Jones, 1983, s. 181-182). 
Deltagarna önskade samtala om frågor som inte fanns med på dagordningen. 
Detta önskemål uppfylldes endast i begränsad omfattning. På denna punkt var 
också informationen kring projektet tydlig, det fanns en agenda som följdes. 
Om detta hade varit en återkommande företeelse hade vi kunnat tala om en 
åsidosatt minoritet. 
 
Deltagarna i en medborgardialog bör kunna bidra med kunskap kring frågorna 
som tas upp och frågorna bör även vara engagerande (Fung, 2003, s. 343). Om 
det lyckas att få med minoritetsgrupper så uppstår genast den nya utmaningen 
att klara av att lyssna på dessas frågor samtidigt som allmänintresset finns med 
i fokus. Kombinationen av att involvera minoritetsgrupper och att låta del-
tagarna vara med och påverka dagordningen utgör ett krävande område som 
den politiska organisationen inte hade efterfrågat och därför heller inte stod i 
fokus. 
 
Dialogen innebar ett lärande för deltagarna och det var också en av drivkraf-
terna bakom att de anmälde sig till projektet. Politiken är anonym för många 
och deltagarna var nyfikna på att lära sig mer både kring verksamheten och den 
politiska organisationen. Det viktigaste i deltagardemokrati är just utbildning 
såväl psykologisk som i demokrati (Pateman, 1970, s. 42). Informationshäftena 
lästes av många deltagare och bidrog till ny kunskap liksom experternas bidrag 
och dialogen i sig själv där människor utvecklar ny kunskap och lär av varandra. 
 
En viktig ingrediens i deliberation är att uppnå en informerad opinion (Smith, 
2009, s. 94). Syftet är att deltagarna ska kunna komma fram till väl avvägda 
ståndpunkter. Projektets deltagare såg på lärandet som något med ett egen-
värde som inte nödvändigtvis behövde leda till något särskilt resultat. De 
uppskattade till exempel att förstå politiken bättre. Deltagarna hade större fo-
kus på att delta och lära sig saker och mindre på att formulera en åsikt. På denna 
punkt verkar deltagarna vara mindre resultatorienterade än den deliberativa de-
mokratiteorins företrädare. 
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Många deltagare har inget emot att föra fram ståndpunkter eller att påverka det 
politiska beslutsfattandet men det är inte avgörande för viljan att delta. Del-
tagarna ska heller inte utbildas till en informerad opinion utan de ska ges möj-
lighet att i praktiken utöva demokrati och därigenom lära sig (Biesta, 2011a, s. 
83). Deltagarnas önskemål och behov verkar på denna punkt, med stöd av Bie-
sta, stå i konflikt med den använda demokratiteorin som fokuserar på 
inflytande på politiska beslut. 
 
Det fanns en förväntan hos deltagarna på att även politikerna lärde sig saker 
under dialogen genom att ta del av deltagarnas kunskaper. Den viktiga delibe-
rativa principen om ömsesidighet (Gutmann & Thompson, 1996, s. 52) efter-
frågades härmed på allvar. Deltagarna förstod ömsesidighet som något som 
inte endast handlade om den pågående dialogsituationen utan även hur resul-
tatet från den tas om hand. Även om de inte krävde att de personligen skulle 
kunna påverka ett politiskt beslut så krävde de en seriös hantering av dialogens 
resultat från politikernas sida. 
 
Utgångspunkten för deltagarna var att de var jämbördiga med politikerna. Ef-
tersom deltagarna var skeptiska till att politikerna faktiskt skulle ta någon större 
hänsyn till dialogen behövs något som kan visa dem vad som faktiskt skulle ske 
i ett senare skede. Någon form av publicitet riktad till allmänheten kring dia-
logprojektet hade kunnat fylla en viktig funktion (Chambers, 2009, s. 343-345). 
Politikerna hade även kunnat göra utfästelser kring hur dialogens resultat skulle 
behandlas. Deltagarna verkar ha lämnat projektet med ett frågetecken kring 
den fortsatta politiska hanteringen av det resultat som de hade bidragit till. 
 
Politikerna fick både positiv och negativ kritik av deltagarna. De fick beröm 
för deras sätt att vara, lyssnande och samspelta kring hur dialogen genomför-
des. De framhöll inte heller sina personliga värderingar. Negativ kritik fick po-
litikerna för att de inte verkade helt intresserade och för att det inte gavs 
utrymme för fler frågeställningar som gick lite utanför de förutbestämda te-
mana. 
 
Jag skulle gärna sett att man hade haft en dialog om principerna för uppbyggnaden av de här 
organisationerna, knytningen kommun, kommunförbund, region, landsting eller vad man nu 
kallar det, länsstyrelsen och staten och alla de här uppgifterna. Det hade varit bra om man 
hade haft mer om det. Varför man har gjort som man har gjort. Nu blev det så att man 
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koncentrerade sig på Region Skåne som sitt område, man ville inte gå utanför det. Jag tyckte 
det var en brist och vi hade nog kunnat få mer vyer alla, tror jag, om vi hade tagit lite mer 
stora saker. Just hela sammanhanget, det saknade jag litegrann. (Josef) 
 
Ett sätt att förstå den blandade kritiken är att de politiker som deltog personli-
gen upplevdes som bra men att det förtroende som byggdes upp under projek-
tet räckte inte till för att omfatta även andra politiker. Ytterligare en kritik var 
att politiker generellt inte står för så mycket av det de säger men det framstår 
som att de medverkande politikerna lyckades ändra på den uppfattningen 
rörande sig själva. Bilden av politiker i allmänhet påverkades däremot inte. Vad 
som skulle ha krävts för att påverka en allmän bild av politiker kan inte interv-
juerna ge någon indikation på. Berättelsen antyder i alla fall att det personliga 
mötet är viktigt. Att delta i medborgardialog ökar förtroendet för politiker och 
deras arbete (Rosén, 2006).  
 
En möjlighet för politikerna att stärka medborgarnas förtroende hade kunnat 
vara att ha en tydligare strategi för integrationen av medborgardialogens resul-
tat i det politiska beslutsfattandet. Smiths (2009) huvudpunkter för vad som 
krävs för en bra medborgardialog hade till exempel kunnat fungera som 
riktmärken. Kanske hade förtroendet för deltagande politiker stärkts ytterligare 
alternativt hade förtroende kunnat stärkas för politiker i allmänhet eller både 
och. 
 
De tre deltagarna delar en förhoppning om att deras deltagande har betydelse, 
eller de vill gärna tro det, samtidigt som de uttalar tvivel. Både förhoppningar 
och tvivel varierar från person till person beroende på den grad av tillit till po-
litiker de hade med sig in i projektet och vilken personlighet de har. Det poli-
tiska engagemanget en person har kan också påverka att de vill tro på 
förändring. En annan förklaring som är mer kopplad till projektet är att alla 
deltagare har en unik personlig upplevelse av sitt deltagande vilket påverkar hur 
de tolkar sin upplevelse. 
 
Det är avgörande att medborgardialogen har en tydlig koppling till den centrala 
politiska beslutsprocessen (Smith, 2009, s. 22-23). En aspekt av detta är huru-
vida politikerna har haft nytta av dialogen. Å ena sidan hävdas att det är viktigt 
med en direkt synlig nytta å andra sidan framförs att processen är det viktiga 
och nyttan ska ses som något indirekt eller som en bonus. Följdaktligen menas 
att utan direkt nytta bör dialogaktiviteters design och eventuellt även dess exi-
stens ifrågasättas medan å andra sidan menas att ett ökat förtroende och en 
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indirekt nytta räcker som rättfärdigande av dialogen. Smith exemplifierar den 
första synen, att dialogen bör få en direkt och synlig påverkan på politiska be-
slut (Smith, 2009, s. 169-170). Deltagarna är mer inne på den andra synen att 
de bidrar med en indirekt påverkan som politikerna ska ta på största allvar men 
att det är politikerna som är valda och fattar beslut efter eget huvud. 
 
I förlängningen av ovanstående tog deltagarna även upp på vilket sätt politi-
kerna drog nytta av sitt deltagande, huruvida de tog chansen att lära sig från 
medborgarna eller missade en del genom att inte delta mer aktivt. Politikernas 
agerande framstår som otydligt i deltagarnas ögon och sådde tvivel kring hur 
politikerna skulle ta hand om dialogens resultat. Det finns en risk att politiker 
plockar russinen ur kakan och undviker obekväma idéer från medborgarna 
även om utfästelser görs i förväg så finns det ofta ett manöverutrymme för 
politiken (Smith, 2009, s. 93). Trots dessa tvivel tror deltagarna att mer dialog i 
samhället hade kunnat leda till att demokratin och beslutsfattandet fungerar 
bättre och kommer fler grupper till del. En utveckling mot samtalsdemokrati 
efterfrågas men politiker behöver hjälp och det är människors skyldighet att 
hjälpa. Samtidigt som de tror på mer dialog ställer de också krav på politikerna 
att verkligen vara lyssnande och även låta medborgarna vara med och påverka 
innehållet. 
 
Även om det inte var meningen att det skulle vara debatt mellan politiker från 
olika partier så framgick en del ståndpunkter hos olika politiker. Det var intres-
sant och gav deltagarna mersmak och var en av flera anledningar som lockade 
olika deltagare att vilja vara med i projektet. Deltagarna hade ju anmält sig bland 
annat av ett intresse för hälso- och sjukvården och ett sätt att stilla nyfikenheten 
kring detta område vore att höra mer vad de olika partierna har för synpunkter. 
En grundtanke med samtalsdemokrati är dock att dialog och inte debatt ska stå 
i centrum.  
 
Dialog innebär möjligheter som inte debatt erbjuder. Människor utbyter tankar 
i ömsesidighet och det är möjligt i en dialog att skapa ett slags förbund mellan 
människor trots att de har olika åsikter (Buber, 2008, s. 23). Avvägningen mel-
lan dialog och debatt är något som måste göras i ett dialogprojekt. Medbor-
garna har oavsett vad rätt att inte acceptera att bli placerade i en specifik  roll 
(Biesta, 2011b, s. 152) vilket leder till ett legitimt krav att, åtminstone, ställa 
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frågan om att få höra olika politiska ståndpunkter. Omständigheterna och pro-
jektets karaktär kommer sedan att påverka hur den hanteras. 
 
Det var egentligen svårt att veta, om man inte hade fått reda på vilket parti de tillhörde, var 
det svårt att veta vad de företrädde för parti. Det var ungefär samma sak allihop företrädde 
men det är väl så i politiken idag, rätt utslätat. (Josef) 
-Ja, men sen var väl inte syftet här att vara debattforum heller. (Intervjuaren) 
Nej, det var det givetvis inte men det var frågor om vissa specifika delar inom sjukvården, 
det finns ju skillnader hur man vill prioritera mellan partierna, det gör det ju. (Josef) 
 
Deltagarna återkom till sin kluvenhet visavi politikerna och dessas inställning 
till dialogen. Viljan att tro på politikerna, i alla fall de som deltog, trots den 
skepsis de kände kring om dialogen i slutändan verkligen har någon betydelse. 
Denna kluvenhet kan tolkas positivt som att det finns en potential hos med-
borgarna att utnyttja i arbetet med att utveckla dialogaktiviteter. Många med-
borgare vill tro på sina politiker och på demokratin. Det är något som Smith 
(2009, s. 4) också hänvisar till och kallar ett starkt stöd hos befolkningen för 
demokratiska normer och värderingar. Den negativa tolkningen som kan göras 
är att politikerna inte riktigt är med på banan vilket förklarar medborgarnas 
skepsis och i förlängningen kommer innebära att potentialen förblir outnyttjad. 
Det kan också finnas fog för någon form av mellanting av tolkningarna som 
skulle kunna leda framåt, tillräckligt villiga medborgare och tillräckligt villiga 
politiker. 
 
Deltagarna visade att de gärna ville delta och utgick från sina personliga erfa-
renheter. Människor har rätt att med förankring i sin privata sfär delta i en 
demokratisk process kring hur samhället ska byggas (Habermas, 2001, s. 780). 
De visade både uppskattning för de frågor som togs upp och efterfrågade dia-
log kring större övergripande frågor utifrån den politiska organisationens upp-
drag. I och med det anknyter de till en grundläggande tes om att människor har 
rätt att delta i den demokratiska processen som föregår lagstiftning (Habermas, 
2001, s. 780). Det anknyter även till det ideal som Smith (2009, s. 22-23) tar 
upp, medborgardialog bör ha en tydlig koppling till den politiska beslutspro-
cessen. 
 
Medborgarna som deltog har stöd för att framföra sina önskemål även om pro-
jektet inte hade de allra största och mest övergripande frågorna på dagordnin-
gen. De tre deltagarnas syn på kopplingen till den politiska beslutsprocessen är 
både kritisk mot hur det fungerade och pekar på möjligheter, de vill alla tre 
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något mer. Annorlunda uttryckt är den deliberativa demokratin ett praktiskt 
ideal med en inneboende opposition och kritik av det rådande politiska syste-
met (Bohman, 1998, s. 423). 
 
Alla tre uttryckte förhoppningar om att dialogprojektet skulle leda till 
förändringar och de uttryckte en önskan att tillsammans med andra påverka 
politikerna med nya tankar. Deliberativ demokrati handlar om att fria och 
jämlika medborgare som deltar i medborgardialog utgör kärnan i legitimt poli-
tiskt beslutsfattande och självstyre (Bohman, 1998, s. 401). Samtidigt var de 
skeptiska till att det skulle kunna få någon betydelse. De betraktade Skånedia-
logen som något av ett engångsprojekt trots att de trodde att mer dialog skulle 
gynna politikerna.  
 
För de tre deltagarna Josef, Sarah och Jonas framstår rollen som fria och 
jämlika medborgare som naturlig och de fick en bild av dialogprojektet som en 
legitim process för deras deltagande. De uttrycker alla tre med sina tankar en 
positiv attityd till och möjligheter med ökade inslag av deliberation i den 
svenska demokratimodellen. Däremot är de tveksamma till att en genomgri-
pande utveckling faktiskt står för dörren. 

Äkta dialog 
Martin Buber beskriver individen och dess relationer till omvärlden. Han häv-
dar att dialog är centralt i människans liv, att allt verkligt liv är möte (Buber, 
2006, s. 18). Buber kan med sitt fördjupade och mellanmänskliga synsätt på 
dialog komplettera demokratilitteraturen och på så sätt hjälpa till att skapa en 
bredare förståelse av deltagarnas berättelser om hur det var att delta i med-
borgardialog.   
 
Politikernas bemötande upplevdes som positivt, de var avslappnade, visade 
intresse och deltagarna lärde sig en hel del av dem, bland annat kring hur de 
tänkte. Det blev även negativa reaktioner på politikernas agerande. Exempel på 
detta är att någon politiker inte verkade ta dialogen riktigt på allvar, någon 
gjorde ett distanserat intryck och de undvek att tala om frågor som låg utanför 
den annonserade agendan men som deltagare efterfrågade. Det fanns även en 
efterfrågan på mer lokala politiker som kunde prata om människors vardags-
problem. Deltagarna upplevde olika grad av ömsesidighet visavi politikerna. 
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Alla relationer innebär dock ömsesidighet, parterna påverkar varandra (Buber, 
2006, s. 23). Uppenbarligen påverkade politikernas agerande deltagarnas upp-
levelse i såväl positiv som negativ riktning. 
 
Deltagarna var både positiva och negativa till projektets upplägg och hade en 
del ändringsförslag. De uttryckte skepsis kring huruvida politikerna skulle han-
tera dialogens resultat på ett seriöst sätt. Buber påstår att vi lever med vårt Jag 
och ett Det respektive ett Du. Jag-Det står för att samla på erfarenhet, förstå 
sammanhang och något som varit, något stillastående utan inslag av relationer 
medan Jag-Du å andra sidan är med och skapar relationer, är något närvarande, 
något ömsesidigt och bidrar till förändring och krävs för att uppleva en levande 
dialog (Buber, 2006). Medborgardialog syftar till att bidra till samhälls-
förändringar och att i sig utgöra en förändring av det demokratiska systemet. 
För att koppla ihop Buber med medborgardialog måste Jag-Du perspektivet 
finnas med som en beståndsdel. 
 
När deltagarna inte hade klart för sig vad som skulle hända med dialogens re-
sultat och hur det skulle tas om hand och kunna bidra till förändring blev de 
skeptiska till politikernas avsikter. I ett Jag-Det perspektiv förstod de inte sam-
manhanget de deltog i men de kan inte heller i ett Jag-Du perspektiv ha upplevt 
så mycket ömsesidighet när projektets slutprodukt inte kunde beskrivas särskilt 
tydligt av politikerna. Förändringar kräver med Bubers ord att vårt Jag har kon-
takt med ett Du. Kontakten med Det är också nödvändig men inte tillräcklig 
för att uppnå förändring. När Du är med i dialogen är det inte möjligt att ordna 
eller förutbestämma, Duet känner inte till några koordinatsystem (Buber, 2006, 
s. 43). Buber beskriver övertygande sina tankar kring Duet som påverkar men 
inte kan styras. Ett Jag-Du perspektiv som inte kan förutbestämmas utmanar 
avhandlingens demokratilitteratur som visar upp många normativa inslag kring 
medborgardialog. I demokratilitteraturen strävas efter att kunna förutse hur 
medborgardialog bäst genomförs och vilket resultat som kan förväntas. 
 
Det som kommer fram hos Buber är en renodlad bild eller ett ideal. I med-
borgardialog och demokrati är det påtagligt att det finns många olika omstän-
digheter. Människor har olika förväntningar och är inte skolade i Bubers anda. 
Ett projekt har ett syfte och förväntas uppnå någonting. Det uppstår en kon-
flikt med att Duet inte går att styra. Du-världen har inget sammanhang i tid och 
rum (Buber, 2006, s. 46). Dialogprojektet handlade å sin sida om ett givet sam-
manhang som var noga planerat. 
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Deltagarna beskriver exempel på att Bubers Du-värld varit närvarande under 
dialogen och att dialogsituationen de deltog i hade sådana möjligheter. Politi-
kerna verkade intresserade och de påverkade deltagarnas upplevelse av olika 
dialoger. Deltagarnas skepsis mot politikerna reser frågan om huruvida politi-
kernas Jag hade kontakt med ett Du under dialogen och var beredda på 
förändring och på att ta ansvar i dialogen. Ett äkta ansvar finns bara där ett 
verkligt svar också ges (Buber, 2008, s. 50). Politikernas upplevda otydlighet får 
utifrån Bubers resonemang kritik. 
 
Det finns tre sorters dialog, förklädd monolog, teknisk dialog (saklig förståelse) 
samt äkta dialog där personerna är närvarande och agerar i ömsesidighet 
(Buber, 2008, s. 59-60).  
 
”Den äkta – talad likaväl som stum – vid vilken var och en av deltagarna ver-
kligen menar den eller de andra i deras närvaro, sådana de är, och vänder sig 
till dem i avsikten att levande ömsesidighet stiftas mellan honom och dem.” 
(Buber, 2008, s. 59-60) 
 
Det är naturligt att det blir mycket teknisk dialog för att uppnå ökad förståelse 
i olika frågor i samband med till exempel medborgardialog men för att män-
niskor ska må bra behövs inslag av äkta dialog. Deltagarna har beskrivit inslag 
i projektet som äkta dialog men också att det varit mindre äkta dialog än vad 
de hade önskat. Beskrivningen av politikernas agerande antyder, att de kanske 
inte var helt och hållet närvarande i dialogen eller var orienterade mot teknisk 
dialog eller till och med någon gång hamnade i en förklädd monolog. 
 
Jag har tidigare konstaterat att varje medborgare har rätt att delta i den demo-
kratiska processen (Habermas, 2001, s. 780) samt att alla är lika kvalificerade 
att delta (Dahl, 1989, s. 31). Detta utgör därför en utgångspunkt för deltagarnas 
upplevelser av den demokratiska praktiken i dialogen. Dylika formuleringar kan 
stanna vid vackra fraser i text. I Jag-Du relationen måste tänkandet rikta sig 
mot den andra människan, inte den tänkta, utan den förhandenvarande män-
niskan i hennes konkretion (Buber, 2008, s. 84). Om varje människa både har 
rätt att delta och är lika kvalificerad måste varje människa också kunna bemötas 
för att inslag av äkta dialog ska uppstå. Buber (2008, s. 130) hävdar till och med 
att människovärdet inte finns fullt ut i varje människa utan kommer till uttryck 
först i mötet mellan ett Jag och ett Du. 
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Deltagarna beskrev att de saknade något av denna ömsesidighet. Att ingå i di-
alogen är inte något krav, inte heller ska intellektet betonas och det handlar inte 
om att vara begåvad eller obegåvad utan om något mänskligt för de som ger 
sig hän men inte för de som gör förbehåll (Buber, 2008, s. 105). Med denna 
beskrivning av dialogen är det inte möjligt att gömma sig bakom en formell roll 
utan alla är tvungna att träda fram som enskilda människor. Ett förbehåll kan i 
detta sammanhang vara att ha fokus på vad dialogen skulle resultera i och min-
dre på vad deltagarna skulle få med sig. De tre deltagarnas förväntningar på 
projektet är en faktor som kan ha påverkat den grad av äkta dialog som de 
upplevde. De hade till exempel önskat andra frågor på dagordningen.  
 
Deltagarna har det gemensamt att de ville mer än vad politikerna erbjöd och 
upplevde därmed att dialogen hade kunnat ge ännu mer. Hos människan sker 
en tillväxt, ett mognande, och det gäller att stävja lusten eller vanan att betrakta 
alla situationer som något att bli färdig med (Buber, 2008, s. 116). Deltagarna, 
alla tre, såg en potential i ytterligare medborgardialog. De kände sig inte färdiga 
med dialogen. 
 
Processen snarare än resultatet bör fokuseras enligt deltagarnas sätt att reso-
nera. Jag-Du jaget är det oändliga samtalets jag (Buber, 2006, s. 87). I en med-
borgardialog kan trots allt inte resultatet helt utelämnas. En skiljelinje kan skö-
njas mellan å ena sidan politikerna och demokratilitteraturen och å andra sidan 
deltagarna och äkta dialog. Något förenklat ville politikerna få fram ett använd-
bart resultat medan deltagarna ville vara delaktiga i en meningsfull process. 
 
Det var positivt för deltagarna att få utbyta åsikter med andra, det utvecklar. 
Att vara öppen för andras åsikter och kunna lyssna på dem är i samklang med 
dialog. När en öppenhjärtig person kan visa sin villrådighet i samtal med en 
annan öppenhjärtig person kan också äkta dialog och en gemenskap uppstå 
(Buber, 2008, s. 27). Trots olika åsikter går det att skapa ett förbund, en relation 
mellan två personer som utbyter tankar (Buber, 2008, s. 23).  
 
En äkta dialog ställer krav på faciliteringen av dialogaktiviteter och på deltagare 
och politiker. Eftersom inslag av äkta dialog är nödvändigt för ett bra resultat 
är facilitering och bemötande faktorer som påverkar. Det gjordes en medveten 
facilitering av medborgardialogen men den hade inte äkta dialog som syfte. Fa-
ciliteringen uppskattades av deltagarna men de vittnade även om situationer 
där de upplevde att dialogen nästan saknades. Bubers äkta dialog innebär ett 
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ideal, ett ideal som det inte är realistiskt att hela tiden uppnå, men det pekar ut 
en riktning för hur deltagare vill att mötet i en dialog ska vara och för utveck-
lingen av samtalsdemokrati som modell. 

Förmåga, autonomi och socialt deltagande 
Din hälsa är beroende av din förmåga att agera autonomt och att vara socialt 
deltagande (Nordenfelt, 1995, s. 69). Ojämlikheter i förmåga att leva det liv en 
person helst vill leva leder till försämrad hälsa (Marmot, 2006, s. 308). I denna 
inledning finns möjliga kopplingar mellan medborgardialog och hälsa inkluder-
ade. Under dialogaktiviteter använder deltagarna sin förmåga att leva det liv de 
vill leva och de ingår i ett sammanhang där de på ett autonomt sätt kan delta i 
det sociala livet. Deltagarna kommer till en dialogaktivitet med sina olika erfa-
renheter från livet och har därför olika förutsättningar att delta. Detta är sedan 
också konstituerande för den facilitering som är möjlig om ambitionen är att 
alla ska kunna delta. 
 
Det finns i medborgardialogen en potential till att utveckla demokratin vilket 
skulle utöka människors möjligheter att både använda och utveckla sin förmåga 
till ett autonomt socialt deltagande. En väl utvecklad samtalsdemokrati med en 
institutionaliserad medborgardialog vänder sig dessutom, i princip, till hela be-
folkningen (om det fungerar som tänkt). Det unika med medborgardialog kan 
sökas i det faktum att en koppling till politiska beslut utgör en av grundförut-
sättningarna och den kopplingen har medborgare normalt sett ingen självklar 
tillgång till i andra sociala sammanhang. 
 
Som samhällsreform rymmer samtalsdemokrati därmed en kombination av 
värden, hela befolkningen ingår i målgruppen, förbättring av folkhälsan, 
utveckling av demokratimodellen samt indirekt påverkan på politiska beslut, en 
kombination av värden som är svår att realisera i andra sammanhang. Varken 
praktiska erfarenheter eller teori ger vid handen att dessa värden uppstår med 
någon automatik men det är en styrka för samtalsdemokratin att det finns en 
inneboende potential att förverkliga dessa värden. Deltagarnas upplevelser av 
mötet med den politiska organisationen visar att en del av denna potential blev 
synlig och likaså en del utmaningar kring medborgardialog. 
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Man kan i alla fall säga det att om fem års tid, när politikerna här i Region Skåne kanske 
tar upp någonting som jag vet att jag varit med och diskuterat fram, då kan jag med lite 
stolthet säga att det där har jag faktiskt varit med om att påverka. Och då får man ju 
berätta att jag varit med i något som heter Skånedialogen och deltagit. Det hade faktiskt 
verkan! Det hade jag tyckt varit jättefräsigt om det gick men det får tiden utvisa. (Sarah) 
 
Trots att deltagarna efterfrågade andra frågor och var osäkra kring vad dialogen 
skulle kunna leda till, kan vi se deltagarnas uttalade nöjdhet och kommentarer 
som ett tecken på dialogens potential. Deltagarna har utnyttjat en möjlighet att 
delta och använt sin förmåga för att delta, hur pass bra eller dåligt det gick är 
de osäkra på. De ger uttryck för att det skulle kunna vara något positivt, något 
som får dem att känna sig delaktiga i det samhälle de lever i. När någon använ-
der sin förmåga och når sina vitala mål och därigenom uppnår en minimal 
välfärd kan det likställas med hälsa (Nordenfelt, 1995, s. 145). Att delta och 
försöka påverka det samhälle som medborgaren lever i kan i detta sammanhang 
ses som en del av individens vitala mål. 
 
Balansen mellan samarbete, ömsesidighet och tillit respektive social rangord-
ning är avgörande för invånarnas upplevda hälsa (Marmot, 2006, s. 215). Del-
tagarna kom in på upplevelsen av hierarkier och visade sitt missnöje med det. 
Det beskrevs som att hierarkierna blev synliga genom personer från andra yr-
kesgrupper, politiker eller organisationer. Dessa personer behöver ju inte haft 
någon avsikt att agera utifrån sin placering i den sociala rangordningen för att 
begränsa andra deltagares möjligheter utan det räcker med att de agerar på ett 
för dem naturligt sätt för att den sociala rangordningen ska träda fram. Effekten 
i de exempel som togs upp av respektive deltagare blev en negativ upplevelse 
och hämmade deras förmåga att delta fullt ut. Deltagarna har samtidigt givit 
uttryck för att de upplevde ömsesidighet och tillit till andra deltagare och till 
politikerna. De som förlorar på att faciliteringen av dialogaktiviteter sker utan 
en medvetenhet om betydelsen av balansen mellan samarbete, ömsesidighet 
och tillit respektive social rangordning är de som befinner sig relativt sett längre 
ned längs med den sociala gradienten. 
 
Marmot och Nordenfelts tankemodeller håller sig på en generell befolknings-
nivå. De säger inte något direkt om hur till exempel nivån av tillit eller graden 
av hierarkier påverkar. Generellt sett bidrar tillit till social sammanhållning och 
till det sociala kapitalet. I samhällen med social sammanhållning är hälsan god 
(Marmot, 2006, s. 236). Eventuella insatser för att öka den sociala sammanhåll-
ningen får göras på gruppnivå genom att till exempel välja åtgärder som gynnar 
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marginaliserade grupper utan att direkt missgynna andra grupper. Det under-
stryker vikten av att i utvecklingen av samtalsdemokrati lägga stor vikt vid att 
få de som befinner sig på den nedre delen av hälsogradienten att faktiskt bli 
delaktiga. 
 
Jag tyckte det var några frågor i samhället som jag tycker skulle fungera lite bättre. Det var 
om vården och sådana saker. Sedan är mitt mål att om mina idéer kan leda till någon 
förbättring, om jag kan ge mer, vara deltagare i det här projektet. Vi har så många duktiga 
personer i samhället som vi inte vet om. Deras kunskaper är mycket större än vi tror men vi 
måste hitta dem. Det var ett sätt att hitta en person som kan ge mer kunskap och mer idéer 
som man kan ge till ett sådant projekt, tycker jag. Jag tyckte jag kunde vara med. (Jonas) 
 
Projektet var bra, enligt deltagarna, men personliga omständigheter påverkade 
möjligheterna att delta. Upplevda svårigheter att komma till tals på lika villkor 
under dialogen påverkade möjligheterna att delta fullt ut för några. Deltagarna 
upplevde hinder för att ha kontroll över sitt deltagande. Enligt Marmot 
(Marmot, 2006, s. 246) är den grad av kontroll du har över ditt liv och de möj-
ligheter du har att delta fullt ut i samhället avgörande för din hälsa, din livskva-
litet och din livslängd. Deltagarna tycker ändå att projektet i stora drag var bra 
även om de är tveksamma till om det blir fler likadana projekt. Antingen kan 
det vara projektet, såsom de upplevde det,  som inte övertygat tillräckligt eller 
är det bilden de fick av hur politikerna tänkte och agerade som styr deras 
uppfattning. Om deltagarna inte är övertygade om att det är meningsfullt att 
delta i en dialogaktivitet eller inte är övertygade om att det är troligt med en 
fortsättning på utvecklingen av samtalsdemokrati i någon form, är det kanske 
mer rationellt att välja att tro på något annat, vända blicken mot ett nytt sam-
manhang och uppleva större kontroll på det sättet. 
 
Brist på autonomi och på förmåga kan bidra till att människor inte deltar fast 
de är positiva till projektet. När de hänvisar till sin familj med mera så handlar 
det kanske om att de inte har möjlighet att delta. När de pratar om att andra 
har svårt med språket och när de inte hade tid att delta på möten döljer det sig 
kanske en bristande förmåga eller en osäkerhet kring den egna förmågan att 
delta i samhällslivet, i exempelvis medborgardialog. Marmot (2006, s. 263) an-
ser att det krävs en ontologisk trygghet för att människor ska ha tilltro till den 
sociala ordningen, till sin plats i samhället, till sin erövrade rätt att vara sig själv 
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och till en tro på att kunna uppnå självförverkligande. Beroende på var du be-
finner dig längs gradienten varierar din tilltro till att du har förmåga att delta i 
ett dialogprojekt. 
 
En del av deltagarna kan ha levt under sådana sociala och ekonomiska omstän-
digheter att projektet var svårt att hantera. Just att människor exponeras för 
olika omständigheter under sina liv är en viktig orsak till att det uppstår en 
social gradient (Marmot, 2006, s. 52). Deltagarna befann sig helt enkelt på olika 
ställen längs hälsogradienten. Detta perspektiv är något att ta hänsyn till om det 
finns en uttalad ambition att göra deltagandet lika tillgängligt för alla. Den so-
ciala gradienten och dess konsekvenser var inte något som ingick i uppdraget 
men som borde vara ett relevant övervägande för den politiska organisationen 
i framtida projekt. Informationshäften och enkät var intressanta och fick be-
röm av deltagarna men de fick också kritik för sin utformning, att det var ett 
svårt språk och för mycket fakta. De utgör i detta sammanhang exempel på 
företeelser som olika erfarenheter under livet ger olika förutsättningar att ta till 
sig. För några uppstod en tröskel som var svår att ta sig över.  
 
Deltagarna visade prov på förmåga att delta genom att både aktivt förbereda 
sig och genom att vara aktiva under dialogmötena, till exempel genom att prata 
med politikerna som deltog eller tänka på hur de uttryckte sig. Hur trygga och 
autonoma de var i sitt agerande och hur pass aktiva och inflytelserika de var i 
dialogen varierade. Deltagarna beskriver på olika sätt sin situation utifrån den 
grad av kontroll de hade över sitt deltagande i det demokratiska sammanhanget. 
Ojämlikheter i rangordning i samhället leder till ojämlikheter i förmåga att leva 
det liv en person helst vill leva (Marmot, 2006, s. 308). Dialogprojektet hade 
inte som syfte att utjämna ojämlikheter men tog emot deltagare med skilda 
förutsättningar vilket också blev en faktor som fanns med och påverkade det 
som skedde under dialogen och hur den upplevdes. 

Berättelserna i relation till mänsklig utveckling 
I själv-självobjektteorin delas människans psykologiska liv in i fyra dimensioner 
som hänger nära samman. Under intervjuerna har fokus varit mer på de två 
utåtorienterade samhälleliga dimensionerna, dels den utmanande teknologisk-
materiella och dels den meningsskapande social-moraliska.  I dessa två fokuse-
ras såväl deltagarnas egna kompetenser som deras värderingar i viktiga sam-
hällsfrågor. Något mindre fokus har varit på de inåtorienterade personliga livs-
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dimensionerna, den samhörighetsskapande respektive den empatiskt spe-
glande, självhävdande. Den utmanande och den empatiskt speglande oriente-
ringen har det gemensamt att de handlar om att individen utvecklar sina per-
sonliga förmågor och ska kvalificera sig för livet medan både den meningsska-
pande och den samhörighetsskapande handlar om att individen ska utöva 
självbestämmande, agera autonomt i samhället. 
 
Det är bra för människors utveckling och välmående om de har möjlighet till 
någon form av självbestämmande i aktuella samhällsfrågor, ” … är det här för-
mågan att med självbestämmande förhålla sig till samhällens och kulturers vär-
deringar och moralstrukturer det handlar om” (Tönnesvang, 2002, s. 58). 
 
Mötet med politikerna var ett tillfälle för deltagarna, att utöva självbestäm-
mande. Det kräver dels att mötet upplevs som meningsfullt och dels att frå-
gorna är aktuella samhällsfrågor. Självbestämmande och medbestämmande 
utgör en utvecklingsmässig dialektik där individen i social praktik skaffar sig 
erfarenhet av att vara beslutskompetent och därigenom kan uppnå självbestäm-
mande individualitet i en gemenskap av likasinnade (Tönnesvang, 2002, s. 67). 
Att såväl Josef som Sarah och Jonas hade velat ha andra frågor eller vinklar på 
frågorna antyder att de även strävade efter medbestämmande. 
 
Med fokus på självbestämmandets inåtorientering kan det tillfogas att medbe-
stämmande inte bara är något som hindras strukturellt av förut- och utifrån 
bestämda förhållanden i det sociala rummet. Medbestämmande kan även 
hindras processuellt i olika former av samspel och som följer av bestämda per-
soners sätt att vara samt som resultat av den enskilde individens främlingsskap 
inför sig själv (Tönnesvang, 2002, s. 67). Deltagarnas önskan att skapa mening 
genom att utveckla sina värderingar i aktuella samhällsfrågor fick i dialogpro-
jektet ett forum där detta var möjligt och samtidigt fanns det ramar som påver-
kade och i mötet med politiker och andra deltagare uppstod processuella hin-
der. Det fanns alltså tendenser som drog åt olika håll.  
 
När deltagarna själva beskriver sig som samhällsintresserade men okunniga om 
den regionala nivåns roll blir det motsägelsefullt. Den regionala nivån ansvarar 
för ett av samhällets riktigt stora politikområden, hälso- och sjukvården samt 
regionens kollektivtrafik. Utöver dessa två arbetar regionen med utveckling av 
kultur, näringsliv, infrastruktur med mera. I undersökningar som är gjorda är 
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kunskapen bristfällig kring detta så deltagarna är inte ensamma om att ha 
begränsade kunskaper. I den teknologisk-materiella dimensionen är det just 
viktigt för individen att få ökad kompetens, att behärska naturliga, sociala och 
personliga förhållanden (Tönnesvang, 2002, s. 84).   
 
Jag har lärt mig mycket, en hel del om Region Skåne, det har jag gjort. Det tycker jag är bra 
så att jag fått lite mer klarhet i vad de gör och vad de är till för, vad de sysslar med. (Josef) 
 
Om det är viktigt och en drivkraft för individerna att kvalificera sig med ökad 
kompetens om politiska frågor i samhället verkar det märkligt att  den regionala 
nivån är så pass anonym. Kunskapen om vården kan i och för sig finnas mer i 
detalj om dess olika delar. Den kunskap som människor har får de i stor 
utsträckning genom personliga erfarenheter. Utifrån att deltagarna dels verkar 
vara mer samhällsintresserade än genomsnittet och dels att de anmält sig till 
medborgardialog som handlar om att indirekt vara med och påverka politiska 
frågor samt utifrån själv-självobjektteorin, lämnar den bristande kunskapen ett 
frågetecken efter sig. 
 
Det fanns en positiv grundton hos deltagarna, till dialogen och till de övriga 
deltagarna samt även till projektet i stort. En företeelse som skapade engage-
mang var när någon tog upp egna krämpor under dialogen vilket tystades ned 
av övriga deltagare. I bästa fall fungerar interaktionen medborgarna sinsemellan 
och mellan medborgare och politiker så att alla blir lite utmanade men samtidigt 
behåller känslan av att klara av situationen. Ett utmanande självobjekt bidrar 
till utveckling, de personer som fungerar som självobjekt åt andra blir i detta 
sammanhang medspelande motspelare (Tönnesvang, 2002, s. 84). De som tog 
upp egna krämpor utgör ett exempel men under dialogen uppstår löpande si-
tuationer som kan vara utmanande för olika deltagare. 
 
En deltagare utmärkte sig genom att vara emot allt oavsett vad som togs upp 
och personen kritiserades relativt hårt av andra deltagare som ville föra dialog 
med politikerna. Personen ifråga fungerade inte som en medspelande motspe-
lare. Deltagarna ville bli utmanade och utveckla sin förståelse och sina förmå-
gor eller söka efter mening och utveckla sina värderingar. Projektet uppfattades 
i stort som bra men trots det undrade deltagarna om det ledde till något i 
slutändan. Projektet och deltagande politiker hade skapat ett förtroende hos 
deltagarna men det räckte kanske inte till resten av den politiska organisationen. 
Det var ju den som i förlängningen skulle hantera dialogens resultat. Att just 
kunna reflektera över sina egna känslor och bevekelsegrunder och samtidigt 
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kunna förhålla sig etiskt till andra, är en samhörighetsskapande dimension i 
själv-självobjektteorin (Tönnesvang, 2002, s. 71). 
 
Det blev mycket prat och argumentation under dialogen vilket också är menin-
gen. Det fanns deltagare som var oroliga för att låta dumma och därför an-
strängde sig extra för att uttrycka sig på ett lämpligt sätt. Bottnar detta i en vilja 
att vara duktig på att prata men att inte riktigt klara det eller i erfarenheter av 
att bli ifrågasatt av andra deltagare och försöka undvika det? Det uttalades 
bland deltagarna både att alla var där på lika premisser men även motsatsen. 
 
Jag fick i alla fall sagt det jag ville säga. Nu är jag en person som tycker om att prata. Jag 
har inte svårt att säga vad jag tycker och tänker. Jag kan slå ned näven i bordet och säga, 
vad håller du på med? Alla kan inte det men när jag hade sagt mina åsikter och någon 
annan sina kunde jag kanske fråga varför tycker du så? (Sarah) 
 
Antingen lyckades projektet välkomna alla på ett jämlikt sätt men det var en-
skilda individer som behandlade andra ojämlikt eller så passade projektet vissa 
grupper bättre genom gjorda val av teman, val av experter och val av frågor. 
Uppstod känslan av att bli negativt behandlad i samband med en specifik sak-
fråga eller handlade det mer om en personlig aspekt av det? I en pågående in-
teraktion mellan själv och självobjekt har det betydelse att dels använda hjärta, 
kreativitet och engagemang och dels att se den unika andra personen 
(Tönnesvang, 2002, s. 112).  
 
Själv-självobjektteorin berättar om hur människor idealt sett hanterar sig själv 
och sin omvärld och därmed implicit att om det inte blir som teorin beskriver 
så fungerar människans utveckling mindre bra. Teorin är inte tänkt som en 
handbok vid dialogaktiviteter och kan inte förklara det som sker eller föreskriva 
hur medborgardialog bör genomföras. En ökad förståelse är det alltjämt möjligt 
för teorin att bidra till. 
 
Det var tillfredsställande för deltagarna att uttrycka sina åsikter. De var nöjda 
med att ha bidragit i dialogen och indirekt även påverkat resultatet. Projektet 
har inneburit möjligheter för deltagarna att testa sina tankar och idéer mot 
andra och till följd av det bli stärkta, ändra uppfattning eller förstå andras 
synpunkter lite mer. En av dimensionerna i själv-självobjektteorin är att kunna 
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reflektera över sina egna kunskaper, förmågor och lärstrategier (Tönnesvang, 
2002, s. 61).  
 
Upplevelsen för deltagarna av att det varit positivt att delta åtföljdes av en skep-
sis mot politikerna och deras engagemang i projektet. Förutom skepsisen mot 
politikerna fanns en del synpunkter på projektet kring tillgänglig tid för dialog, 
vilka frågor som var på dagordningen, språket, presentation av fakta samt rela-
tioner mellan deltagarna. Det egna lärandet och den personliga utveckling som 
deltagarna berättar om upplevdes positivt och det kan själv-självobjektteorin 
hjälpa till med att skapa förståelse kring. Både positiva och negativa upplevelser 
varierar från individ till individ. Utbytet med andra deltagare som har andra 
synpunkter kan bidra till att de mest positiva och de mest negativa synpunk-
terna på projektet slipas bort under processen.  

Teman i deltagarnas berättelser 

Inledning 
Det här avsnittet bygger på 15 intervjuer med människor som deltog i Skåne-
dialogen. Josef, Sarah och Jonas vars berättelser redan återgivits ingår i de 15. 
Likt analysen av de tre intervjuerna har likheterna varit större än skillnaderna, 
motsägelser har bjudit på tolkningsalternativ och huvudsakligt fokus har varit 
på att identifiera mönster som kunnat bidra till olika teman. Alla 15 fick doku-
mentation och informationshäften, några deltog på få möten och ytterligare 
några av dem deltog på nästan alla möten (maximalt åtta) under de knappt två 
år som projektet pågick. Fem teman utkristalliserade sig som viktiga för del-
tagarna. Alla teman uppstod genom att deltagarna under intervjuerna, som svar 
på de semi-strukturerade frågorna, beskrev olika fenomen och riktade sitt fokus 
i vissa riktningar snarare än i andra. I min analys har jag kommit fram till teman 
som hänger ihop men som samtidigt står för var sin egen aspekt av deltagarnas 
upplevelse av att delta i medborgardialog. Temana är bekräftelse, samhällsen-
gagemang, förväntningar på demokratin, alla kan och får delta samt personlig 
utveckling och lärande. 
 
I arbetet med intervjuanalysen har jag identifierat olika egenskaper för de olika 
temana. Egenskaperna har jag sett som dimensioner vilka varierar mellan två 
poler. Dessa har hjälpt till att skilja temana åt och att förtydliga vad temana 
handlar om. Varje temaavsnitt inleds med en introduktion till temat kring vad 
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deltagarna pratade om. Avsnittet fortsätter därefter med en fördjupad analys 
och tolkning av empirin, de 15 personernas gemensamma berättelse. 

Bekräftelse 

Inledning 
Deltagarna både söker, finner och saknar personlig bekräftelse under projektet. 
Temat utgår från en inre personlig upplevelse hos deltagarna. Jag använde tre 
egenskaper för att förtydliga detta tema under arbetet med analysen. De var, 
delaktig i samhällslivet (i något större än individen), åsikter togs på allvar samt 
att känna sig välkommen. Gemensamt för temat är att det handlar om hur del-
tagarna blir bekräftade på olika sätt. 
 
Deltagarna tog till exempel upp huruvida de kände att det egna deltagandet har 
haft någon betydelse eller inte för den politiska verksamheten. Det framfördes 
vidare att om jag som individ blir hörd och känner att jag har bidragit så känns 
det bra. Några deltagare formulerade tankar kring att de mår bra av att delta 
medan andra hade svårt att relatera till just den aspekten av sitt deltagande. Det 
togs även upp att deltagandet gav en känsla av stolthet och att det kan vara 
något positivt att få utlopp för synpunkter som en individ kanske gått och burit 
på. Å andra sidan kom det även upp att individen kan bli besviken om den inte 
tar chansen att säga sin mening. Det uttrycktes också att det är svårare att känna 
sig bekräftad om det pratas om saker som inte berör. 
 
Det egna beteendet under projektet var något deltagarna pratade om, till exem-
pel huruvida de läste informationshäftena, hur aktiva de var i projektet eller hur 
de såg på sitt eget deltagande utifrån förväntningar på sig själva. Arrangörerna 
var enligt deltagarna överlag välkomnande medan informationshäftena fick 
både positiv och negativ kritik. Hur samtalsklimatet utvecklades under projek-
tet kommenterades. En alltför hög medelålder kritiserades och det framfördes 
också att det hade känts bättre med fler deltagare på respektive möte. Ett större 
utrymme för ifrågasättande efterfrågades också från flera håll. Själva genom-
förandet av mötena (tidpunkt, längd, ort, föreläsningar, smågruppsdialoger, an-
tecknande etc) fick såväl positiv som negativ kritik. 
 
Att en del deltagare tog upp strikt personliga erfarenheter i dialogen kritiserades 
av andra deltagare. Politikernas roll fick både positiv och negativ kritik och 
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likaså de olika frågorna på dagordningen. Projektet som helhet fick mest positiv 
kritik medan synen på enkäten var blandad. Personliga kontakter var något som 
efterfrågades av deltagare, exempelvis kunde politikerna i anslutning till inbju-
dan visat sin vilja till dialog genom att ha tagit en uppföljande kontakt. Sam-
mantaget utmynnade detta i ett tema med bekräftelse som gemensam nämnare. 
Deltagarna talade om bekräftelse utifrån att de kände sig välkomna, att de egna 
synpunkterna blev bekräftade samt att de kände sig bekräftade av att ingå i ett 
större sammanhang.  

Fördjupad analys och tolkning 
 
Deltagarna gav uttryck för en vilja att vara en del av samhällsutvecklingen men 
utan att betona i vilken grad det är viktigt att kunna påverka. Det var viktigt att 
delta och känna rätten att bidra med en synpunkt men inte lika viktigt att ställa 
krav på att synpunkten ska förverkligas. Deltagarna uttryckte därmed med sina 
vardagsord och med sitt livsvärldsperspektiv att demokratisk legitimitet mer 
och mer handlar om att en informell politisk offentlighet kan delta inför den 
formella maktens beslut (Habermas, 1997, s. 89-92).   
 
Det beror på om några av mina förslag går igenom (skratt). Nej men man kan i alla fall 
säga det att om fem års tid när politikerna här i Region Skåne kanske tar upp någonting 
som jag vet att jag varit med och diskuterat fram i alla fall, då kan jag med lite stolthet säga 
att det där har jag faktiskt varit med om att påverka. Och då får man ju berätta att jag 
varit med i något som heter Skånedialogen och deltagit och så där. Det hade faktiskt verkan. 
(Sarah) 
 
Det var viktigt och naturligt för deltagarna just att delta och det skapade till och 
med stolthet över att ha kunnat bidra, men inte över att ha varit med och fattat 
ett beslut. Dialogprojektet upplevdes som ett tillfälle att utveckla sina förmågor 
att delta i samhällslivet (Tönnesvang, 2002, s. 84). Det som också var viktigt 
för deltagarna var att politikerna tog dialogen på allvar. Deltagarna ville känna 
att politikerna skulle hantera resultatet från dialogen på ett seriöst sätt. De ville 
ha inslag av äkta dialog, att politikerna var närvarande i dialogen och såg del-
tagarna i ömsesidighet (Buber, 2008, s. 59-60).  
 
Deltagarna ville och kunde vara en del av ett politiskt rum i samhället. För att 
de skulle kunna vara en del av det rummet krävdes att det fanns andra som 
kunde reagera på det de uttalade, det vill säga vi människor är beroende av 
andra för att kunna uppleva den frihet som vi strävar efter i det demokratiska 
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samhället (Biesta, 2013, s. 106). Andra människor som deltar intar rollen som 
medspelande motspelare och är till hjälp för individens utveckling 
(Tönnesvang, 2002, s. 84). Det människorna uppskattar som en, åtminstone 
potentiell, positiv erfarenhet ingår i ett basbehov. Att vara i det politiska rum 
som deltagarna uppskattade är, enligt Biesta (2013, s. 108) något grundläggande 
mänskligt. 
 
Att vara i det politiska rummet är inte bara grundläggande utan det är något 
som människor gärna är och de upplever att de har rättighet till det som med-
borgare. Människors privata autonomi är en förutsättning för deras politiska 
autonomi och tvärtom (Habermas, 2001, s. 779-780). Deltagarna ville gärna 
bidra och såg sig som en part bland flera i det politiska rummet. Det var natur-
ligt att de egna ståndpunkterna mötte andras i ett gemensamt samtal.  
 
På gott och ont. Jag tror inte man ska vara rent för tyst och en liten mus för att gå där. Man 
måste kunna snacka lite som jag. Jag har inte problem att snacka när jag väl lär känna 
folk då kan jag snacka om ditten och datten. Man får vara lite grann så att man vill snacka 
och inte bara sitta tyst. Med sådana som bara sitter tyst undrar man, varför säger inte de 
något? Vågar de inte? De kan bli besvikna om de går dit för att säga något men inte kommer 
sig för när de är där. (Stina) 
 
Några deltagare saknade antingen förmåga att delta mer aktivt eller vågade inte 
utnyttja sin förmåga vilket kan skapa en negativ upplevelse för någon som 
egentligen skulle velat vara aktiv. Det är centralt för hälsa och välbefinnande 
att kunna leva det liv en helst vill leva (Marmot, 2006, s. 308). Alla har inte 
samma förmåga eller lika lätt att känna sig bekväma med att delta aktivt i det 
politiska rum som skapas i samband med medborgardialog. Utifrån att män-
niskor har olika förmågor följande en hälsogradient och att det inte är möjligt 
att förutsäga förmåga på individnivå går det inte heller att i förväg ta reda på 
hur sammansättningen av deltagare ser ut i en dialog. De har ändå alla lika stor 
rätt att delta medan det får bli en situationsanpassad bedömning från projekt 
till projekt vilka eventuella kompensatoriska åtgärder för deltagares olika för-
måga som kan anses motiverade. 
 
Människors önskan att leva fritt i en demokrati uppstår inte på en kognitiv nivå 
och kan därför inte skapas genom utbildning (Biesta, 2011b, s. 152). Det inne-
bär att det inte krävs förhandskunskaper hos deltagare för att vilja eller kunna 
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delta i dialog om demokratin. Förhållanden som bestämmer villkoren för de 
öppna och obestämda processer som människor deltar i till vardags behöver 
uppmärksammas om vi bryr oss om framtiden för ett demokratiskt med-
borgarskap (Ibid, s. 152-153). Det ställdes inga formella kunskapskrav på del-
tagarna däremot ingick det skriftlig information och föreläsningar med möjlig-
het till frågor och dialog. Tanken bakom detta var att skapa en informerad opi-
nion det vill säga att lite kunskaper skulle bidra till en något mer nyanserad 
dialog med större fokus på de gemensamma frågorna i samhället i kontrast till 
att utgå från egennytta vilket till exempel blev resultatet i en uppmärksammad 
studie (Luskin et al., 2002, s. 484).  
 
Deltagarna har upplevt att deras medverkan haft betydelse och att det därför 
känts meningsfullt att delta. Enskilda individer har känt det meningsfullt både 
på ett personligt plan och utifrån upplevelsen att vara del av en grupp. Deltag-
andet i sociala sammanhang utvecklar troligen samhällsgemenskapen (Baum et 
al., 2000). Deltagarna för ungefär samma resonemang när det gäller att träffa 
politiker som när det gäller att delta och framföra sina synpunkter. Deltagarna 
uppskattade att få prata direkt med en politiker och utbyta synpunkter och de 
uppger att politikerna gjorde ett förtroendefullt intryck men var samtidigt 
osäkra på betydelsen av deltagandet. 
 
Ja, det kan vara kluvet men känner man att man har varit med i ett sådant här och känner 
att man deltagit så kan det ju bli en positiv känsla men det kan ju också ge en negativ 
känsla om man säger att det man satt och pratade om var bara för sakens skull, det gick 
inte in. Det tog egentligen bara min tid. Så det gäller ju hur man tar hand om de saker som 
kommit fram, om man som medborgare ser att man jobbar lite utifrån det vi tyckt till om. 
Annars är det lätt att man känner sig lurad. Att man gått in i något engagemang som har 
tagit tid och som varit ett spel för galleriet. Det tror jag man måste vara väldigt observant på 
när man sätter igång något sådant här. Vad syftet är. Och vad målet är. Vad man får igen. 
Om man ska göra det fler gånger.   (Lovisa) 
 
Deltagarna var positiva till den grundläggande idéen om att medborgare och 
politiker möts för att samtala om samhällsfrågor. Denna uppfattning blev be-
kräftad av projektets upplägg och politikernas agerande. Samtidigt som del-
tagarna visade sin uppskattning för själva initiativet så framförde de tydligt att 
de var skeptiska till om det skulle få någon betydelse. De undrar om politikerna 
verkligen är beredda att ta ansvar i dialogen. Äkta ansvar hänger intimt ihop 
med att uppriktiga svar ges (Buber, 2008, s. 50). 
 



 

 

199 
 

Om deltagandet ses som ett tillfälle till lärande så antyder deltagarnas skepsis 
kring det meningsfulla i att delta att det är något i lärandesituationen som 
saknas. Några aspekter på en lärandeprocess är; en utgångspunkt är att det ska-
pas en positivt uppskattande lärandesituation, framtid och möjligheter står i 
fokus, en positiv självuppfattning optimerar lärande samt vikten av att sätta de 
som ska lära sig och deras upplevelser och synpunkter i centrum (Cooperrider 
et al., 2008). Deltagarnas upplevelser visar att kring dessa punkter finns både 
positiva och negativa omdömen. Enligt Biesta (2007, s. 16) så sker lärande efter 
möjligheten att vara ett handlande subjekt eller när det inte är möjligt att vara 
ett handlande subjekt. Skepsisen kan uppstå när deltagarna upplever att de inte 
kan vara så delaktiga som de själva ser möjligheter till alternativt när de upple-
ver att de knappt alls kunde vara delaktiga. 
 
Men samtidigt var det väl så här att några djupare ideologiska frågor om Skåne, Region 
Skånes vara eller inte vara i relation till andra myndigheter det kom vi inte in på. Det skulle 
vi så att säga inte hantera. Det hade jag tyckt varit intressant om man hade haft ett ämne 
som ifrågasatte hela Region Skåne, varför behövs vi? kan vi vara någon annanstans, hade 
vi kunnat slå ihop det här? Jag menar i ett större sådant här, nu var det inte aktuellt. Det 
var synd tycker jag. (Josef) 
 
Bakom deltagarnas många gånger försiktigt framförda kritik kan det finnas, en-
ligt Biesta (2007, s. 16), ett lärande med förhinder. Deltagarna skilde tydligt på 
den konkreta dialogen med politikerna respektive hur den politiska organisati-
onen sedan hanterade dialogens resultat. De positiva och negativa omdömena 
återfinns inom bägge delarna av projektet. 
 
Det är det här att det har varit en bra dialog, det är det som varit kärnan i det? Ja, precis 
genom det hela. Det här med att politikerna faktiskt alltså har kommit utan färdigskrivna 
protokoll och tal, det har varit öppet, de har tagit det när vi har diskuterat det, så har dem 
liksom fallit in där. Så där har aldrig varit någonting förutbestämt mer än att vi har haft 
vissa ramar vi ska diskutera inom. Och det måste där ju naturligtvis vara, för annars hade 
det ju aldrig fungerat. (Pelle) 
 
De deltagare som framför allt fokuserade på det fysiska mötet som skedde var 
mer positiva. Det är egentligen inte ett argument som säger att projektet var 
bra upplagt för dessa deltagare utan det framfördes även kritik mot mötena. 
Deltagarnas olika perspektiv kan ha påverkat hur de upplevde sitt deltagande 
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och lärande. Det kan även vara så att skillnaden i upplevelse mellan olika indi-
vider uppstår genom deras respektive samlade erfarenheter i kombination med 
den aktuella erfarenheten av medborgardialog. I en demokrati är det viktigt att 
det ges utrymme åt individer att handla, att vara delaktiga i en pluralistisk värld 
(Biesta, 2007, s. 15-16). Möjligheterna till handlande hade begränsningar och 
det medförde att ett antal deltagare framförde kritik. 
 
Individernas personliga beteende påverkade också upplevelsen av delaktighet 
och bekräftelse. Deltagarna läste till exempel informationshäftena som skicka-
des ut under projektet men i varierande grad. Under projektet var deltagarna 
olika mycket aktiva avseende att ställa frågor, framföra synpunkter och reflek-
tioner samt med att interagera med övriga deltagare. De hade även uppfatt-
ningar kring hur de själva hade skött sig där några menade att de varit mycket 
aktiva medan andra beklagade att de inte varit lika aktiva.  
 
Deltagarna framförde kritik, såväl positiv som negativ, mot politikerna och 
projektet, informationshäften, möten, teman etcetera och i denna process 
försökte de förstå hur deras tankar både blivit och inte blivit bekräftade. De 
reflekterade även över det egna beteendet. Människor behöver få vara medbe-
stämmande i samhälleliga sammanhang för att också kunna bli självbestäm-
mande när det gäller etiska och politiska frågor (Tönnesvang, 2002, s. 58). Del-
tagarna var intresserade av att förstå varför bekräftelsen av deras idéer inte var 
ännu större i projektet. De ville ju ännu mer. 
 
Det känns bra att bli hörd, tyckte deltagare, det ger en känsla av stolthet.  Indi-
viden kan också må bra av det, när hen får utlopp för synpunkter som hen burit 
på. Deltagarna framförde också risken att bli besviken om chansen att säga sin 
mening inte tas. Att vara delaktig anses även utgöra en av sju principer som är 
vägledande för vad som är hälsofrämjande (Rootman, 2001). Individen känner 
sig inte bekräftad om det pratas om saker som inte berör och detta påtalades 
av deltagarna. De visade intresse och uppskattning för det som togs upp men 
hade även velat ta upp andra frågor som de var intresserade av och som i vissa 
fall var mer ifrågasättande.  
 
Eftersom jag jobbar inom hälso- och sjukvården hade jag kanske drivit det lite åt det hållet, 
det som påverkar oss alla som medborgare är ju det med hälsovalet och tillgänglighet till 
läkare och att komma fram i tid så att säga. Det handlar mycket om tillgänglighet så 
hälsovalet är en bit som är viktig. (Lovisa) 
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Jag har ju en sådan fråga jag skulle vilja lyfta i framtiden. Som jag nämnde, jag sa klimat-
förändringar är en sak och nu tvistas det om det finns klimatförändringar eller inte.  Det 
finns t ex en organisation som heter Håll Sverige Rent, har jag för mig. Jag skulle vilja att 
politikerna startade någon form av kampanj på alla nivåer i samhället från sjukvård till 
skolor, bostadsföreningar, polisen och alla myndigheter och bolag och SJ och allt vad det är. 
(Niklas) 
 
Efterfrågan var inte på att få ta upp frågor som låg individerna mycket nära 
såsom personliga erfarenheter utan när det blev alltför mycket sådant kritisera-
des det av andra deltagare. Rootman (2001, s. 3-6) framför att alla berörda ska 
involveras i alla stadier av en process. Den formuleringen har bäring även på 
det samtalsdemokratiska perspektivet och ger deltagarna stöd i deras efterfrå-
gan på att få vara ännu mer delaktiga.  
 
Rootmans tes om delaktighet antyder även ett brukarorienterat (du är brukare 
av en tjänst) synsätt, ” … alla som berörs … ”, till skillnad från ett medborga-
rorienterat synsätt (du är medborgare och kan vara med och göra det bättre för 
alla). Ett brukarorienterat synsätt problematiserar den demokratiska sidan av 
delaktigheten då fokus inte enbart är på hela samhällets bästa utan något av-
gränsat. I bästa fall kan brukarorienteringen kombineras med medborgarorien-
teringen medan i sämsta fall kan starka och högljudda brukarintressen åsido-
sätta demokratin. Projektdeltagarna gav många exempel i sina svar på att det 
medborgarorienterade synsättet hade starkt stöd hos dem men därmed inte sagt 
att det brukarorienterade synsättet avfärdades helt. 
 
… det var några gånger när vi kanske inte förstod varför vi var där utan tog upp saker som 
kanske inte alls hörde hemma i området och då var det ju inte alltid helt lätt för dem som 
var regionens representanter att alltid kunna avstyra det. Utan då kunde det gå en kvart, 
tjugo minuter till någonting som var helt oväsentligt.   (Amanda) 
 
Jämlikhet handlar en av de sju principerna hos Rootman (2001) om. I denna 
ryms vikten av att upprätthålla demokratins ideal och stå emot starka särintres-
sen. Arrangörerna och mötena var välkomnande och bidrog till att skapa förut-
sättningar för att de olika deltagarna skulle kunna uppleva att de var delaktiga. 
Informationshäftena som lästes av många fick både positiv och negativ kritik. 
De upplevdes mycket intressanta och välskrivna men samtidigt alltför fakta-
späckade och skrivna med ett svårt språk. Enkäterna som deltagarna fick fylla 



 202 

i upplevdes på motsvarande sätt både intressanta och svåra. Mötenas upplägg 
fanns det många synpunkter på och upplägget får betydelse för hur respektive 
deltagare upplevde det.  
 
Deltagarna tog även upp mer praktiska förutsättningar för sitt deltagande. Tid-
punkten på dagen eller veckodag kan aldrig passa alla. Mötets längd kan 
avskräcka men också upplevas som för kort för att få allting avhandlat. Vilken 
ort som valdes kan avgöra den enskildes möjlighet att delta. Om och när i pro-
grammet föreläsningar ingick kan skapa såväl en positiv informativ upplevelse 
som en av att bli styrd. Dialog i mindre grupper och hur anteckningarna sköttes 
där fanns det också olika uppfattningar om, till exempel vem som skulle an-
teckna, en deltagare, en politiker eller en arrangör.  
 
Upplevelsen hade blivit bättre för vissa deltagare om medelåldern varit lägre 
och det varit fler som deltog. Dessa båda variabler hade kunnat ge hela projek-
tet en framtoning av att vara för hela befolkningen, en framtoning av att vara 
mer angeläget. Ett förslag som kom upp var att de som inte kom borde ha 
kontaktats personligen för att få dem att komma. Den personliga kontakten 
med en politiker värdesattes högt. All positiv och negativ kritik från deltagarnas 
sida pekar dels på att det är svårt att tillfredsställa alla och samtidigt på att ur 
ett demokratiskt perspektiv är det viktigt att försöka skapa rättfärdiga och 
rättvisa förutsättningar för deltagarna. 
 
Deltagarna framförde även att det skedde en positiv utveckling under projektet 
genom att deltagarna lärde känna varandra och genom att de lärde sig mer. 
Andra höll inte med om det. Det var sammantaget många olika faktorer som 
kunde påverka i vilken grad deltagarna kände sig välkomna i projektet och 
framför allt om alla blev lika behandlade. Många av dessa faktorer kan uppfattas 
ligga utanför vad demokrati handlar om men demokrati är främst ett socialt 
ideal och inte endast ett politiskt (Honneth, 1998, s. 780). Sociala aspekter har 
betydelse för upplevelsen av att delta i det demokratiska sammanhanget. 
 
Mmm det var lätt att, tycker jag, smälta in. Tyvärr var det då så att det var alltför många 
nya medarbetare eller vad man ska kalla det, deltagare varje gång. Det hade varit bättre om 
det varit lite bättre kontinuitet, att det återkommit fler människor, det var väl så att det inte 
var så många som återkom. Det var några stycken bland deltagarna. Det hade varit lättare 
att komma igång att diskutera saker och ting om det hade varit fler människor som man 
hade träffat tidigare. För att det är ju alltid lättare att diskutera när man känner varandra 
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lite. Men nu blev det ju så att varje gång blev det lite för mycket nystart, de här som arran-
gerade fick styra upp och berätta lite för mycket om vad det hela handlade om och så vidare. 
(Josef) 
 
I det mikrosammanhang som dialog i mindre grupper utgör är samarbetet mel-
lan individer viktigt för att få dialogen att fungera och att det är något som 
manifesterar sig redan innan själva dialogaktiviteten inträffar. Honneth (1998, 
s. 780) poängterar att det är alla människors samarbete för att få samhället att 
fungera som utgör utgångspunkten, det vill säga att den demokratiska kärnan 
ligger i det sociala, före det politiska handlandet. Med det som utgångspunkt 
blir det förståeligt att deltagarna tar upp många sociala faktorer som viktiga för 
huruvida de kände sig välkomna.  
 
Dialogprojektet hade inte sociala faktorer överst i planeringen utan det var de 
frågor som hämtades från den politiska nivån som utgjorde utgångspunkt. So-
cial hänsyn togs dock löpande genom att det poängterades att alla skulle ges 
möjlighet att yttra sig och att det varje gång serverades något äta och dricka. I 
samband med att deltagarna hämtade mat och dryck uppstod ett tillfälle att 
utbyta några ord och lära känna andra deltagare och politiker lite grann. Män-
niskors medbestämmande kan stödjas eller hindras både av dialogens struktu-
rer och de processer som skapas (Tönnesvang, 2002, s. 67).  
 
Några deltagare framförde bland annat att det var för lite tid för samtal och för  
många nya människor varje gång. Den sociala aspekten av att delta i med-
borgardialog är inte framträdande i den deliberativa demokratiteori som ingår 
i avhandlingen. Att allt verkligt liv är möte, i enlighet med Buber (2006, s. 18), 
understryker att all form av dialog har en social aspekt. Oavsett avsikt och am-
bitioner med en medborgardialog så kan det förväntas att dialogsituationen tas 
på allvar av deltagarna och att de förväntar sig att politiker också gör det. Från 
bekräftelse, såväl upplevd som utebliven, fortsätter berättelsen om deltagarnas 
upplevelser med samhällsengagemang som tema. 
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Samhällsengagemang 

Inledning 
I temat samhällsengagemang riktar sig deltagarna utåt mot det demokratiska 
systemet och samhället. Jag använde egenskaperna, nyfiken på politiken respek-
tive vill påverka, för att beskriva vad temat handlar om. Deltagarna förde inom 
ramen för detta fram vad de tänkte att de skulle använda sitt eget deltagande 
till.  
 
Deltagarna talade om olika utåtriktade motiv för att delta. De flesta handlade 
om olika uttryck för samhällsengagemang men även om mer personliga och 
praktiska saker. Att lära känna politiken beskrevs som lockande och även att 
lära sig mer om regionala frågor. Deltagarna ville påverka, förbättra eller prata 
om specifika frågor som de var intresserade av. Det var en plikt att delta efter 
att ha anmält sig menade några deltagare.  
 
Många deltagare kom, enligt dem själva, in i projektet med ett samhällsintresse 
i bagaget. Andra personliga och praktiska faktorer kring deltagandet som på-
verkade och som nämndes var, att det är trevligt att träffa andra människor, 
maten som serverades, ont om tid, nyfikenhet på arrangemanget, att annat i 
livet kom emellan, att ort och plats och tid påverkar samt lathet.  

Fördjupad analys och tolkning 
Deltagarna framställde både sig själva och övriga deltagare som samhällsintres-
serade och att det också var ett skäl för deltagarna att anmäla sig. 
 
Ja, det gjorde jag, jag tänkte att får man ett tillfälle kan man gå och höra men sedan vet jag 
inte, det kom så mycket annat i vägen, man är liksom ingen ungdom längre så man kan ju 
inte springa runt hur som helst. Det är ju faktiskt roligt att höra på vad politiker och sådana 
håller på med egentligen, det är väldigt intressant, för där finns många som har skilda åsikter 
i allting.   (Kerstin) 
 
Det fanns ett intresse hos deltagarna av att få veta mer om politikerna. Det här 
intresset fanns även hos de som inte deltog på några möten alls. Deltagarna 
kan utifrån det visade samhällsengagemanget betraktas som exempel på att det 
finns ett visst mått av socialt kapital i samhället. Socialt kapital är nära kopplat 
till socialt engagemang, ömsesidig tillit och gemenskap (Hyyppa & Maki, 2003).  
Deltagarna resonerade kring att en del sökte gemenskapen när de deltog men 
även att tilliten, enligt några, ökade påtagligt under projektets gång. Existensen 
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av ett socialt kapital kan å ena sidan ha bidragit till att några anmälde sig och å 
andra sidan kan medborgardialogen ha bidragit till att öka det sociala kapitalet. 
Enligt Tönnesvang (2002, s. 83) är en orientering hos människan att söka sam-
hörighet bland likasinnade. Deltagarna kan ha ha sökt och hittat en vi-känsla i 
dialogen. Några deltagare menade dock att det inte skedde så stor utveckling 
av förtroendet deltagare emellan utan att det förblev en neutral atmosfär under 
projektet. 
  
Även politikerna är en del av befolkningen och är därmed delaktiga i att bidra 
till samhällets sociala kapital respektive är mottagare av effekterna av en ökning 
eller minskning av det sociala kapitalet. Bilden av politikerna hos deltagarna var 
blandad, å ena sidan uppskattades de politiker som faktiskt deltog å andra sidan 
framfördes önskemål kring hur dialogen kunde gjorts annorlunda. Det är svårt 
att avgöra vilken av dessa effekter som har störst betydelse för deltagarna, fram-
för allt på lite längre sikt. Deltagarna beskrev känslan av samhörighet både i 
termer av att politikerna var en del av gemenskapen och i termer av att de inte 
var det.  
 
Som sagt jag tyckte det var väldigt synd att det blev så snäv grupp jag tycker inte man når 
fram. …de var alldeles för lika, måste vara mer spridning tycker jag annars så fastnar det 
som sagt i vissa sakfrågor.   (Jadwiga) 
 
Det finns flera varianter på definitioner av socialt kapital med den gemen-
samma nämnaren att tillit mellan människor finns med, uttryckt på snarlika vis 
(Hyyppa & Maki, 2003; Kawachi et al., 1999; Putnam, 2007). Mot bakgrund av 
definitionerna på socialt kapital och deltagarnas synpunkter på politikernas 
agerande framstår det som att medborgardialoger har en potential att påverka 
det sociala kapitalet i samhället. Åt vilket håll beror på hur en dialogaktivitet 
planeras och genomförs samt hur den tas emot av deltagarna.  
 
Socialt kapital hjälper inte till att förstå individens upplevelse av att delta men 
bidrar till en förståelse av det sammanhang som medborgardialog utgör. Del-
tagarnas vilja att lära känna politiker och hur politiken fungerar pekar mot att 
de hade ett samhällsengagemang med sig in i projektet. Ömsesidig tillit är en 
viktig del av socialt kapital (Hyyppa & Maki, 2003). Dialogsituationen innebär 
en möjlighet att utöva ömsesidighet. Under en pågående dialog behöver det i 
ibland uppstå äkta dialog som kännetecknas av ömsesidighet och närvaro 
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(Buber, 2008, s. 59-60). Med äkta dialog kan deltagarna få en positiv upplevelse 
av dialogen och det sociala kapitalet kan i förlängningen gynnas. Deltagarna var 
otydliga kring hur pass mycket ömsesidighet eller samhörighet de upplevde i 
dialogen. 
  
Jag ser det som ett sätt att komma närmare politikerna och se hur samhället fungerar och 
kommunpolitiker fungerar. Jag är själv SO-lärare, mitt yrke är att undervisa samhälls-
kunskap och så, statskunskap så att säga, jag brinner ju mycket för detta, tycker mycket 
om att se på debatter och se på Agenda och sådana program på TV och höra sådana dis-
kussioner.   (Niklas)  
 
Om former för medborgardialog utvecklas på sådant sätt att en kombination 
av viktiga kvaliteter realiseras kan det bidra till och utgöra grogrund för både 
utbildning, reflexivitet och empowerment för de människor som deltar 
(Warren, 1996). Kvaliteterna på medborgardialogen handlar om ett brett delta-
gande, en koppling till beslutsprocessen, att bidra till en informerad opinion, 
transparens i processen, effektivitet i genomförande och överförbarhet till 
andra sammanhang (Smith, 2009).  
 
Deltagarna ville gärna, med sitt samhällsengagemang i ryggen, delta i med-
borgardialog. Denna delaktighet har potential att bidra till att människor lättare 
uppskattar kopplingen mellan det offentliga och det privata. Deltagarna ville ta 
upp specifika frågor och önskade påverka eller förbättra. Det fanns en önskan 
hos deltagarna att vara aktiva och att lära sig saker. Att i praktiken få tillfälle att 
utöva demokrati är viktigt för att öka medborgares kunskaper (Biesta, 2011a, s 
83) . Steget att bli aktiv i projektet verkade lätt för deltagarna att ta. Det var lite 
som att de hade gått och väntat på sin chans. Trots deras skepsis kring hur 
politikerna skulle använda resultatet fick de ut en hel del av projektet. 
 
Deltagarna hade inte så mycket att säga om kopplingen mellan delaktighet i 
demokratin och hälsa men de möjligheter de har att delta fullt ut i samhället på 
ett kraftfullt sätt avgör bland annat deras hälsa (Marmot, 2006, s. 246). Projek-
tet gick heller inte ut på att deltagarna skulle reflektera över de eventuella 
hälsobringande effekterna av att delta i ett demokratiskt sammanhang. Deras 
möjligheter att delta på ett konstruktivt sätt reflekterade de däremot över på ett 
mångfacetterat sätt. Indirekt hade de en del att säga om sitt deltagande i ett 
hälsofrämjande perspektiv exempelvis den kontroll de upplevde i dialogsitua-
tionen beskrevs och den förmåga att delta de menade att de själva besatt be-
skrevs likaså. Det är även i social praktik som en individ skaffar sig erfarenhet 
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av att vara beslutskompetent och därigenom kunna uppnå självbestämmande 
inom ramen för en gemenskap (Tönnesvang, 2002, s. 67). Deltagarnas försynta 
önskan att få omsätta sitt samhällsengagemang i aktivitet och delta på ett seriöst 
sätt i dialog om samhället får stöd från olika håll. Utifrån detta teoretiska stöd 
som deltagarna får hade de kunnat vara skarpare i sin önskan att delta på riktigt. 
Någonting verkade hålla dem tillbaka. 
 
Det framkom även att det finns en pliktkänsla att delta när anmälan väl är gjord. 
Lite mindre politiska önskemål togs också upp såsom en allmän nyfikenhet, att 
lära sig mer om den regionala nivån, att det är trevligt att träffa andra människor 
och äta någonting gott. Som en kontrast till pliktkänslan beskrevs också att det 
är naturligt att inte kunna delta på grund av tidsbrist, tidpunkt och plats samt 
till och med lathet. Både små och stora hinder för medborgarna att bli delaktiga 
i demokratiska processer existerar. En hel del av kritiken mot samtalsdemokrati 
bottnar i förhållanden som kan hanteras genom att vara noga med hur dialog-
processer designas och genomförs (Smith, 2009, s. 193). Nu fortsätter berättel-
sen med deltagarnas uttalade förväntningar på demokratin. 

Förväntningar på demokratin 

Inledning 
Temat förväntningar på demokratin har ett utåtriktat samhällsfokus precis som 
temat samhällsengagemang men det handlar framför allt om hur deltagarna vill 
att det demokratiska systemet ska fungera, istället för om deltagarnas egen roll. 
De lämnar i detta tema sitt personliga perspektiv och intar mer av ett samhäll-
sperspektiv eller ett gemensamt perspektiv. De utgår i hög grad från ett all-
mänintresse. Egenskaper för temat som exemplifierar detta är, demokra-
tiutveckling samt meningsfull dialog.  
 
Deltagarna framförde att det demokratiska systemet behöver utvecklas och ef-
terfrågade mer dialog men påtalade samtidigt att det inte fick bli för mycket 
dialog. För mycket dialog skulle, enligt deltagarna, dels riskera att påverka po-
litikernas beslutsfattande funktion som de valts till och dels skapa administra-
tion och kostnader. Det uttalades alltjämt att dialog mellan vanliga människor 
och politiker borde bli rutin i samhället.  
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Några deltagare menade att politikerna borde fått ut mycket av att delta i dia-
logen medan andra tvivlade på att politikerna faktiskt hade fått ut så mycket. 
Deltagare framförde att det är bra för politiker att höra olika åsikter från vanligt 
folk och att ingen som deltar i dialog med politiker bör dömas på förhand. 
Förtroendet för, åtminstone vissa, politiker ökade efter hand medan det också 
uttalades att förtroendet minskade för de politiker som inte var med. 
 
Deltagarna vill se engagemang från politiker och tycker det ska vara aktivitet 
mellan valen, såsom att få information om vad som är på gång och möjlighet 
att framföra synpunkter. Det uppfattades som positivt att föra dialog med po-
litiker och några deltagare angav att de fick en känsla av att det går att påverka. 
Det uppfattades även positivt att projektet inte handlade om partipolitik sam-
tidigt som det fanns en nyfikenhet på att få ta del av fler ställningstaganden från 
olika politiker. Några deltagare efterfrågade andra teman än de som var på dag-
ordningen och framförde även att de hoppades att politikernas intresse var 
äkta. Det var oklart för en del deltagare vad resultatet från dialogen skulle an-
vändas till av den politiska organisationen.  

Fördjupad analys och tolkning 
Deltagarna menade att människor vill få information och framföra synpunkter, 
och de framförde även förhoppningar om att politikernas intresse för dialogen 
var äkta. Överlag visade deltagarna, i överenstämmelse med Dalton (2004, s. 
47) att demokratiska principer och ideal har en stark förankring i befolkningen. 
Mer dialog mellan medborgare och politiker mellan valen efterfrågades, det 
borde ske rutinmässigt, enligt deltagarna. De tycker att en sådan utveckling av 
det politiska systemet är eftersträvansvärd. Denna efterfrågan på mer kontakter 
med politiker kan ses som en förhoppning att få uppleva ett tillstånd där ver-
kliga svar ges (Buber, 2008, s. 50). 
 
Det borde vara bra för politikerna att förutsättningslöst höra olika åsikter från 
vanligt folk. Deltagarna ser den möjliga nyttan för politikerna. En förutsättning 
för att få ut mycket av dialogen för politikerna är att tona ned intellektet och 
ge sig hän i dialogen och inte betrakta ett svar som något som ska ges utan 
något som kan ges istället (Buber, 2008, s. 105). Trots sin önskan att politikerna 
ska föra dialog hissade deltagarna en varningsflagg för att det inte heller bör bli 
för mycket dialog eftersom vi har ett representativt demokratisystem med 
förtroendevalda. Vad som skulle kunna vara en lämplig nivå på mängden dialog 
preciserade aldrig deltagarna. Det är inte heller något som tas upp i den dialo-
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ginriktade demokratiteorin. Kvantitetsfrågan får i alla fall konkreta konsekven-
ser i form av exempelvis rekrytering av deltagare, anpassning av de demokra-
tiska institutionerna, behovet av publicitet och faktiska kostnader. 
 
Det finns naturligtvis en gräns för hur det här kan vara givande och när det går överstyr och 
kanske blir rörigt, så att det inte kommer någonstans på grund av det. Man kan inte ha 
alltför många viljor när man ska styra någonting och även om politiker kanske är människor 
som är väldigt duktiga på att sortera intryck, när det blir för många tror jag att det lätt går 
överstyr ändå och risken är stor att man får antingen en handlingsförlamning eller så försöker 
man göra alldeles för mycket. Det gäller nog att försöka hitta någon medelväg i det här, det 
får inte bli för mycket folkets riksdag utav det men det behövs nog en del av folkets röst också. 
Det skall nog inte vara för mycket.   (Pelle) 
 
Att föra dialog med politiker uppskattades av deltagarna och gav en känsla av 
att det är möjligt att påverka. Det är en av människans orienteringar att försöka 
behärska förhållanden i den personliga och den samhälleliga världen 
(Tönnesvang, 2002, s. 84). Det gjordes inga konkreta utfästelser kring hur den 
politiska organisationen skulle arbeta vidare med resultatet från dialogen och 
trots detta beskrev deltagarna att det kändes som en möjlighet att påverka. Det 
kan se ut som att det krävdes lite för att deltagarna skulle se möjligheter med 
dialogen och det pekar även på att faciliteringen av dialogen i stort fungerade 
väl. 
 
Det var även positivt för deltagarna att partipolitiken inte stod i centrum. Sam-
tidigt efterfrågade deltagarna andra teman än de som erbjöds. Det är viktigt för 
kvaliteten på dialogen vilket ämne som står på dagordningen (Fung, 2003, s. 
343). På marginalen gavs det ett utrymme för deltagarna att bidra till dagord-
ningen men det var inte aktuellt att dagordningen skulle bestämmas gemensamt 
mellan deltagare och politiker.  
 
Inbjudan var tydlig med vems projekt det var. Deltagarna var medvetna om 
detta och sin roll som inbjuden deltagare men de utvecklade ändå egna tankar 
kring innehållet i projektet. Balansen i ett samhälle mellan hierarkier å ena sidan 
och samarbete och tillit å den andra kan påverka den hälsa människor upplever 
(Marmot, 2006, s. 215). Genom att hålla fast vid en relativt förutbestämd 
agenda i kombination med en otydlighet kring hur projektets resultat skulle 
hanteras skapade politikerna en hierarki med politiker som stod över deltagarna 
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vilket de senare reagerade på. Politikerna lyckades bygga upp en tillit under 
projektet men vidtog inga åtgärder för att minska på dessa hierarkiska för-
hållanden. Marmot betraktar samhället som helhet och inte ett enskilt dialog-
projekt. Hälsoeffekten är även något som påverkar på längre sikt än ett projekts 
livslängd. Deltagarnas upplevelser av att delta är något som adderas till andra 
upplevelser i deras liv som de bär med sig. Hur människor behandlas och in-
volveras i ett dialogprojekt är en faktor att ta hänsyn till när projekt planeras. 
 
Deltagarna fick ett ökat förtroende för politiker som de träffade under projek-
tet men inte för de politiker som inte var med. Deltagarna är måna om att det 
demokratiska systemet fungerar och i och med det har de också höga förvänt-
ningar på politikerna, till exempel efterfrågades ett större engagemang från po-
litikernas sida. Ett sätt för politikerna att visa deltagarna ett större engagemang 
hade varit att låta dessa bidra med ämnen att ha på dagordningen.  
 
Du frågar ju hur jag skulle gjort. Kanske haft någon fokusgrupp i början? Nu ska vi satsa 
på det här, vad du tycker du som medborgare är viktigt att ha på agendan. För att göra det 
intressant och få personer engagerade. Detta var en möjlighet till det. Det är alltid bra när 
man har fotfolket med sig, i alla sammanhang, att man känner att man kan vara delaktig 
redan där. Sedan vet jag inte om den möjligheten går för det är politiker och tjänstemän som 
sätter ihop det. (Lovisa) 
 
En mer ömsesidig dialog, en mer öppen process, öppen för deltagarnas önske-
mål, efterfrågas. Det ställer krav på politikerna att våga släppa taget. Deltagar-
nas önskemål om en större öppenhet från politikernas sida får stöd av Biesta 
(2011b, s. 152) eftersom han anser att principerna om frihet och jämlikhet utgör 
referenspunkter för det demokratiska projektet och att essensen av demokrati 
är att dessa referenspunkter genererar en process som är öppen och obestämd. 
Politikerna borde med andra ord låta deltagarna vara mer involverade i agen-
dasättandet och deltagarna tror att det vore bra både för politikerna och demo-
kratin, och även för de själva, att alla skulle vinna på det. 
 
Dagordningen var i huvudsak bestämd på förhand och projektets syfte visar 
att den skulle vara till nytta för den politiska organisationen genom att bidra till 
bättre beslutsunderlag och en möjlighet att utveckla politikerrollen samt öka 
legitimiteten för den politiska organisationen. Medborgarna var hela tiden cen-
trala för den dialog mellan medborgare och politiker som utgjorde kärnan i 
projektet. Medborgarnas önskan om en större ömsesidighet i dialogen med po-
litikerna pekar mot att de förutom nytta önskade mer fokus på dialogen i sig, 
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processen. En annan syn på vad dialog ska leda till än till nytta finns i den äkta 
dialogen som sker från en öppenhjärtig person till en annan öppenhjärtig och 
istället för på något bestämt bygger den på att acceptera villrådighet (Buber, 
2008, s. 27). 
 
Deltagarna uppskattade att lära sig om den politiska organisationen och demo-
kratin. En av hörnpelarna i utvecklandet av samtalsdemokratin är att skapa en 
informerad opinion (Smith, 2009, s. 94). För att lära sig om demokrati och 
medborgarskap är det viktiga att utsättas för demokrati i praktiken och inte 
bara lära sig genom fakta eller av experter (Biesta, 2011a, s 83). Dialogprojektet 
var inte designat för att låta deltagarna påverka dagordningens innehåll. Det 
fanns däremot en medvetenhet och acceptans för allas rätt att uttrycka sina 
synpunkter. Ur en lärandeaspekt liknade projektet mer en skola än en ömsesi-
dig demokratisk praktik. Projektet låg närmare den deliberativa teorins norma-
tiva ideal än vad det låg Biestas mindre normativa. 
 
Deltagarna ifrågasatte huruvida politikerna fått ut något av att vara med och de 
var osäkra på deras inställning till dialogen. Politikerna borde ändå ha fått ut 
mycket, enligt deltagarna. Osäkerheten kring vad politikerna egentligen tyckte 
och tänkte underblåstes av att det inte blev klarlagt vad dialogens resultat skulle 
användas till i det politiska arbetet. Hur kopplingen till den politiska besluts-
processen ser ut är en avgörande aspekt på möjligheterna för medborgardialog 
att bli framgångsrik och meningsfull (Smith, 2009, s. 22-24). Även om ett antal 
deltagare var mycket positiva till deltagande politikers insats lämnas frågan om 
den vidare hanteringen av resultatet relativt obesvarad. 
 
Att hur kan vi göra egentligen. Nu satt vi och diskuterade det där i förrgår men i verkliga 
livet, hur gör vi då? Kan jag göra någonting som privatperson? Jag har funderat så i alla fall. 
Och lite då att hur ska jag kunna få dem i kommunen att lyssna på mig. För att för mig är 
det ju kommunen som är mitt högsta inom politikernivån så att säga. (Sarah) 
 
Deltagarna uttrycker sig relativt artigt och försiktigt men framför önskemål om 
något annat. För deltagarna var det naturligt att koppla ihop den personliga 
livsvärlden och vardagen med rollen som medborgare. Det är inte givet hur det 
bör gå till men det pekar mot en önskan hos deltagarna att vara delaktiga i 
demokratin och det är inte en direkt motsättning till Smith (2009) som däremot 
framför allt fokuserar på möjligheten att påverka beslut. Det som efterfrågas är 
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att medborgarskapet löpande bör förhandlas i människans egen kontext, det 
vill säga hela samhället hon lever i (Biesta & Lawy, 2006, s. 75). Deltagarnas 
förväntningar på större delaktighet i demokratin är tydliga och pekar på utveck-
lingsmöjligheter i nuvarande demokratimodell. 
 
Biesta (2011a, s. 83) påstår till och med att det vi ser är en demokratins kris. 
Det är inte medborgarna som brister i intresse att delta, vilket bekräftas av del-
tagarna, men som en del politiker verkar tro, utan det är deras förutsättningar 
att göra så som brister (Ibid). Deltagarna redovisar en palett av förslag som 
skulle kunna förbättra deras förutsättningar att bidra. Exempel på sådana 
förslag är att dialog mellan vanliga medborgare och politiker blir rutin, att 
denna dialog blir kopplad till politiska beslut och att de kan vara med och sätta 
agendan för dialogen.  
 
Deltagarna efterfrågar helt enkelt mer demokrati vilket skulle ge fler möjlighe-
ter att delta. Det finns för få möjligheter till demokratiska erfarenheter och 
praktik i människors vardag (Biesta, 2011a, s. 83). Biesta (2007, 2011a) och 
Smith (2009) är överens om att människors förutsättningar att delta i demokra-
tin behöver bli bättre däremot skiljer de sig åt genom att Biesta hävdar att de-
mokratin börjar, har sin tyngdpunkt, i människors vardag medan Smith utgår 
från att människor ska beredas plats i den politiska sfären. Biesta har pedagogik 
som huvudinriktning medan Smith exemplifierar demokratilitteraturen. Demo-
kratisk litteratur framstår här som alltför smal för tolkningen och analysen 
utifrån avhandlingens empiri. 

Alla kan och får delta 

Inledning 
Det fjärde temat i raden, alla kan och får delta, sätter deltagarnas inbördes re-
lationer och relationer med politikerna, i centrum. Temat svarar på, hur fun-
gerade dialogen som helhet i projektet? Det handlar inte om huruvida den en-
skilde känner sig välkommen utan om hur gruppen fungerade. Egenskaper för 
att beskriva detta är, mängden åsiktsutbyte, grad av upplevt förtroende, grad av 
likabehandling samt typ av frågor som togs upp.  
 
Deltagare upplever att de uttryckt åsikter och ifrågasatt andra deltagares åsikter. 
De pratade även om att de kanske påverkat andra och att det var intressant att 
utbyta åsikter under dialogen. Trots många olika åsikter menade deltagarna att 
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det gick att föra dialog. Däremot riktade deltagarna kritik mot de som tog upp 
egna problem under dialogen. De framförde också att det är viktigt att argu-
mentera med sakskäl och att dialogen handlar om att även lyssna på andra. 
 
Några av deltagarna tyckte att det blev relativt lite kontakt med de andra som 
deltog men det framfördes även att förtroendet deltagarna emellan ökade efter 
hand och att en gruppkänsla växte fram. Det senare märktes genom att de som 
återkom på mötena blev mer avslappnade efter hand och dialogen blev mer 
fokuserad allt eftersom. Deltagarna reflekterade vidare över sitt personliga be-
teende och det framkom att någon deltagare ansträngt sig för att formulera sig 
väl, att andra försökt tysta de som var dominanta och uppmuntrat de som var 
tysta. Deltagare påstod att dialogen skett på lika villkor samtidigt som upple-
velsen av att känna sig diskriminerad fanns bland deltagarna. Det var intressant 
att träffa nya människor, poängterade några deltagare, och även att få träffa 
engagerade människor.  

Fördjupad analys och tolkning 
Det var intressant att utbyta åsikter, tyckte deltagarna, och de upplever att de 
kunnat framföra sina egna åsikter och att samtalsklimatet varit sådant att alla 
fått möjlighet att göra detsamma. Alla är i grund och botten lika kvalificerade 
att delta på lika villkor (Dahl, 1989, s. 31).  
 
Faktiskt väldigt intressant och vi satt i en grupp och det var tre besökare på mötet och två 
politiker tror jag eller en politiker. Väldigt intressant. Vi fick diskutera och komma fram 
till olika lösningar på energipolitiken här i Skåne. Det kändes verkligen som, nu hamnade 
jag i samma grupp med en politiker som hade en helt annan åsikt än vad jag hade, det gjorde 
det hela ännu intressantare att det blev en diskussion och jag fick höra hennes synsätt på t 
ex varför de bygger det här gasverket i Arlöv. Vi diskuterade och det var väldigt intressant 
att få olika synvinklar och sedan i slutet var det en stor diskussion och då kunde man få 
uppfattning om vad folk med andra tankesätt och åsikter tänker. Det var väldigt intressant. 
Det är ju så att just vad gäller naturgasverket är det svårt att, det är kanske inget man 
diskuterar just med sina vänner, men det är just därför det är så intressant med en öppen 
dialog med politiker som bestämmer i sådana här saker. (Mohammed) 
 
Dominanta deltagare har blivit ifrågasatta och tysta deltagare har uppmuntrats. 
Det har också markerats mot att fokusera för mycket på sina personliga pro-
blem.  Åsikter har ifrågasatts och deltagarna har påverkats av dialogen. Trots 
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olika åsikter och mycket interaktion i dialogen har den fungerat. Centralt i en 
utveckling av demokratin är att tillskriva samtalet mellan individer med olika 
perspektiv en avgörande betydelse (Dryzek, 2000, s. 1, 56).  
 
Deltagarna har framhållit att det är viktigt att argumentera med sakskäl och att 
dialogen handlar om att även lyssna på andra. Deltagare har även försökt for-
mulera sig väl. Det framstår som om deltagarna agerat medspelande motspelare 
till varandra och på så sätt hjälpt varandra att utvecklas under dialogen 
(Tönnesvang, 2002, s. 84). Deras agerande visar också prov på en normativitet 
kring hur en bra medborgardialog går till, en normativitet som även återfinns i 
avhandlingens demokratilitteratur. Deltagarna har delvis ålagt sig själva krav att 
leva upp till.   
 
Krav som inte alla är nödvändiga eftersom medborgarna inte måste gå in i fär-
diga roller (Biesta, 2011b, s. 152). De krav som härstammar från ett fördefinie-
rat ideal för hur en medborgare ska vara tillhör det som kan ifrågasättas medan 
å andra sidan de krav som deltagarna själva väljer, inom referenspunkterna fri-
het och jämlikhet, är tillräckliga som utgångspunkt för dialogen (Ibid). Del-
tagarna ger en tvetydig bild av sina upplevelser när det gäller sitt beteende och 
inbördes relationer. De accepterar en normativitet kring dialogen och sitt eget 
uppträdande som projektet i sig skapade men samtidigt framhåller de vikten av 
att olika åsikter får höras och gav projektet en del kritik kring vad som var 
möjligt att göra. 
 
Det förekom även att deltagare upplevde ett nedlåtande bemötande från andra 
deltagare även om dialogen i stora drag skett på lika villkor. Om känslan av en 
avvikande behandling beror på att en minoritet inte behandlas jämlikt är det ett 
problem som det är legitimt att uppmärksamma (Jones, 1983, s. 181-182). Det 
fanns deltagare som upplevde inslag av det utifrån sin grupptillhörighet. 
 
Jag tycker det har varit intressant. Sedan om mina åsikter har gjort någon skillnad, det vet 
jag ju inte. Men jag kände också det att på de mötena jag var, jag var ju mest på vården, 
där var det jag som satt som ensam undersköterska. Och det var svårt att hävda min röst. 
Du sitter och säger att du har det jättejobbigt, du är psykolog, men jag då? Jag har det också 
jättejobbigt. Vi ska tillmötesgå alla människor i vården. Och vi har inga resurser och ändå 
ska vi göra det med ett leende på läpparna. Allt ska vara så fantastiskt och vi ska ge vård 
till alla men vi hinner inte med. (Sarah) 
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Upplevelsen av ett negativt bemötande sätter fingret på hur ett dialogprojekt 
faciliteras för att undvika att människor känner sig åsidosatta i dialogen. Det är 
extra viktigt i en demokrati att olika minoriteter också kommer till tals för att 
uppnå en bredd i de synpunkter som kommer fram under dialogen. Det är 
svårare för marginaliserade grupper att få inflytande genom val eller genom 
maktkamp, däremot innebär dialogen en möjlighet (Festenstein, 2005, s. 121).  
 
Trots kritik mot bemötandet från vissa individer i några av samtalen kunde 
deltagare ha en positiv helhetsupplevelse av att delta. Dialogprojektet kan inte 
mot bakgrund av deltagarnas utsagor sägas vara riktat mot marginaliserade 
grupper eller åsidosatta minoriteters håll men att det var möjligt att få en positiv 
upplevelse visar på att faciliteringen kunde uppfylla demokratiska ambitioner. 
Att samtalsklimatet utvecklades över tid är ett annat exempel i samma riktning. 
Deltagarna påtalade också att det gick att föra dialog med varandra trots olika 
åsikter. Det är möjligt att få till stånd en gemenskap mellan två personer trots 
olika ståndpunkter (Buber, 2008, s. 23). 
 
Jag tror att många har insett att det här med att umgås med människor som man kanske 
inte känner sådär jättebra, att det inte är så förtvivlat farligt som man kanske har trott. Att 
det finns… just det här att man har insett att de frågorna som jag själv går och tänker väldigt 
mycket och funderar över, de finns hos väldigt många fler. Vi har ungefär samma funderingar 
väldigt många. Jag tror att man har fått… man har fått mer gruppkänsla. Från början var 
det mer individbaserat, individuella tankar, men nu känner man mera att man ingår i en 
grupp, att man i den gruppen kan diskutera någonting och komma fram till någonting ge-
mensamt så att… jo det är nog så det har varit. (Pelle) 
Något litet ökat förtroende där alltså? (Intervjuare) 
Ja, att man har ett förtroende. Just det här… jag vågar ta upp under en diskussion att jag 
har de här tankarna, kan jag… om jag tar det mig dig. I början gjorde man inte det utan 
att då… så man har nog fått förtroende för mänskligheten på något sätt. (Pelle) 
 
Fler personer bidrog med fler tankar efter hand. Projektet var dock inte 
uppbyggt för att skapa mycket kontakter mellan deltagarna. De tyckte själva att 
kontakten med de andra deltagarna, framför allt inledningsvis, var begränsad 
men att förtroendet deltagarna emellan ökade efter hand. Beskrivningen visar 
att de ville och kunde ta vara på en möjlighet att delta i samhället vilket är viktigt 
för hälsa och livskvalitet (Marmot, 2006, s. 246). Deltagarna tyckte det var 
intressant att träffa nya människor och en gruppkänsla växte fram efter hand. 
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De som fortsatte att komma på mötena blev efter hand mer avslappnade och 
dialogen blev mer fokuserad. Deltagarnas förmåga att delta i det demokratiska 
sammanhanget hade utvecklats. 
 
Samtidigt tyckte andra deltagare att det förblev en avvaktande hållning mellan 
deltagarna. För att återknyta till Biesta (2007, s. 16) så är det som kan bidra till 
att skapa demokratiskt sinnade medborgare att de ges möjlighet att vara skap-
ande subjekt och detta är inget som kan läras in i förväg utan det sker i själva 
handlandet (eller när handlande inte är möjligt). I takt med att deltagarna lär 
känna varandra ökar möjligheterna att bli handlande subjekt och få praktiska 
demokratiska erfarenheter. Teman för dialogen introducerades av arrangörerna 
medan en del av deltagarna hade med sig egna frågor de ville ta upp. 
 
… jag upplevde det också som att vissa som kom dit, kom dit för att ta upp sina egna 
personliga problem som de trodde att de skulle kunnat få lösta där, krämpor eller vad det nu 
var de hade… att det var mest för att belysa sina egna problem. Ibland upptog det för lång 
tid i dialogerna att någon pratade om sina specifika problem. Nog så viktiga, det var inte 
det, för individerna var de ju oerhört viktiga men i sitt sammanhang här var det lite malpla-
cerat tycker jag. (Josef) 
 
Deltagare menade att det var viktigt att följa arrangörernas program för dialo-
gen. Andra deltagare, som störde den ordningen, hade en annan attityd. När 
några deltagare kunde agera som ett handlande subjekt inom arrangörernas 
program fanns det andra deltagare som upplevde att de blev kringskurna och 
inte kunde utöva sin subjektivitet fullt ut. Samma situation innebar ett mer po-
sitivt demokratiskt lärande för några men ett mer negativt betonat lärande för 
andra deltagare. 
 
Som jag sa till dig tidigare, jag skulle gärna sett att man också hade haft en dialog om 
principerna för uppbyggnaden av de här organisationerna. Knytningen kommun, kommu-
nförbund, region, landsting eller vad man nu kallar det, länsstyrelsen och staten och alla de 
här uppgifterna. Det hade varit bra om man hade haft mer om det. Varför man har gjort 
som man har gjort där. Det hade nog, nu blev det ju så att man koncentrerade sig på Region 
Skåne som sitt område, man ville inte gå utanför det. Jag tyckte det var en brist och vi hade 
nog kunnat få mer vyer alla, tror jag, om vi hade tagit lite mer stora saker alltså. Just det 
hela sammanhanget. Det saknade jag litegrann. (Josef) 
 
Förutom egna krämpor tog deltagarna upp andra mer politiska frågor de gärna 
hade velat prata mer om. Alla som funderade på egna frågor att ta upp fick 
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anledning att känna sig hämmade i dialogen eftersom det inte var upplagt för 
att ta hand om dessa önskemål. Det gick bra att uttala dem men dialogen fördes 
sedan tillbaka till dagordningen som var fastlagd i förväg vilket också passade 
några deltagare mycket bra medan andra mindre bra och några var mer kritiska. 
Deltagarna har med sina ord beskrivit sina erfarenheter, både positiva och ne-
gativa, och att de har höga förväntningar på det gemensamma demokratiska 
systemet.  
 
Den nya deliberativa riktningen mot dialog handlar om att återfinna en demo-
krati som är äkta på så vis att medborgarna har verklig demokratisk kontroll 
och inte enbart symbolisk (Dryzek, 2000, s. 1). Både Honneth (1998), som häv-
dar att demokratins kärna finns i det sociala livet, och Biesta (2007), som fram-
häver människors behov av att kunna bli handlande subjekt i en demokratisk 
kontext, visar på att det är mycket som krävs för att kunna leva upp till Dryzeks 
(2000) formulering. I detta perspektiv pekar deltagarnas beskrivningar av sina 
upplevelser mot att de reflekterar över sin roll i samhället och inte endast i ett 
enskilt dialogprojekt. 

Personlig utveckling och lärande 

Inledning 
Personlig utveckling och lärande, handlar om vad deltagarna själva upplever 
har kommit ut av att delta.  Medan det första temat, bekräftelse, handlar om 
hur individen upplever att hen blev behandlad tar detta sista tema upp vilka 
förmågor som individen tillskansat sig genom deltagandet. Grad av lärande, 
nya perspektiv samt förmåga att delta i demokratin är egenskaper som förtyd-
ligar temat. 
 
Deltagarna uppger att det varit en positiv och intressant upplevelse att lära sig 
nya saker. De uttrycker att de har tänkt på nya sätt. Deras kunskaper om hur 
politik fungerar har ökat. Några deltagare tror att projektet kan ge ringar på 
vattnet utanför projektet. De uppger att de fått större förståelse för andra per-
soners synsätt och för politik. Några säger att det har inspirerat till fortsatt 
lärande för dem efter projektets slut. Andra deltagare är däremot tveksamma 
till om medborgardialogen ger någon långtidseffekt. Några deltagare uppger att 
de fått ett ökat förtroende för det demokratiska systemet samtidigt som andra 
uppger att deras förtroende är fortsatt lågt eller har förblivit oförändrat.  
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Deltagarna har uppgett att de fått en känsla av att kunna påverka och även att 
deltagandet varit mentalt stärkande. Någon deltagare har till och med känt 
stolthet över sitt bidrag till projektet. Ny kunskap uppges ha gett en trygghet i 
samtal utanför projektet. Utbyte av åsikter har engagerat deltagare och samti-
digt är andra tveksamma kring huruvida engagemanget hos deltagarna ökar el-
ler inte. Lärandet har bidragit till att skapa nyfikenhet på resultatet av samtalen 
och även förhoppningar om att politiker tar resultatet på allvar. En del deltagare 
tvivlade på politikernas vilja att hantera resultatet från dialogen.  

Fördjupad analys och tolkning 
Att delta i ett dialogprojekt har varit en intressant upplevelse för deltagarna 
som kan ge ringar på vattnet. Det har varit lärorikt att få veta mer om hur såväl 
politiken som verksamheten fungerar i praktiken, samt även om de särskilda 
frågor som var på dagordningen. Deltagarna har blivit en informerad opinion, 
i vissa frågor, vilket är ett grundläggande inslag i deliberativ demokrati (Smith, 
2009, s. 94). Helst ska deltagarna ha lärt sig genom att praktiskt utöva demokrati 
(Biesta, 2011a, s. 83). 
 
Nya kunskaper har inspirerat deltagare till fortsatt lärande och den har gett en 
trygghet i diskussioner efter projektet. Både förståelsen och intresset för det 
politiska arbetet ökade i och med projektet. Medborgardialogen har erbjudit en 
möjlighet till kognitivt lärande genom informationshäften och experter, till 
lärande av andra deltagare samt till lärande genom att utsättas för demokrati i 
praktiken vilket enligt Biesta (2011a, s. 83) är en viktig aspekt på medborgar-
rollen. Deltagarna har utvecklats av att delta. I vilken grad deltagarna har 
uppskattat det kognitiva lärandet om demokrati respektive det praktiska 
utövandet av demokrati är inte tydligt. Den teoretiska ramen berör inte heller 
den möjligheten att deltagarna uppskattade både kognitivt lärande och att få 
utöva demokrati i praktiken vilket mycket väl skulle kunna uttolkas av deras 
berättelser. 
 
Det jag kan se är att jag känner mig mycket tryggare när det är vissa diskussioner. Det är 
svårt att säga konkret men när jag läser tidningen kan det stå om något sjukhus, det är 
problematiskt där eller det är det. Just de här områdena som handlar om Region Skåne, just 
det där, det har jag gått igenom. Det kan jag, blir lite mallig själv då. Jag behöver inte ens 
tala om det för någon för jag vet, men just det där, man mår bra, man kan lite. (Margareta) 
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Deltagarna har fått en ökad förståelse för hur en politisk organisation fungerar 
och vilken roll den spelar i samhället. Projektet har hjälpt deltagarna att utveck-
las genom att komma under ytan på ett samhällsfenomen och få ökad förståelse 
(Tönnesvang, 2002, s. 53-57). Medborgardialogen skapade en situation som vi-
sade på vissa möjligheter till demokratisk delaktighet med möjlighet till påver-
kan. Tönnesvang (2002, s. 58-60) skriver att vi behöver medbestämmande i det 
sociala sammanhanget, lite demokrati, för att utvecklas. Detta beskriver inte 
deltagarna för det var oklart för dem vad dialogens resultat skulle användas till. 
De beskriver däremot att de fått en ökad kompetens och därmed en ökad möj-
lighet att påverka. 
 
Det har varit ett lärande för deltagarna och det har till exempel skett genom att 
utbyta åsikter. Det har lett till större förståelse för andras synsätt. Det har i sin 
tur krävt att dialogen haft inslag av äkta dialog där en levande ömsesidighet 
uppstått mellan olika personer (Buber, 2008, s. 59-60). Deltagarna beskriver en 
positiv upplevelse av att lära sig nya saker eller av att påverkas av andra och 
därigenom tänka nytt. Utvecklingen har varit mentalt stärkande och har skapat 
engagemang hos deltagarna men inte hos alla.  
 
Deltagare har också menat att de mår bra av att prata och uttrycka sina åsikter 
medan andra varit mer skeptiska till den effekten av sitt deltagande. De beskri-
ver till exempel hur de fick sina fördomar utmanade under dialogen och änd-
rade uppfattning om  andra deltagare. De här exemplen visar på att sociala 
faktorer spelar roll under ett projekt som erbjuder medborgardialog. Detta be-
rör den demokratilitteratur som avhandlingen bygger på endast indirekt genom 
att betona faciliteringens betydelse för att skapa demokrativärden i en med-
borgardialog (Smith, 2009, s. 169). 
 
Då tänker jag mer på respekt. Jag tror att, efterhand som projektet fortskred så tror jag att 
man hyste mer respekt och vördnad inför varandras åsikter. Men du använde ett annat ord, 
förtroende, ja. Alltså, jag kan ju känna som så här, där var en äldre man, han var nog, jag 
tror han var över 90 år, han var en sådan där riktigt råbarkad kommunist, och där har jag 
absolut inte min politiska värdering, i dem faggorna, men han visade sig ju vara otroligt 
förnuftig och klok och han hade en människosyn som var helt fantastisk. Och det är det där 
med fördomar att hade man inte hört det han har sagt och sett hela hans framtoning och 
sådant så hade ju jag inte haft något förtroende för honom. Men han var ju en av de perso-
nerna som man såg framemot och få komma tillbaka och träffa. Och man hoppades ju hela 
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tiden att han skulle släntra in. Och sedan är det ju klart, sedan fanns det ju andra män-
niskor som man istället miste förtroendet för. Men jag lärde ju mig att det finns många sidor, 
otroligt många sidor av myntet. (Amanda) 
 
Deltagarna ger prov på reflexivitet över de egna bevekelsegrunderna. Reflexi-
vitet är en viktig komponent i den mänskliga utvecklingen (Tönnesvang, 2002, 
s. 63-64). Dialogsituationen diskuterades löpande i projektgruppen och juste-
ringar gjordes efter hand bland annat med hänsyn till deltagarnas upplevelse. 
Interaktionen mellan deltagarna och mellan deltagare och politiker satte igång 
många tankar hos deltagarna. Lärandet hos vuxna bidrar även positivt till hälsa 
och socialt kapital och det bör bland annat sättas i relation till medborgarskapet 
(Feinstein & Hammond, 2004, s. 216, 218). Deltagare har uttryckt stolthet över 
sitt bidrag till dialogen och det politiska arbetet. För några har det gett en känsla 
av att kunna påverka samhället. Som en följd av den känslan menade en del att 
deras förtroende för det demokratiska systemet hade ökat efter projektet. 
Några deltagare kunde inte se att de hade påverkats alls eller till och med blivit 
mer kritiska med ökad kunskap.  
 
Nyfikenhet på resultatet av samtalen och hur det skulle användas blev stor hos 
deltagarna. De fick löpande ta del av mötesanteckningar, enkätresultat och in-
formation. Deltagarna tog sedan upp att de tyckte att det var oklart huruvida 
politiker tar resultatet från dialogen på allvar även om de hade förhoppningar 
på det, deras önskemål är centralt för utvecklandet av en samtalsdemokrati 
(Smith, 2009, s. 22-23). Det fanns även en skepsis kring om projektet ger en 
långtidseffekt eller inte. Kring vikten av att det finns en koppling till den poli-
tiska beslutsprocessen var deltagarna eniga med demokratilitteraturen. Politi-
kerna var däremot otydliga även när deltagarna tog upp frågan ansikte mot an-
sikte. Politikerna verkade inte ha tänkt sig behöva svara mer ingående på den 
frågan. 
 
Dels kan man ju få känna att man fått tycka till och fått sagt det jag tycker är viktigt för 
mig. Att man på det sättet känner att det påverkar en. Att man är intresserad. Och så 
kanske det här med mun mot mun metoden, att man berättar att jag har varit med om det 
här, då diskuterade vi det. Att man fått sagt och kanske lyssnar på andra i andra samman-
hang. När det påverkar en utifrån att man blir sedd på ett annat sätt. Någon lyssnar på de 
tankar jag har men som jag aldrig haft möjlighet att uttrycka i några andra sammanhang. 
Att jag fått värdera mina tankar och mot andra i en grupp, t ex vad andra tycker. Och att 
jag känner att jag kom på något som de lyssnade på. Att man kan påverka i ett socialt 
sammanhang. Ensam är inte alltid stark man är kanske starkare när man känner att man 
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kan förmedla sina tankar och får de bekräftade utifrån andra personer som sitter och disku-
terar. (Lovisa) 
 
Deltagarna beskrev sina tankar kring hur deltagandet kan påverka en som indi-
vid. De påstår att det finns ett lärande och att förmågan att verka i liknande 
sociala sammanhang utvecklas. Några deltagare beskrev att de även hade velat 
ta upp andra frågor och några att de upplevt en negativ behandling av andra 
deltagare. Parallellt med de positiva upplevelserna och lärandet under dialogen 
lärde sig några att det fanns gränser för deras deltagande. Lärande sker även i 
dessa fall när handling inte är möjlig (Biesta, 2007, s. 16).  
 
Utifrån att demokratins kärna finns utanför och före det politiska (Honneth & 
John, 1998) får det sociala lärandet betydelse i ett dialogprojekt, både det som 
sker utifrån att handling är möjlig och det som sker utifrån att handling inte är 
möjligt. I faciliteringen av medborgardialog är de sociala faktorerna  viktiga att 
ta hänsyn till vid sidan av det sakliga innehållet. I praktiken skedde detta och 
det efterfrågades av deltagarna. De hade gärna haft mer av det om det varit 
möjligt både i relation till andra deltagare och till politikerna.  
 
Deltagarna upplevde efter hand under projektet en ökad förmåga till delta-
gande, såväl hos sig själva som hos andra. Det tangerar hälsoaspekten av de-
laktighet. Med en bred holistisk hälsosyn framstår förmåga (att delta aktivt i 
samhället) och även autonomi och möjligheter till socialt deltagande som cen-
trala (Marmot, 2006, s. 246, 308-309; Nordenfelt, 1995, s. 145-146). Tolkat på 
detta sätt har deltagarna gett ett viktigt argument för att det är viktigt med med-
borgardialog och även ett argument för att anstränga sig att facilitera projekt så 
bra som möjligt. Deltagarna är inte helt tydliga kring hur mycket de själva till-
skriver sociala faktorer betydelse för dialogen. De tar i alla fall upp ett antal 
sociala faktorer och visar att de betonar denna aspekt på medborgardialog 
jämte andra och det att de beskriver möjligheter till utveckling av faciliteringen 
pekar på att det finns en potential att stärka deltagarnas förmåga och deras 
möjligheter till deltagande. 
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Kapitel 5. Politikernas upplevel-

ser  

Teman i politikernas berättelser 

Inledning 
I detta kapitel beskrivs den analytiska tolkningen av fem intervjuer med politi-
ker som deltog i dialogprojektet. Tre av politikerna har varit med på flera möten 
och ingick i gruppen politiker som hade ett särskilt ansvar för organiserandet 
av dialogaktiviteterna. De andra två deltog i egenskap av regionråd i den poli-
tiska ledningen och sakkunniga i aktuella politiska frågor. En av dessa två ingick 
i den styrande majoriteten och en i oppositionen och det var en man och en 
kvinna. De övriga tre var kvinnor varav en ingick i majoriteten och två i oppo-
sitionen.  
 
Alla frågor som ställdes till de femton intervjuade deltagarna ställdes så långt 
det var naturligt även till politikerna. Politikernas annorlunda roll gjorde att 
några justeringar var nödvändiga. Exempelvis kunde inte politikerna svara på 
frågor om enkäterna eftersom de inte hade fått dem och frågan hur det var att 
prata med politiker på mötena blev oanvändbar. Intervjuerna skedde i för po-
litikerna en van miljö, de egna kontorslokalerna förutom en som skedde i poli-
tikerns hem.  
 
Precis som för analysen av deltagarnas upplevelser har skillnader, likheter och 
motsägelser analyserats med fokus på att identifiera mönster. Fyra teman iden-
tifierades i datan; dialog påverkar, rör inte min demokrati!, att bli rättvist be-
handlad samt att bli tagen på allvar. I kapitlet redovisas de fyra temana efter 
varandra. Under varje tema följer en inledning och ett avsnitt fördjupad analys 
och tolkning. 
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Dialog påverkar 

Inledning 
Detta tema handlar mycket om individperspektivet på dialogaktiviteterna. Det 
framkommer att människor blir bekräftade dels i rollen som medborgare och 
dels som människa. Vidare visar det sig att dialogen bidrar till personlig utveck-
ling genom att deltagare, inklusive politiker, lär sig saker och påverkas av att 
delta. Ingen är riktigt densamma efter dialogen. Temat kännetecknas av att det 
är inåtvänt, in mot individen och hur individen påverkas av att delta i 
medborgardialog. Egenskaperna som förtydligar detta tema är, att bekräftas 
som människa, att bekräftas som medborgare, lärande samt att ändra uppfatt-
ning. 

Fördjupad analys och tolkning 
Något som återkom i intervjumaterialet var att du blir bekräftad av att delta i 
en medborgardialog. 
 
Det var säkert någon som gjorde det. För jag vet ett par damer som hela tiden var väldigt 
positiva och kom varje gång, åh, ska inte det här fortsätta och så. Det kan ju också vara det 
här att en del kommer ensamma, man kommer ut för att träffa andra. Det är också en sak 
som påverkar hälsan ju. (Majvor) 
Uhm. (Intervjuare) 
Och man märker det här att man faktiskt kan vara med i en diskussion. (Majvor) 
Uhm. (Intervjuare) 
Mina ord är också värda någonting, då känner man att man mår bra. Det kan också vara 
tvärtom att man går hem och känner, jag fick ju inte sagt det jag ville säga. (Majvor) 
 
Ett perspektiv på deltagandet i medborgardialog som framkom var att det be-
kräftade individen som människa. Deltagarna prövar sina vingar i en mer eller 
mindre ovan situation där synpunkter yttras och jämförs med andras och i vil-
ken representanter för politiken, eller makten, deltar och lyssnar. Det är utveck-
lande för människor att delta och försöka bemästra samhällslivet  (Tönnesvang, 
2002, s. 84). Politikerna uppskattade att delta i dialog med deltagarna som 
prövade sina vingar och politikerna vittnade om att det fanns ett mått av 
prövande av vingar hos dem också. 
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Ett sammanhang uppstår där möjligheter finns att bli bekräftad av andra. Detta 
kan människor må bra av. Människor som deltar i deliberation blir stärkta, det 
sociala kapitalet ökar och sammanfattningsvis kan det leda till att samhällslivet 
blir hälsosammare (Delli Carpini et al., 2004, s. 320). Det kan tyckas långsökt 
att betrakta medborgardialog som något hälsofrämjande men hälsan finns när-
varande i varje dimension av livet (Kickbusch, 2007, s. 156). Det finns stöd för 
att öppna upp ett samtal kring att medborgardialog eller deliberation är ett häls-
ofrämjande fenomen. Politikerna kunde i viss mån se den hälsofrämjande 
aspekten. Om den hälsofrämjande tanken vinner gehör kan eventuella 
hälsovinster komma att ses som en bonus som uppstår i kölvattnet av att dia-
logens huvudsyfte att utveckla demokratin har uppnåtts. För den som efterfrå-
gar mer dialog kan det vara en av flera aspekter att överväga. Tanken på med-
borgardialog som något hälsofrämjande blir även något att överväga för den 
som planerar åtgärder som har folkhälsa som huvudsakligt syfte. 
 
Det kan också vara tvärtom. Deltagandet i dialog kan vara något frustrerande. 
En dialog med svag eller obefintlig facilitering skulle till exempel kunna skapa 
mer negativa upplevelser än positiva. Facilitatorn av en dialog är viktig för ett 
lyckat genomförande (Smith, 2009, s. 88). Helt neutral är det antagligen svårt 
att vara och en lyckad dialogaktivitet skapar övervägande positiva upplevelser 
men risken finns för motsatsen. Om dialog ska genomföras ställer det krav på 
att ansträngningar görs för att den verkligen ska bli så bra som möjligt med 
tanke på politikernas beskrivning av att den enskilda individen påverkas. 
 
Inom demokratisk teori finns ett fokus på individens deltagande i medborgar-
dialog i rollen som medborgare. Det är naturligt när demokrati som system 
studeras. Politikerna å sin sida går i sina berättelser utanför en renodlad sy-
stemsyn på demokrati. De uppmärksammar att det sker en bekräftelse av del-
tagarna även som människor exempelvis när de påstår att deltagarna kan må 
bra av att delta eller bli frustrerade över att inte få sagt sina synpunkter. I stun-
der av äkta dialog är människor närvarande och möter den andre i ömsesidighet 
(Buber, 2008, s. 59-60). Politikerna upplever positiva möjligheter med dialogen 
men de verkar inte medvetet dra slutsatsen att det ställer krav på dem att möta 
deltagarna som jämlikar och åtminstone delvis utanför det demokratiska syste-
met. 
 
Deltagardemokrati innebär utbildning såväl psykologisk som i demokrati 
(Pateman, 1970, s. 42). I detta går att utläsa att det mänskliga perspektivet, via 
psykologisk utbildning, lyfts fram jämte det demokratiska. För att mänsklig 



 

 

225 
 

utveckling ska fortgå behövs medbestämmande i det sociala sammanhanget 
vilket har sociala, moraliska och politiska dimensioner (Tönnesvang, 2002, s. 
58-60). Om dörren till deltagande i dialog med politiker öppnas så följer det  
även med förväntningar på att dialogen ska ske på ett sätt som möjliggör del-
tagarnas utveckling. Faciliteringen av dialogen har potential att påverka indivi-
den på ett grundläggande plan. Det får de som bjuder in till dialogen räkna 
med. Har deltagarna erfarenheter från liknande aktiviteter, positiva eller nega-
tiva, går det lite fortare och lättare att spä på den tidigare erfarenheten. I sådana 
fall har ett första lärande redan skett vilket då byggs på. 
 
I en deliberativ process ansvarar alla inför varandra (Gutmann & Thompson, 
1996, s. 128), i denna utsaga närmar sig demokratisk teori det mänskliga per-
spektivet. Om alla ska ansvara inför varandra har ett relationsbyggande börjat 
men vad det innebär för den deliberativa processen tas inte vidare upp. Gut-
mann och Thompson (1996, s. 53) säger att idealet är att hitta ett slags vinna-
vinna lösning, det vill säga att hitta en lösning som kan accepteras av både den 
som har sin utgångspunkt i egenintresset och den som har allmänintresset för 
ögonen.  
 
Ömsesidighet kallar de det och hävdar att det är en viktig deliberativ princip. 
Ett större fokus på möjligheterna att bekräfta deltagarna som människor kan 
vara ett verktyg att använda för att komma närmare en lämplig ömsesidig ba-
lanspunkt mellan egenintresset och allmänintresset. Samtidigt som politikerna 
uppskattade dialogen med deltagarna var det inte självklart för dem att betrakta 
deltagarna i ömsesidighet utan i hög grad behöll politikerna sin position som 
den politiska organisationens företrädare, maktens företrädare. 
 
Till skillnad från en demokratisk diskurs baserad på debatt och förhandling 
medför deliberativ teori ett implicit inkluderande av behovet av att vårda rela-
tionerna med andra människor (Gutmann & Thompson, 1996, s. 58). Politi-
kerna upplevde att deltagarna i dialogen fick en chans att delta i samtalet och 
att det var en positiv upplevelse för deltagarna. Politikerna verkade dock min-
dre intresserade av att vårda relationerna än deltagarna. Genom att relationerna 
vårdas, i rimlig omfattning, kan deltagarna utbyta värderingar och respektera 
varandras ståndpunkter, ibland ompröva de egna, utan att varken sträva mot 
konsensus eller mot att någon ska vinna debatten.  
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För att kunna delta i dialogen och vårda relationerna till övriga behöver del-
tagarna kunna argumentera på ett sätt som inte utesluter andras argument. 
Vilka krav detta ställer på individerna och hur det ska uppnås beskrivs inte 
inom ramen för den refererade deliberativa teorin. Inte heller beskrivs hur fa-
ciliteringen av dialogen behöver se ut för att möta de mänskliga behoven. Det 
förutsätts att människor ska kunna gå in i rollen som deliberativ medborgare. 
Politikerna tvivlade på att det alltid lyckas. 
 
Allmänintresset sätts ofta i fokus inom deliberativ teori. Deltagarna ska ta hän-
syn till allmänintresset och på så sätt främja att fokus är på andra än sig själv 
(Steenbergen et al., 2003, s. 25-26). I ett strikt demokratiskt teoriperspektiv är 
detta naturligt och konsekvent. Det som då hamnar ur fokus är egenintresset 
som bör undvikas för att inte olika särintressen ska tillåtas dominera dialogen. 
Å andra sidan utgör egenintresset en skärningspunkt mellan det mänskliga och 
det medborgerliga perspektivet för deltagarna, de utgår ju gärna från sina per-
sonliga erfarenheter.  
 
Medborgarna anses också ha rätt att delta i demokratin och på så sätt utöva 
autonomi, förankrade i det privata (Habermas, 2001, s. 780). Här kan kopplin-
gen till egenintresset förstås som att vara förankrad i sin privata sfär. En fråga 
som uppstår är hur det mänskliga perspektivet bäst kopplas ihop med det med-
borgerliga perspektivet. Vad förankringen i den privata sfären består av be-
skrivs inte i litteraturen. Om alla medborgare har rätt att delta på lika villkor 
förankrade i sin privata sfär innebär det inte en genomsnittlig privat sfär utan 
den egna unika privata sfären. Idealet måste då bli att möta varje medborgare 
utifrån dennas förutsättningar även i den privata sfären. 
 
Alla människor är lika kvalificerade att delta i demokratin (Dahl, 1989, s. 31). 
Om detta är ett demokratiskt ideal som ska tas på allvar och dras till sin spets 
hamnar det i konflikt med kravet på att fokusera på allmänintresset. Ett strikt 
krav på att allmänintresset ska stå i fokus i en deliberativ dialog innebär att 
endast de som klarar av att resonera utifrån ett allmänintresse inkluderas. De 
som upplever att de har något viktigt att säga eller som har lättare att utgå från 
sina egna erfarenheter får svårt eller omöjligt att delta. I sådana fall har inte lika 
villkor etablerats för dialogen. Om medborgardialogens praktik fokuserar 
alltför ensidigt på att lyfta fram allmänintresset minskar möjligheterna för del-
tagande på lika villkor. Politikerna hade ett stort fokus på allmänintresset men 
hade en förståelse för att egenintresse är svårt att helt undvika i en dialog. 
Denna konflikt mellan olika värden visade politikerna ett begränsat intresse för.  
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Inom demokratisk teori leder fokus på medborgarrollen till att grupper hamnar 
i fokus. Rekryteringen till dialog och ämnet som tas upp påverkar vilka som 
deltar och det gör även huruvida det finns förväntningar på konsensus i dialo-
gen (Fung, 2003, s. 342-345). Konsensus tenderar att exkludera människor på 
ytterkanten av en åsiktsskala. Rutiner och procedurer behöver istället göras in-
kluderande för att stödja allas deltagande (Smith, 2009, s. 198). Politikerna hade 
få egna tankar kring hur rutiner och procedurer skulle kunna utvecklas. 
 
Medvetenheten finns i den deliberativa litteraturen avseende vikten av att 
många eller alla ges möjlighet att delta i dialogen men det är på gruppnivå med 
förslag till lösningar som kan gälla mer eller mindre generellt. En väl faciliterad 
dialog där deltagarna ges förutsättningar att värna relationen med de andra del-
tagarna kan hjälpa deltagarna att gå in i medborgarrollen och argumentera för 
sina ståndpunkter men fortsätta vara öppna för andras argument. Dialogtillfäl-
let hjälper då, idealt, individen att ta steget från sin privata sfär till den civila 
sfären och ikläda sig medborgarrollen. Medborgardialog utgör ett exempel på 
ett tillfälle när detta skulle kunna ske. 
 
Folk är ju inte dumma, så de tror att bara jag går dit och säger detta så kan det bli på det 
viset. Men bara det att man går dit och säger det och att man vet att någon har tittat på mig 
när jag säger det och någon har lyssnat och hört vad jag sagt. Då har man ändå en 
förhoppning om att just den tar med sig just det. (Helena) 
 
Politikerna tar medborgarrollen på allvar och tror att människor har en förstå-
else för vad den kan innebära. De tror inte att människor räknar med att just 
deras synpunkter ska bli verklighet. Deltagarna verkar ha haft en intuitiv känsla 
för att deras synpunkter måste konfronteras med andras. De förstod att den 
egna friheten i demokratin är sammanlänkad med andras frihet (Biesta, 2013, 
s. 106). Denna realism i kombination med mötet med andra människors 
synpunkter under dialogen skapar ett incitament att nyansera det renodlade 
egenintresset för att i högre grad formulera ett allmänintresse. Politikerna såg 
att människor klarar av att vara både privatperson och medborgare på samma 
gång.  
 
En strävan mot konsensus efterfrågades inte i dialogprojektet utan ambitionen 
var mer mot att facilitera en politiskt konstruktiv dialog. Konsensus är ofta 
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svåruppnåeligt men kan vara ett mål, det avgörande är att föreslå en kompro-
misslösning där olika sidor kan acceptera resonemangen bakom (Steenbergen 
et al., 2003, s. 26). För politikerna verkar det stå klart att människor på något 
sätt accepterar att andra synpunkter än de egna kan få företräde. Detta pekar 
mot att politiker och deltagare under dialogen har fokus på processen och att 
det är naturligt att överlåta tolkningen av dialogens resultat till politikerna. De-
liberation kan bidra till att lösa upp moraliska meningsskiljaktigheter i sakfrågor 
men även till att avgöra hur processen fram till beslut av nya riktlinjer ska se ut 
(Gutmann & Thompson, 1996, s. 4). Politikerna menade också att människor 
kan delta i dialog om hur dialogen ska genomföras.  
 
Äkta dialog innehåller en relation mellan ett jag och ett du (Buber, 2006). En 
sådan relation innebär en påverkan. I dialogen mellan deltagare och politiker 
påverkar de varandra, deltagarna får en ny syn på politikerna och deras roll 
samt deras arbete medan politikerna blir påverkade av att höra enskildas åsikter 
och berättelser. När Habermas (2001, s. 780) skriver att medborgarna har rätt 
att delta i den demokratiska processen handlar det både om möjligheten att 
påverka politikerna, och i förlängningen politiska beslut, samt även om att bli 
påverkad av politikerna.  
 
Politikerna är makthavare och kan välja vad som ska utgöra underlag för poli-
tiska beslut medan deltagarna endast kan hoppas på att bli respektfullt behand-
lade. Den äkta dialogen i Bubers (2008, s. 59-60) resonemang är präglad av 
närvaro och ömsesidighet. För politikerna ställer det krav på en mental förflyt-
tning från maktpositionen till en position av ömsesidighet. En förflyttning som 
inte blev speciellt synlig. 
 
Och då kan man säga så här, vad är det för mening med att föra dialog? Jo, det är verkligen 
det, för att på något sätt så fastnar det. Om vi nu är 75 BTH-politiker som vi har varit, 
eller ännu mer kanske, så har vi ju alla nu i skallen erfarenhet från de här fyra åren då vi 
har pratat med tusentals människor. Det skulle ju vara konstigt om inte vi använder det 
någon gång när vi fattar beslut sedan. Då är vi ju inte särskilt bra på att ta in och bearbeta 
och få ut. Svårt att svara vilket inflytande men varje gång jag eller mina 74 kollegor pratar 
med en medborgare så får vi någonting i oss som vi förhoppningsvis kan säga, antingen att 
det var det dummaste jag har hört eller använda och säga att jag har hört att ute säger 
människor, det här är jättekonstigt, varför är fotvården så underligt underfinansierad i 
Skurup, eller något. Och det är klart att vi tar med oss det. Det är ingen jättefråga, det är 
bara någonting som har blivit lite fel. Jag tror att inflytande är svårt att säga vad man menar 
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med, att man ska få igenom något som man har bett om. Men inflytande har de på det viset 
att vi bevarar i våra hjärtan det som de har delgett oss. (Astrid) 
Uhm.  (Intervjuare) 
Varje rum vi är i och ska fatta ett beslut så kan vi plocka fram det. Jag tänker så ofta, 
faktiskt. (Astrid) 
 
Politikerna visade en vilja att röra sig mot närvaro och ömsesidighet om än på 
ett godtyckligt sätt utan systematik. Så länge medborgardialogen inte instituti-
onaliseras, det vill säga att medborgarna ges några formella rättigheter, kommer 
godtyckligheten att bestå. De rådande förutsättningarna innebär att politikerna 
inte är skyldiga att ta hänsyn till deltagarnas synpunkter eller ens förklara för 
dem på vilket sätt dessa synpunkter kommer att behandlas. Det är centralt för 
att samtalsdemokrati ska utvecklas att en ömsesidighet uppnås (Gutmann & 
Thompson, 1996, s. 52). På den här punkten, behovet av någon form av for-
mell institutionalisering, bidrog den använda litteraturen och politikerna med 
få idéer. 
 
Äkta dialog framstår som ett ideal vilket ur ett politiskt egocentriskt perspektiv 
blir svårstyrt och godtyckligt. Den deliberativa demokratin är just ett ideal som 
innebär kritik mot det rådande politiska systemet (Bohman, 1998, s. 423). För 
politikerna innebär dialog att medvetet blotta sig för kritik och den ökade trans-
parensen som kommer med fler dialogaktiviteter ställer krav på politikerna att 
generellt hantera en ökad insyn i det politiska arbetet. Samtalsdemokratin 
förespeglar oss att demokratin kommer att fungera bättre och åtnjuta ett större 
förtroende hos allmänheten. För politikerna och partierna handlar det om att 
värdera för- och nackdelar med en sådan förändring och utifrån rådande situ-
ation välja en strategi. 
   
En dialog om en fråga som handlar om hur samhället fungerar eller borde 
kunna fungera utgår från de kunskaper och erfarenheter som deltagarna i dia-
logen bidrar med. Om alla deltagare skulle vara nästan okunniga inom det ak-
tuella ämnet så skulle dialogen bli svår eller ta väldigt lång tid. Det behövs med 
andra ord ett visst mått av information eller kunskap för att få till stånd en 
dialog med viss effektivitet. Antingen har deltagarna med sig vad kunskap som 
behövs eller kan den tillföras under dialogen.  
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Utgångspunkten är att alla är lika kvalificerade att delta i dialogen (Dahl, 1989, 
s. 31). Om alla är lika kvalificerade innebär det också att alla har tillräckligt med 
kunskap och erfarenheter för att delta eller att alla har möjlighet att tillgodogöra 
sig ett tillräckligt stort mått av ny information. Biesta (2011a, s. 83) anser att 
det är viktigt att medborgarna får tillfälle att som enskilda individer lära sig 
genom att praktiskt delta i utvecklingen av demokratin. Ska alla betraktas som 
lika kvalificerade har det betydelse vilken nivå på kunskapskrav som ställs. Di-
alogen fokuserar inte heller intellektet utan handlar om att skapa relationer och 
att ge sig hän (Buber, 2008, s. 105). 
  
Det krävs att information tillförs eller uppstår i medborgardialogen för att med-
borgarna ska uppnå en kunskapsutveckling och sedan reflektera över informa-
tionen och utbyta tankar sinsemellan (Smith, 2009, s. 94). Det är till och med 
så att det viktigaste i deltagardemokrati är utbildning (Pateman, 1970, s. 42). 
Den som ska facilitera deliberativa dialoger och som har ambitionen att följa 
rekommendationer från forskning i samtalsdemokrati måste förhålla sig både 
till de som säger att utbildning behövs och är viktigt och de som säger att alla 
som utgångspunkt är lika kvalificerade att delta. Uppdraget att facilitera pekar 
åt olika håll. 
 
Det var ju väldigt många som var intresserade av det här med prioriteringar till exempel. 
Och när doktor Magnus från Hässleholms sjukhus ställde frågan, hur tycker ni att man 
ska tillgodose alla önskemål, varje dag hela året, på alla ställen. Då förstod ju folk att nu 
provocerar han oss. Det blev väldigt bra diskussioner. Där är det ju så tycker jag, att Jan 
Johanssons tes kring att, nu är det lite utvidgning, men jag vill gärna ha framfört att om man 
samlar en grupp människor år ett och utsätter dem för saker under tre år och så samlar dem 
igen så har det hänt saker med människorna. Man har fått större förståelse för verksamheten, 
man har fått större kunskap, man har fått vara med och tala om vad man tycker. Och man 
har fått en mycket mer positivt inställning till själva fenomenet. Så att det gör ju att man är, 
man har ett annat sätt att tänka längre fram i processen. Jag tror på det. (Astrid)23 
 
Politikerna beskriver att kunskap har tillförts och att de tycker att dialogen blev 
bra. Politikerna uppmärksammade inte att olika deltagare skulle haft olika 
kunskap (eller förmåga). Ämnet i dialogen är viktigt och vissa ämnen är alltför 
kunskapsintensiva eller alltför okända för att fungera (Fung, 2003, s. 343). Pri-
oriteringar inom hälso- och sjukvården som dialogtema är moraliskt och filo-

                                                      
23 Person- och ortsnamn i citatet är fingerade 



 

 

231 
 

sofiskt krävande. Politikerna upplevde att det temat fungerade och att män-
niskor utan specialkunskaper kunde ta sig an ett sådant tema och hantera det 
på ett konstruktivt sätt. 
 
Moraliska kontroverser löses bäst genom deliberation (Gutmann & 
Thompson, 1996, s. 4). När alla är lika kvalificerade att delta och befolkningen 
är uppdelad i olika moraliska hållningar i krävande frågor så ställer det krav på 
faciliteringen och på politikernas vidare hantering. Deltagarna gör en stor inve-
stering med sitt deltagande och förväntar sig något tillbaka. Förväntningarna 
på politikerna kan bli stora. Den deliberativa demokratin eller samtalsdemokra-
tin utgör ett försök att öka och fördjupa medborgarnas delaktighet i beslutsfat-
tandet i den representativa demokratin (Smith, 2009, s. 5-6). Ett delaktigt sam-
hälle bidrar även till en större medvetenhet om det offentliga (Pateman, 1970, 
s. 110). Förväntningarna på politikerna är stora även utifrån demokratisk teori. 
De politiker som deltog och sedan intervjuades verkade inte ha klart för sig att 
det fanns goda skäl att ha stora förväntningar på dem. 
 
Medborgardialog innehåller ett mått av kunskapsutveckling, dels uppstår den i 
själva dialogen mellan människor och dels kan den tillföras dialogen. Några 
aspekter på den lärandeprocess som uppstår är; en grund för lärande är att det 
skapas en positivt uppskattande lärandesituation, framtid och möjligheter står 
i fokus, en positiv självuppfattning optimerar lärande samt vikten av att sätta 
de som ska lära sig och deras upplevelser och synpunkter i centrum 
(Cooperrider et al., 2008). Aspekterna är möjliga att adressera genom den faci-
litering som görs i dialogsammanhanget. 
 
Politikerna upplevde att deltagarna blev mer positiva till att delta i dialogen 
efter hand och de resonerade även i termer av att deltagarna mår bra när de 
kunnat delta och uttrycka sina ståndpunkter. Både utvecklingen av en mer och 
mer positiv syn på att delta och upplevelsen av att ha förmågan att delta, an-
knyter till att dialogen innebär ett lärande. Lärande bidrar till hälsa och socialt 
kapital (Feinstein & Hammond, 2004). Studien är hämtad från kunskapsområ-
det pedagogik. Inom demokratisk teori studeras inte hälsoaspekten av att delta 
i deliberativa aktiviteter. Lärande i medborgardialog som en hälsofrämjande ak-
tivitet knyter an till behovet av att fokusera på människors upplevelser av att 
delta. 



 232 

Rör inte min demokrati! 

Inledning 
Detta tema har fokus på deltagarnas attityder mot dialog och demokrati. Från 
deltagarnas perspektiv är temat utåtriktat och handlar dels om till vilken grad 
de efterfrågar medborgardialog och dels till vilken grad de vill involveras. Detta 
är också temats två egenskaper som använts för att ringa in gränserna för temat. 
Deltagarna, inklusive politikerna, uppskattar sin demokrati så mycket att de 
värnar om den och ser gärna att den utvecklas. I linje med detta efterfrågas mer 
dialog vilket skulle kunna innebära demokratiutveckling. 

Fördjupad analys och tolkning 
Deltagarna uttryckte en i grunden positiv attityd till medborgardialog och det 
de hade varit med om. En återkommande synpunkt var att det var bra av poli-
tikerna att genomföra projektet som ett försök till demokratiutveckling. Politi-
kerna pratade både om att deltagarna efterfrågade en fortsättning men också 
att de själva gjorde det. 
 
Vi har lärt oss mycket och framför allt att vi måste fortsätta på något vis.  (Astrid) 
Uhm.  (Intervjuare) 
För det är alldeles för bra för att spola ut barnet med badvattnet. Jag är glad att det nu ska 
fortsätta i någon form. Hoppas bara att vi inte ska få alldeles för snäva uppdrag. Det är det 
enda jag är lite rädd för men att vi ska få fortsätta på något sätt. För jag tror att det har 
kommit för att stanna. Det har vi fått bevis för också när vi varit och fått omvärldsanalys 
och varit lite här och där. Vi är långt komna i Skåne förstår jag. Det har antytts, att vårt 
sätt att jobba på, är folk lite nyfikna på. Jag hoppas mina kollegor har dragit samma slutsats 
som jag och det tror jag. Och jag tror att de värsta kritiska rösterna har tystnat en aning. 
Både inom beredningarna och utifrån. Så att jag hoppas igen, att det varit spännande, ett 
nytt att sätt tänka, att det gett oss en ny möjlighet att arbeta politiskt och att demokratin 
också har vunnit en och annan poäng.  (Astrid) 
 
Politikerna ser motiv för att fortsätta med dialogen och är stolta över utveck-
lingen i Skåne. De hävdar att samhället skulle förlora på att sluta med dialog-
aktiviteterna, utvecklingen behöver värnas. Politikernas berättelser, om såväl 
deltagarnas som sina egna attityder till att dialogaktiviteter utgör ett led i att 
utveckla och stärka demokratin, bekräftar erfarenheter från projekt som Smith 
(2009, s. 4) hänvisar till för att exemplifiera att det finns ett starkt stöd hos 
befolkningen för demokratiska normer och värderingar. Biesta (2013, s. 108) 
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beskriver människors deltagande i medborgardialog som att de befinner sig i 
ett politiskt rum vilket är något grundläggande mänskligt. 
 
Inom demokratiforskning finns en hel del fokus på hur teoretiska ideal ska 
förverkligas för att demokratin ska fungera bättre. Vissa forskare har en mer 
empirisk ingång till demokratiområdet. Smith (2009) använder många empiri-
ska fall i sin framställning i kombination med teori. När han redogör för olika 
saker som bör ingå i en institutionaliserad praktik av demokrati märks den em-
piriska förankringen. Han tar bland annat upp behovet av regler och procedu-
rer som stödjer en bred rekrytering (Smith, 2009, s. 22) och han tar även upp 
behovet av en facilitering som stödjer allas deltagande i dialogsituationen (Ibid, 
s. 169). 
 
Politikerna var tydliga med sin önskan om att arbetet med medborgardialog 
skulle fortsätta. De hade däremot relativt lite att säga om hur människors de-
laktighet skulle kunna fördjupas. De förblev otydliga kring om de önskar en 
demokratiutveckling eller om de är nöjda med att personligen få nya intryck 
från deltagarna. I projektet var utgångspunkten att medborgarna erbjöds delta-
gande i det politiska samtalet inför framtida beslut men utan att utlovas något 
direkt inflytande. Smith sammanfattar möjligheterna för medborgarna att utöva 
demokratisk kontroll utöver att rösta vart fjärde år; 
 
”Our evidence indicates that the record of democratic innovations is mixed. In 
formal terms, some of the designs we have reviewed in this book do not really 
take us much beyond consultation. For example, only on rare occasions have 
mini-publics – for example BCCA – had a formal role in the decision-making 
process, and many of the e-democracy designs – e.g. Womenspeak and online 
discussion forums – do not radically alter the division of political labour bet-
ween citizens and public authorities, and the role they play in the decision-
making process is rather opaque. But even where innovations have formal po-
wers, citizens may be unable to exercise fully that power in practise24.” (Smith, 
2009, s. 169-170) 
 

                                                      
24 BCCA och Womenspeak är namn på deliberativa projekt vilka analyserats av 
Smith (2009). 
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I citatet framgår att analysen är gjord utifrån föreställningen att det är en direkt 
påverkan på beslut som är ett syfte med deliberativt medborgerligt deltagande 
i politiska samtal. Med det som utgångspunkt visar sig resultatet vara begränsat. 
Politikerna som deltog i medborgardialogen menade att det är möjligt och 
givande att även föra dialog i syfte att uppnå en indirekt påverkan. Ifall den 
enda skyldigheten en medborgardialog har är att förhålla sig till jämlikhet och 
frihet blir resultatet också en öppen och obestämd process (Biesta, 2011b, s. 
152). Smith poängterar indirekt processens betydelse, i motsats till direkt på-
verkan i beslutsprocessen, utifrån huruvida medborgarna erbjuds möjligheten 
till deliberation med eller utan företrädare för den politiska organisationen när-
varande, ”There is clearly an important distinction to be made between those 
innovations where citizens are able to exercise some degree of power indepen-
dently of public authorities and those where citizens collaborate directly with 
public officials” (Smith, 2009, s. 171-172). 
 
Politiker deltog vilket innebar att en utgångspunkt för dialogen var en obalans 
vad gäller maktposition mellan politiker och deltagare. Alla politiker oavsett 
ställning i den politiska organisationen har en maktposition och medborgarna 
hamnar automatiskt i ett underläge. Några exempel på när detta manifesterar 
sig i dialogaktiviteter är agendasättandet, faciliteringen av möten och hanterin-
gen av dialogens resultat. Politikerna kan, om de så önskar, hantera dessa aspek-
ter av medborgardialogen precis som de själva vill. Agendasättandet och han-
teringen av resultatet skedde utan någon större hänsyn till deltagarna från po-
litikernas sida. I faciliteringen togs däremot större hänsyn. 
 
Politikerna kan inte styra över reaktionerna på det de gör men det är upp till 
dem att välja strategi. Detta är något som ett dialogprojekt måste försöka han-
tera på bästa möjliga sätt för att deltagandet ska bli meningsfullt och i det finns 
en överensstämmelse med de rekommendationer som Smith ger för en framg-
ångsrik medborgardialog. Enligt Smith (2009, s. 193-201) är det möjligt att 
uppnå önskvärda demokratiska värden, i lämpliga kombinationer, när nya for-
mer för demokratisk delaktighet utvecklas såsom, ett brett deltagande, påver-
kan på beslutsprocessen, informerad opinion, transparens samt effektivitet och 
överförbarhet. En möjlighet som den som befinner sig i ett underläge har, och 
politiker bör ta med i beräkningen, är att använda moraliska argument 
(Gutmann & Thompson, 1996, s. 133). Så fort en dialogprocess startar skapas 
också förväntningar på denna som politikerna behöver förhålla sig till. 
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De demokratiska värdena är inte villkorade till om projektet har direkt eller 
indirekt inflytande som sitt syfte. Politikerna som deltog vill fortsätta utveckla 
medborgardialogen med fokus på ett indirekt inflytande för deltagarna. Med 
indirekt inflytande som mål hamnar processen i centrum, den behöver vara 
legitim för att deltagandet ska upplevas som meningsfullt. Med det direkta 
inflytandet i centrum blir det viktigare vad som kommer ut av processen. Med-
borgarna har ingen rätt att delta i beslutsfattandet i en representativ demokrati, 
det sköter de förtroendevalda, men de har rätt att delta i den demokratiska 
processen (Habermas, 2001, s. 780).  
 
Smith (2009) bidrar med sina rekommendationer till vad ett dialogprojekt bör 
innehålla och i bästa fall kan leda till men inte med hur själva processen ska 
hanteras för att bli legitim. Enligt hans analys är det viktigt med vilka som deltar 
i dialogen för att den ska kunna betraktas som legitim. Det behövs ett aktivt 
agerande för att uppnå ett brett deltagande. ”If democratic innovations re-
plicate and reinforce the differential rates of participation witnessed in most 
other forms of political participation, then their legitimacy will be cast into 
doubt” (Smith, 2009, s. 163). Deltagarna som kom var enligt politikerna intres-
serade och nyfikna på projektet och vad det skulle kunna innebära.  
 
Det var de intresserade. (Helena) 
Uhm.  (Intervjuare) 
Annars hade de aldrig kommit. (Helena) 
Nej. (Intervjuare) 
De var intresserade, de var nyfikna. Nyfiken är nog ett rätt så bra ord, nyfikna, att se vad 
det är för några som kommer hit. (Helena) 
 
Politikerna upplevde det som att deltagarna var mer samhällsintresserade än ett 
genomsnitt av befolkningen. Intresset var dels generellt men det stimulerades 
även av de olika teman som förekom under projektet. Anledningen till att pro-
jektdeltagare inte deltog fullt ut verkade vara praktiska hinder som tidpunkt för 
möten, geografisk plats för möten, arbetslivet, familjelivet etc. Politikernas 
beskrivning av deltagarna antyder att de som deltog aktivt inte helt och hållet 
speglade befolkningssammansättningen. 
 
”Beyond the constituency problem, experience from established demografic 
institutions suggests that differential rates of participation across social groups 
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are reinforced when institutions are open to all to participate. Where there is 
an equal right to participate, such formal equality does not necessarily equate 
to substantive equality of presence.” (Smith, 2009, s. 164) 
 
Rekryteringen skedde utifrån befolkningsregistret vilket innebär att alla i sam-
hället hade samma möjlighet att få en inbjudan. Med den ambitionen kunde det 
sägas att det var en ur representativ synpunkt bra metod. Speciellt som självse-
lektionen på pappret förväntades ge en relativt normal fördelning av deltagarna 
över de socioekonomiska variablerna. I det andra skedet när de presumtiva 
deltagarna skulle anmäla sig var det svårt att påverka i representativ riktning. 
”The extent to which democratic innovations have embedded such ”specific 
mechanisms” and structural incentives to motivate both presence and voice 
amongst traditionally marginalised social groups is thus central to our conside-
ration of inclusiveness”  (Smith, 2009, s. 163). 
 
Det var en ambitiös urvalsmetod och den uppnådde en socioekonomisk sprid-
ning i de dialoggrupper som deltog. Några grupper framstod alltjämt som 
svårfångade, ungdomar, barnfamiljer och utrikes födda. Den politiska organi-
sationen poängterade inte i förväg vikten av att fånga in många olika grupper 
men de politiker som deltog efterfrågade större representativitet. Utmaningen 
att rekrytera många olika grupper delas av alla som vill genomföra projekt och 
undersökningar. Har vi kunskap om att marginaliserade grupper inte nås med 
planerade insatser har vi en skyldighet att försöka hitta andra premisser som är 
mer inkluderande (Marmot, 2006, s. 311). Effekten av ett smalare urval del-
tagare stannar inte vid att ett projekt levererar en smalare uppsättning av 
synpunkter från deltagarna utan människors deltagande eller icke-deltagande 
får i förlängningen även konsekvenser för dem på ett individuellt plan. Marmot 
(2006, s. 246) hävdar att möjligheten för människor att delta och ta plats i sam-
hällslivet får betydelse för deras hälsa, livskvalitet och livslängd. Om det är de 
grupper som är svåra att nå samt besitter mindre sociala resurser som i högre 
grad inte deltar bidrar en sned rekrytering till ökade skillnader längs den sociala 
gradienten istället för att potentiellt utjämna gradientens effekter. 
 
Det lades vikt vid att delge deltagarna olika ståndpunkter rörande det tema som 
var aktuellt för dagen. Avsikten var att deltagarna skulle tvingas resonera kring 
olika ståndpunkter och att visa att flera olika ståndpunkter kan vara legitima. 
Det hade varit intressant om exempelvis Smith hade tagit upp detta med åsik-
tsrepresentation som ett komplement eller i vissa fall rent av som alternativ till 
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representationen från olika grupper. Åsiktsrepresentation tas upp i andra de-
mokratisammanhang men inte så ofta i fråga om samtalsdemokrati. Att ha en 
bred åsiktsrepresentation skulle i det perspektivet kunna medföra att färre 
grupper ges möjligheter att delta i samhällslivet vid ett givet tillfälle men å andra 
sidan är det inte rimligt att alla grupper i samhällslivet deltar i samtliga sam-
manhang som innebär delaktighet i demokratin. En ambition att ha en bred 
åsiktsrepresentation innebär alltså inte en motsättning till ambitionen att inklu-
dera även marginaliserade grupper utan de två strategierna kompletterar 
snarare varandra. 

Att bli rättvist behandlad 

Inledning 
Att bli rättvist behandlad skiljer sig från de två föregående temana genom att 
framför allt handla om hur deltagarna blir behandlade under dialogen. Det är 
fortfarande individuella upplevelser som står i centrum men perspektivet bred-
das i och med att den behandling deltagarna ges potentiellt ska kunna ges till 
en bredare grupp. Är faciliteringen av medborgardialogen gjord på ett sådant 
sätt att många skulle kunna delta och känna sig välkomna samt uppleva att just 
deras idéer tillskrivs ett värde och blir seriöst behandlade? Egenskaper som 
använts för att rama in temat är representation, att känna sig välkommen, idéer 
och ömsesidighet. 

Fördjupad analys och tolkning 
Temat handlar bland annat om att medborgardialog behöver leva upp till en 
bred representativitet. När många olika sorters människor från olika delar av 
samhället deltar kan det bidra till att göra ett dialogprojekt attraktivt och att det 
upplevs som viktigt. Att projektet upplevs som viktigt och attraktivt bidrar å 
andra sidan till en bredare rekrytering. Det är sammantaget många faktorer som 
påverkar människors vilja att delta. Rekryteringen skedde via befolkningsregi-
stret på ett slumpvis sätt vilket innebar att samtliga vuxna i Skåne hade samma 
möjlighet att få en inbjudan. Politikerna upplevde att de som deltog var lite mer 
samhällsintresserade än genomsnittet i befolkningen. 
 
Där anmälde man sig, alltså det visar ändå ett visst samhällsintresse. Medborgarna som har 
anmält sig och säger, jag är beredd att gå ett antal kvällar här och delge synpunkter och mina 
ståndpunkter. (Gösta) 
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Jag har varit inne på det lite grann. Jag tror att urtypen är en hyfsat föreningsvan människa, 
en som är med i andra sammanhang också som är intresserad av sådant här. Det är den ena 
urtypen. Den andra är den som går, som gärna vill gå och som klagar på, kan vara väldigt 
så, skrika och gorma, racka ned på allting. Och så allt där emellan, det är de två urtyperna 
det tror jag. Och sådana som i urtyp ett, finns sådana som tror sig veta allting, och kommer 
dit och sätter sig vid ett bord och berättar hur duktig han är. Det finns ju alltid där. Det 
har det funnits vid alla bord som jag suttit vid. (Astrid) 
 
Även om deltagarna enligt socioekonomiska variabler var relativt lika befolk-
ningen i stort upplevde politikerna att deltagarna var mer samhällsintresserade 
än genomsnittet. Att delta ställde krav på att ta sig tid och på att förflytta sig till 
en angiven lokal. Redan detta innebär att deltagarna måste ha tillgång till en del 
sociala resurser för att kunna delta. Ett ojämlikt deltagande är ett dilemma som 
den representativa demokratimodellen har brottats med länge. 
 
”From a democratic point of view the problem with a representative de-
mocracy in practice is not so much that it restricts political activity to the vote, 
as that the opportunity for a more extensive involvement, and the degree of 
influence with government which it carries, are dependent upon a variety of 
resources – of time, of money, of learned capacity – that are distributed une-
venly between different sections of the population.” (Beetham, 1992, s. 48) 
 
Det som Beetham (1992) kallar ojämn distribution av resurser bidrar till att det 
uppstår marginaliserade grupper i samhället, de som har tillgång till allra minst 
resurser. Politikerna efterfrågade också ett bredare deltagande, under projektets 
gång. Det var däremot inte marginaliserade grupper de i första hand tänkte på 
utan yngre personer vilka i och för sig har färre resurser än äldre men kan inte 
som grupp kallas marginaliserade.  
 
Men det tycker jag hade varit värdefullt, att få med dem mellan 25 och uppåt, både ungdomar 
och mer småbarnsföräldrar. Det skulle jag velat men jag vet inte hur jag skulle ha gjort det… 
…för det var hög medelålder men det är väl så i de flesta fall. Ja, jag vet faktiskt inte vad vi 
hade kunnat locka med. Det har jag inte funderat på. (Majvor) 
 
Samma politiker som önskade ett bredare deltagande och framför allt yngre 
deltagare fattade beslutet om att starta dialogprojektet. I samband med det ut-
trycktes inga förväntningar på att grupper som är svåra att nå var särskilt viktiga 
att få med. Det val som politikerna gjorde vid starten blev sedan utmanat av 
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deras upplevelser under projektet. På vilket sätt frågan om att på ett strukture-
rat sätt vidta åtgärder för att motivera marginaliserade grupper att delta är av-
görande när försök att vara inkluderande görs (Smith, 2009, s. 163). 
 
När individen som får en inbjudan och ska ta ställning till att delta eller inte är 
det viktigt hur intresserad respektive person är i kombination med det erbju-
dande som ligger i inbjudan. Det centrala i erbjudandet är politikernas avsikter. 
Vad avser politikerna att göra med de erfarenheter och synpunkter som med-
borgarna delar med sig av? Vilka frågor avser politikerna att ta upp under dia-
logen? Är politikerna inte helt klara över vad de vill med projektet så blir erbju-
dandet till deltagarna otydligare.  
 
Startpunkten för att involvera människor måste vara ett genomtänkt syfte med 
varför ett projekt startas (Campbell & Marshall, 2000, s. 340). Otydligheten 
ställer större krav på de som väljer att delta att själva med sina referensramar 
skapa föreställningar om vad projektet kan leda till. Politikerna var tydliga med  
syftet däremot fanns inte tydligheten kring hur mottagandet och hanteringen 
av dialogens resultat skulle gå till. Om politikerna blir tydligare kan de bidra till 
att motverka de sociala hierarkierna i ett givet projekt och stärka samarbete, 
ömsesidighet och tillit och därmed skapa bättre förutsättningar för hälsa i en-
lighet med Marmot (2006, s. 215). Otydlighet riskerar att bidra  till ett smalare 
urval deltagare och till stärkta skillnader mellan olika gruppers vilja och förmåga 
att delta. En bristfälligt genomförd medborgardialog riskerar att öka den de-
mokratiska ojämlikheten och försämra förutsättningarna för att medborgardi-
alogen blir hälsofrämjande. 
 
De deltagare som kommit så långt att de anmält sig och också deltar i projektet 
möts av den löpande faciliteringen av projektet. Det är många faktorer som 
kan påverka deltagarnas upplevelse av att faktiskt ha rätt att delta. Det kan 
handla om tidpunkt för dialogaktiviteter, den geografiska platsen, bemötandet 
under aktiviteter, språk, vilket utrymme deltagarnas synpunkter ges i för-
hållande till politikerna etcetera. 
 
Det kan ju bero på att man kanske inte har tid, att det kanske inte passar att åka till 
Helsingborg om man nu bor i Klippan exempelvis. Man kan ha haft något annat inbokat 
eller så… 
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…ämnet är ett sätt (att locka , förf anm). Och sedan, det var speciellt en dam från 
Åstorpstrakten som var där varje gång som tyckte hon hade lärt sig jättemycket, alltså det 
här att prata mycket och höra vad andra tycker och man vågar framföra sin åsikt och att 
det var trevligt att träffa oss politiker. (Majvor) 
 
Politikerna visade förståelse för att det kan vara svårt för människor att delta 
på grund av olika praktiska skäl. De berörde i mycket mindre grad behovet av 
att skapa förutsättningar för olika grupper att delta. Smith (2009, s. 22) anser 
att vi måste ta hänsyn till i vilken utsträckning regler och procedurer påverkar 
att deltagarna ges lika möjligheter att göra sina röster hörda. En annan aspekt 
av temat, att bli rättvist behandlad, handlar om att se medborgarnas perspektiv. 
Politiker och deltagare är som utgångspunkt jämbördiga, lika kvalificerade att 
delta i demokratin (Dahl, 1989, s. 31). Politikerna upplevde ett dilemma med 
att behandla alla som lika kvalificerade när inte alla deltagare har samma 
uppfattning om spelreglerna. 
 
Och då försökte man att styra och jag vet att både Helena och jag sa att, du nu när vi är 
färdiga här kan vi prata med dig så kan du få ta upp ditt speciella problem så kan vi, om 
vi kan, hjälpa dig att gå vidare med det. För det blev liksom lite tjatigt i gruppen. Det tog 
fokus från det vi skulle tala om. (Majvor) 
Ja. (Intervjuare) 
Men det är nog ganska generellt att folk vill komma in och prata om egna problem, speciellt 
om vården. (Majvor) 
Men det gick att hantera menar du, eller? (Intervjuare) 
Ja, jag menar det. Vi hade lite bekymmer med en man som hade lite svårt att hålla sig till 
ämnet. Han hade väldigt mycket egna funderingar. Det var intressant att lyssna på honom 
men det blev lite för mycket och man kände att de andra gruppdeltagarna blev trötta på 
honom och man märkte det de sista gångerna när de skulle sätta sig i grupp att det var 
ungefär som i skolan. Ingen ville sitta med honom. (Majvor) 
Nej. (Intervjuare) 
Så sista gången sa jag till en man från Båstad, du, nu kan vi vara i den här gruppen 
tillsammans med honom så får du hjälpa mig att liksom dämpa honom lite, för de andra blir 
ju irriterade på honom. (Majvor) 
 
Om demokratiska institutioner ska besluta om insatser för att jämna ut repre-
sentationen av olika grupper i det politiska livet rör vi oss till slut mot en situ-
ation där opposition måste tystas för att målet om jämn representation ska 
uppnås, i vår iver att demokratisera samhället riskerar vi att minska på demo-
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kratin och omvänt om vi försöker maximera den representativa demokratimo-
dellens funktion finns inte utrymme för att intervenera och vidta åtgärder för 
att få till exempel marginaliserade grupper bättre representerade (Beetham, 
1992). Beetham för sitt resonemang med hela det demokratiska samhället som 
referensram. Det finns ett dilemma som innebär att social hänsyn måste vägas 
mot demokratisk funktion. 
 
Politikerna var inne på liknande tankar. De såg risker med att  medborgarnas 
deltagande ges alltför fria tyglar. Strävan att behandla alla lika skulle kunna kort-
sluta ambitionerna att demokratisera det politiska systemet. Det behövs åtgär-
der för att inkludera de delar av befolkningen med färre resurser till sitt för-
fogande men samtidigt måste några spelregler och ramar finnas. Politikerna 
hade inte så många konkreta förslag kring detta.  Deliberativ demokratisk teori 
har fortsatt en uppgift att visa på hur detta kan faciliteras i dialogprojekt med 
en lämplig balans mellan social hänsyn och demokratisk funktion. 
 
Den otydlighet kring hur resultatet av dialogen skulle tas om hand som politi-
kerna startade med blev problematisk vilket också deltagarna har framfört. Del-
tagarnas önskan var inte att få ta över beslutsprocessen men att förstå sin roll i 
beslutsprocessen. För att kunna förstå hade deltagarna gärna sett ett större in-
slag av äkta ansvar i överensstämmelse med Buber (2008, s. 50). 
 
Nej, det gör det inte. Någonting som är genomgående är ju det här med språket. Hur skickar 
vi ut information och sedan räcker det inte alltid med att översätta det till alla språk utan 
du måste de facto befinna dig lokalt på det stället… 
…ja, som sagt, för mig blev det väldigt tydligt många gånger att det blev väldigt formaliserat 
och det blev byråkratiserat det här mötet med medborgarna. Jämfört med hur det kan bedrivas 
när man ordnar ett möte rent lokalt eller när man knackar dörr eller någonting sådant… 
…jag kommer ihåg att vi hade ett möte som var från allt till inget. Vi hann inte igenom 
dagordningen ens, som en van mötesarrangör såg man det. Det var ju dumt att man inte 
analyserat det innan, det gick inte att ta sig igenom allt. Ingenting till EU ungefär. Nu var 
det inte så många deltagare på det mötet för det var ett av de sista så vi hann nästan igenom 
dagordningen. (Siv) 
 
Politikerna såg behovet av facilitering som inkluderar. En äkta dialog behöver 
närvarande människor som visar en levande ömsesidighet (Buber, 2008, s. 59-
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60). Under projektet rörde sig politikerna en bit i den riktningen. Deras erfa-
renheter visar på några utmaningar med att behandla alla som lika kvalificerade 
att delta. Det handlar exempelvis om språk, mötesteknik och frågeställningar 
som oavsiktligt riskerar att inkludera vissa människor och exkludera andra. 
  
Ett ömsesidigt ansvarstagande utgör en aspekt av temat som tar upp att dialo-
gen både måste innebära en reell möjlighet för deltagarna att bli lyssnade på 
och en möjlighet för politikerna att få adekvat input till det politiska arbetet. 
Det var den offentliga organisationens projekt, de politiska makthavarnas pro-
jekt, vilket innebar att det var politikerna som hade sista ordet att bestämma 
hur innehållet skulle se ut. Dessutom deltog politikerna på dialogmöten och 
kunde där påverka iscensättandet i praktiken. Ska ett ömsesidigt ansvarstagande 
uppnås behöver det finnas en medvetenhet och verklig närvaro (Buber, 2008, 
s. 59-60). 
 
Ja, det är ju svårt att säga. Det beror väldigt mycket på hur situationen är i regionen. Jag 
menar att pengar styr och det är en massa sådana saker. De kan ju ha det inflytandet att de 
kan bestämma vad de vill diskutera i alla fall. Vilka de vill ska bjudas in, fackmän, 
kunniga och så. Det kan de ju ha inflytande över helt klart, tycker jag. Sedan kan de väl i 
viss mån ha inflytande över att det ska vara en dialog. Att man kan kontakta sin politiker 
och säga att man har hört eller vi vill diskutera det och det och vi vill gärna ha en träff. Det 
kan de ju ha inflytande över och så hoppas att politikerna har tid. Det är svårt när det är 
regionråd. (Majvor) 
 
Politikerna visade prov på en öppenhet kring detta med ömsesidighet. Det un-
derläge som deltagarna befinner sig i som utgångspunkt beskrivs tydligt i näst 
sista meningen ovan, ” … hoppas att politikerna … ”. Ömsesidigheten är en 
viktig faktor för att få demokratiutveckling till stånd och det var politikerna 
öppna för, åtminstone i tanken. Hur politikerna i praktiken skulle skapa en 
ömsesidighet var de däremot inte speciellt medvetna om. Dialogprojektet var 
också i hög grad planerat i förväg. Politikerna lät i första hand intellektet styra 
dem men hade även behövt släppa efter och ge sig hän i dalogen (Buber, 2008, 
s. 105). Det hade kunnat öka ömsesidigheten. 
 
I Hässleholm, för det vet jag, för det leddes av Björn Gren., och där var en eller två gubbar 
som blev fly förbannade. De hade ju tänkt sig att de skulle komma dit och ställa frågor om 
Hässleholms sjukhus och så. Och då säger ju Björn Gren, nej, nej, det är inte detta vi ska 
prata om utan nu ska vi prata lite…han hade ju bestämt sig för vad han ville ha ut av detta 
och jag är inte riktigt säker på att de som satt där tyckte som vi. (Helena) 
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Agendan var planerad i förväg och informerad om i och med att den skickades 
ut. Faciliteringen fokuserade på att skapa en positiv och ömsesidig dialog in-
nanför de angivna ramarna. Deltagare som försökte flytta dialogen till något 
utanför ramarna blev lyssnade på men deras frågor styrdes bort eller hanterades 
i särskild ordning efter det att dialogmötena tagit slut. Det finns för få möjlig-
heter för människor att delta i demokratisk praktik (Biesta, 2011a, s. 83). När 
deltagarna ville ta upp sina frågor blev det en balansgång för politikerna att med 
arrangörernas hjälp få alla att i första hand hålla sig till angivet ämne. 
 
Inom de givna ramarna uppmuntrades ett stort mått av delaktighet och politi-
kerna lämnade plats åt deltagarna att framföra sina synpunkter. Politikerna hade 
kunnat skapa ännu större utrymme för deltagarna att utöva demokrati med ett 
annorlunda upplägg. Det är viktigt för människors utveckling att få testa sina 
förmågor att behärska ett sammanhang där viktiga samhällsfrågor finns på 
agendan (Tönnesvang, 2002, s. 84). Politikernas upplevelser pekar på ett behov 
av att involvera medborgare mer i det beslutsfattande arbetet. ”A readiness to 
cede or share agenda-setting or decision-making power with citizens thus 
remains a limiting factor for the institutionalisation of democratic innovations” 
(Smith, 2009, s. 173).   
 
Facilitering av demokratiprojekt kan om den görs på ett effektiv sätt bidra till 
demokratiska värden som ömsesidighet och respekt (Smith, 2009, s. 169). Fa-
ciliteringen som politikerna visade förhållandevis lite uppmärksamhet är viktig. 
Politikernas upplevelser visar att balansgången mellan att släppa fram enskilda 
deltagare och att få dialogen i sin helhet att bli konstruktiv och meningsfull 
ställer höga krav på den som ansvarar för faciliteringen av dialogprojekt. De 
ramar som sätts för ett dialogprojekt är viktigt för människors möjligheter att 
bli delaktiga. 

Att bli tagen på allvar 

Inledning 
I det fjärde temat i politikernas berättelser, att bli tagen på allvar, är fokus åter 
på demokratin och denna gång på deltagarnas roll i den politiska beslutspro-
cessen. Om deltagarna blir rättvist behandlade (tema 3), påverkas under dialo-
gen (tema 1) och visar att de vill värna demokratin (tema 2) men ändå inte blir 
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tagna på allvar (tema 4) genom att dialogen inte är sammankopplad med en 
politisk beslutsprocess så är risken stor att hela dialogprocessen kortsluts trots 
en i övrigt positiv process. Egenskaper som hjälper till att förtydliga temat är 
koppling till beslutsprocessen respektive delaktighet i beslutsprocessen. 

Fördjupad analys och tolkning 
För temat, att bli tagen på allvar, är det centralt att dialogen måste ha ett syfte, 
vara på allvar. Det fanns en del självkritik hos politikerna kring kopplingen till 
de politiska besluten. Politikerna hade inte i förväg bestämt förutsättningarna 
för projektet vilket de sedan kände av när de mötte medborgarna i dialog och 
skulle försöka förklara hur resultatet från projektet skulle användas. 
 
Det ska inte bara bli något låtsasprojekt, nu ska vi ha något projekt. (Helena) 
Nej. (Intervjuare)  
Och fråga folk och så kan vi skriva någon rapport.  Nu har vi frågat folk, frågat tusen 
personer om detta. Jag är allergisk mot sådant, utan man ska fundera, varför vill vi göra 
detta, hur gör vi det, hur tar vi vara på det. För annars känner folk sig lurade. (Helena) 
Uhm. (Intervjuare)  
De tycker, nej. Då får man precis motsatt effekt mot vad man egentligen vill…nej men jag 
tycker att man måste vara mer systematisk. Det tycker jag att det måste vara. Och jag tycker 
att det ska vara väl förberett och det ska också vara uppföljning. Det är så himla viktigt att 
folk som deltar och kommer till oss också känner att det är på riktigt…man kan inte lura 
in folk heller. Att kom på mötet så lovar vi att lyssna och ta till oss. Man måste vara så j-
a varsam med människors tid och engagemang och man kan inte lura de heller till att tro att 
bara du kommer och säger vad du tycker så ska vi lyssna på vad du säger och så blir det nog 
så. Det håller liksom inte... vi var ditbjudna på men jag är inte riktigt säker på att vi visste 
vad vi ville ha ut av det när vi började. Jag säger vi när regionen kallar. Jag tror att det är 
oerhört viktigt men jag tror att man ska ha, fundera på en helt annan ingång. Jag vet att vi 
i fullmäktige satt och diskuterade, om vi inte, vi föreslog det, att fullmäktige skulle ge BTH 
ett striktare uppdrag. Och nu fick man ju det. Hur uppfattar människor hälsoval och det. 
Då är det liksom inte bara, kommer du fram på telefon eller så. Utan man måste, varför 
vill vi ha reda på det. Jo, vi vill ha reda på det för att är det så att folk inte upplever detta 
som bra måste vi kunna förändra det.  (Helena) 
Uhm. (Intervjuare)  
Men då måste man, man kan inte låtsasdialoga om du förstår vad jag menar. Lite så tyckte 
jag att det var.  (Helena) 
 
När det gäller att skapa demokratiska värden i medborgardialog är det viktigt 
att vara noggrann med sin design av medborgardialog (Smith, 2009, s. 193). 
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Politikerna var självkritiska kring vad de erbjöd deltagarna för inflytande i den 
politiska beslutsprocessen. De poängterar att deltagarna måste respekteras och 
att det är viktigt att inte lura någon. Att ha ett ärligt uppsåt i medborgardialog 
är en viktig etisk regel, ett bedrägligt beteende kan inte accepteras (Steenbergen 
et al., 2003, s. 26). Politikerna tycker själva att kopplingen till den politiska be-
slutsprocessen var svag men utöver att hävda att dialogen måste vara på riktigt 
och att dialogprojekten måste vara genomtänkta hade de inga konkreta idéer 
kring hur medborgardialogen skulle kunna bli mer ihopkopplad med besluts-
processen.  
 
Otydligheten kring vad politikerna menar med att dialogen ska vara på riktigt 
kan, med en snällare tolkning, innebära att de inte kommit så långt i sin utveck-
ling av medborgardialog. Med en strängare tolkning kan den även betyda att 
politikerna fortfarande ser det som att de ska ha beslutsprocessen helt och hål-
let för sig själva medan medborgarna antingen deltar mycket tidigt i processen 
eller lite vid sidan av utan att det finns en koppling till den skarpa beslutspro-
cessen.  
 
Den senare tolkningen säger hit men inte längre, politikerna kan lyssna seriöst 
och berätta hur de ser på frågan men utan att behöva beskriva den fortsatta 
processen. I sådana fall är politikerna inte intresserade av Bubers (2008, s. 59-
60) äkta dialog där människor möts fullt närvarande och i ömsesidighet. Det 
förblir oklart vilken tolkning som ligger närmast till hands och om politikerna 
egentligen är beredda att bjuda in medborgarna i beslutsprocessen och berätta 
vilken roll medborgarna har i den.  
 
”The third (of three dimensions of democratization, förf anm) is the authenticy 
of the control: to be real rather than symbolic, involving the effective partici-
pation of autonomous and competent actors” (Dryzek, 2000, s. 29). Politikerna 
uttalade en vilja att förflytta sig på ett kontinuum av demokratiutveckling och 
delaktighet för medborgarna men de är inte framme vid Dryzeks efterfrågan 
på äkta politisk kontroll istället för symbolisk. Politikerna hade kunnat tala om 
när i beslutsprocessen medborgarna ska delta och hur besluten ska fattas så att 
det framgår att medborgarna varit delaktiga eller hur en återkoppling till del-
tagarna kan se ut. Smith (2009, s. 196-197) beskriver hur en demokratisering 
består av en deliberativ process och en beslutsprocess och att det finns en spän-
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ning mellan dessa två. Han hävdar att nya demokratiska innovationer kan indi-
kera hur deliberation kan inkluderas och integreras i en beslutsfattande process 
men att det behövs en mer sofistikerad analys av förhållandet mellan de två 
processerna som går längre än tanken på ett nollsummespel.  
 
Men annars tror jag det är ganska svårt att ha inflytande över själva beslutsprocessen. 
(Majvor) 
Uhm. (Intervjuare)  
De måste kunna påverka politikerna innan. (Majvor) 
Uhm. (Intervjuare) 
Och i viss mån kanske det har det inflytandet att de får igenom vissa saker. (Majvor) 
Uhm, du väljer att kalla det påverkan , mer indirekt förstår jag det som. (Intervjuare) 
Uhm. Ja, för inflytande har de ju när det är val Det är ju egentligen enda gången de har 
riktigt inflytande genom att antingen rösta bort eller rösta på.  (Majvor) 
 
Politikerna problematiserar Dryzeks ståndpunkt och lyfter fram den indirekta 
påverkan som människor kan ha i deliberation och samtidigt tonar de ned vik-
ten av att kunna avläsa resultatet av deliberation i det fattade beslutet. Medbor-
garna förväntar sig oavsett vad att bli tagna på allvar. Buber (2008, s. 130) mar-
kerar betydelsen av att ta medborgarna på allvar genom att hävda att män-
niskovärdet kommer till fullt uttryck först i mötet mellan människor. Oavsett 
vilken väg politikerna väljer är det viktigt hur de väljer att hantera kopplingen 
mellan deliberationen och beslutsprocessen.   
 
Deliberativ demokratiteori kan lägga mer fokus på att studera indirekt påverkan 
sprungen ur deliberation, istället för direkt påverkan på beslut, med samma 
ambition att det ska finnas en formell och tydlig koppling till den politiska be-
slutsprocessen. Politikerna hade tankar i den riktningen. Det framstår som 
osäkert om de är beredda att sätta igång och arbeta för att faktiskt få in med-
borgarnas delaktighet genom deliberation som en integrerad del av beslutspro-
cessen. 
 
Skillnaden mellan fokus på kopplingen till den politiska beslutsprocessen och 
deltagarnas delaktighet i beslutsprocessen är att det förra handlade mest om 
behovet av att få till en koppling överhuvudtaget. Deltagarnas delaktighet i be-
slutsprocessen handlar om hur kopplingen skulle kunna konkretiseras. Efter-
som varken politikerna eller avhandlingens demokratiteori har så många kon-
kreta idéer kring deltagandet och framför allt inte det indirekta så blir dessa två 
avsnitt väldigt närliggande.  



 

 

247 
 

 
Politikerna har en del tankar om medborgarnas roll. De uppskattar att ta del av 
deras kunskaper och erfarenheter och de verkar tycka att den egna politiska 
organisationen kunde ha dragit ännu större nytta av deras synpunkter. Pro-
blemdefiniering eller agendasättande är ett konkret sätt för medborgarna att 
vara delaktiga i en del av beslutsprocessen vilket också skulle bidra till utveck-
lingen av samtalsdemokratin (Smith, 2009, s. 23). Politikerna pratar om att 
medborgarna kan vara med vid flera tillfällen under en politisk beslutsprocess 
och framför allt tidigt i den processen. 
 
Då kan vi säga, då tar vi med de frågorna så kommer vi tillbaka igen. Och så säger vi nu 
har den processen gått och vi kan konstatera att vi tänker göra så här. Vi förbättrar de här 
rutinerna, bla,  bla,  bla. (Helena) 
Och på det sättet kan du göra dig trovärdig i deras ögon. (Intervjuare) 
Ja, för jag måste åka dit och säga nu blev det inte som vi diskuterade förra gången, av denna 
och denna och denna anledningen. Men i första steget gör vi nu så här. Då kan jag också 
säga till dem, för pengarna räckte inte till, vi hade inte pengarna och istället för att höja 
skatten så valde vi att göra så här……ja, då är vi tillbaka på grundtanken. När vi startade 
dessa dialoger, varför gjorde vi egentligen det, vad ville vi ha ut av det? För det kan ju inte 
vara grundtanken att nu ska vi åka ut och prata med medborgarna, hej och hopp. Utan 
varför gjorde vi det? Och vad ville vi ha ut av det? Ville vi ha in kunskap om någonting 
specifikt eller ville vi bara marknadsföra Region Skåne? (Helena) 
Uhm. (Intervjuare) 
Egentligen skulle jag vilja veta, innan jag svarar på frågan när man drog igång detta, vad 
fanns det för underlag för beslutet, hur tänkte man, vad ville man, var det bara för att vi ska 
åka ut och prata, vad samlar vi in, vad har hänt med det som de här dialogerna, det doku-
menteras ju. (Helena) 
Uhm. (Intervjuare) 
 
Politikerna fokuserade en del på att deltagarna i dialogen ska ha synpunkter på 
verksamheten snarare än bidra med sin roll integrerat i den politiska besluts-
processen. Politikerna hade svårt att konkretisera just medborgarnas roll i be-
slutsprocessen ur ett demokratiutvecklande perspektiv utan det låg närmare till 
hands att tänka verksamhetsutvecklande och i detta sammanhang som ett bi-
drag med en direkt påverkan istället för indirekt. Gutmann & Thompson (1996, 
s. 142) visar på att indirekt påverkan är något naturligt i samtalsdemokrati ef-
tersom det inte går att förutsäga utfallet av en deliberativ process och att det är 
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en styrka. Här i ligger en grundpelare för att medborgarnas delaktighet ska 
kunna bli verklighet.  
 
Deltagarnas delaktighet i den politiska beslutsprocessen var otydlig och de 
facto marginell. Politikerna kände att det vore bra att kunna komma tillbaka till 
deltagarna och berätta om ett fattat beslut. Det är fortfarande oklart vilken roll 
deltagarna skulle tillåtas spela i en sådan beslutsprocess. Om möjligheten finns 
att påverka beslut så kan människor ta dialogen mer på allvar (Fung, 2003, s. 
346). Kvaliteten på det som kommer ut ur en dialog blir med andra ord antag-
ligen högre ju mer det är på riktigt.  
 
Politiker som satte igång dialogprojektet fick kritik av deltagande politiker för 
att de inte använt projektet på ett tillfredsställande sätt. Smith (2009, s. 169-
170) skriver att det inte finns så många exempel på projekt som har haft en 
stark integration med en politisk beslutsprocess och därmed inte så många pro-
jekt som haft någon större påverkan i beslutsprocessen. Skånedialogen var ett 
projekt som fungerade som plattform för dialog och till stora delar uppskatta-
des av såväl deltagare som politiker men det saknades en tydlig koppling till en 
politisk beslutsprocess och därmed var inte deltagarna direkt delaktiga i någon 
beslutsprocess.  
 
Samtalsdemokrati har utvecklats under flera decennier i många delar av världen 
och många projekt har genomförts. En stor mängd forskare har studerat pro-
jekten och teoretiserat kring den deliberativa utvecklingen, det har vuxit till ett 
omfattande vetenskapligt fält. Trots allt detta summerar Smith (2009, s. 169-
170) situationen med att det knappt finns några riktigt goda exempel på när 
medborgarna fått vara med i beslutsprocessen på riktigt.  
 
Bilden av alla ansträngningar som gjorts och det begränsade resultatet är svår 
att få ihop. Ett perspektiv i detta sammanhang är att Smith (2009, s. 169-170) 
framför allt resonerar utifrån en direkt påverkan på beslut. Politikerna pratar 
mer om att medborgarna kan bidra med indirekt påverkan, när det gäller be-
slutsprocessen, genom att delta och framföra synpunkter. Det verkar finnas ett 
behov av att förtydliga att dessa två infallsvinklar finns och relationen dem 
emellan för att därigenom utveckla förståelsen av medborgarnas delaktighet i 
beslutsprocessen. 
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Kapitel 6. Konklusioner 

Människor både kan och vill bidra till demokra-
tin 

De intervjuade medborgarna beskrev sin upplevelse av att delta i medborgar-
dialog som något övervägande positivt. I varierande grad var de positiva till alla 
projektets ingående delar såsom den inledande och avslutande enkäten, infor-
mationshäftena, att samtala med politiker, att samtala med övriga deltagare, ex-
perternas inslag samt faciliteringen av hela projektet. Parallellt med denna po-
sitiva beskrivning av deltagarnas upplevelser visar avhandlingen att det också 
fanns negativ kritik av dialogen och av den politiska organisationen samt att 
det utifrån den teoretiska ramen finns skäl för såväl positiv som negativ kritik. 
 
Deltagarna ville gärna bidra till demokratin och hjälpa politikerna i deras upp-
drag. Detta engagemang är ett exempel på det som Smith (2009, s. 4) formu-
lerar som att det finns ett bakomliggande starkt stöd hos befolkningen för de-
mokratiska normer och värderingar och Dalton (2004, s. 47) som att det finns 
ett bakomliggande starkt stöd hos befolkningen för demokratiska principer och 
ideal. Medborgarna uppskattade politikernas initiativ att bjuda in till dialog och 
intog rollen som dialogpartner på ett naturligt sätt. För deltagarna var det själ-
vklart att demokratin sträckte sig ut i deras vardag och att de med sina vardag-
serfarenheter kunde bidra till den politiska systemvärlden. De ville gärna för-
handla den medborgarroll som enligt Biesta (2006, s. 75) ska förhandlas 
löpande i människors vardag. I vardagen är människor subjekt som handlar 
efter det de tror på. Deltagarna visade prov på en inneboende drivkraft att, i 
överensstämmelse med Tönnesvang (2002, s. 58-60), utveckla och testa sina 
etiska och politiska förmågor. Människors förmåga att själva agera och vara 
socialt deltagande påverkar, enligt Nordenfelt (1995, s. 69), även deras hälsa. 
 
Jag har väldigt lite erfarenhet av att göra det för jag har faktiskt aldrig engagerat mig politiskt 
eller pratat med dem så jag tyckte det var en av de delarna jag ville göra. Jag tyckte det var 
bra, jag tyckte det var intressant att ställa frågor till dem om saker och ting. Jag tyckte det 
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var bra faktiskt. Hade det inte varit så hade det nog inte varit lika intressant, det tror jag 
inte. (Josef) 
 
Politikerna som deltog gjorde ett gott intryck på deltagarna i det personliga 
mötet men de fick även negativ kritik. Deltagarna kände sig välkomna i det nya 
sammanhanget som sträckte sig utanför deras livsvärld och det kändes naturligt 
för dem att delta i samtalen om hur samhället ska utvecklas. Medborgardialog 
erbjuder möjligheter till socialt deltagande och möjligheter till nya sociala rela-
tioner vilket projektdeltagarna uppskattade och som, enligt Marmot (2006) på-
verkar hälsan. Dialogen blev ett tillfälle för människor från olika samhällsgrup-
per som inte normalt möts att påbörja nya relationer. Samtalsklimatet var så 
pass tillåtande att det möjliggjorde för deltagarna att pröva sina vingar i dialo-
gen. I mötet kom deltagarnas olikheter fram vilket bland annat innebar ett ut-
byte av olika åsikter men deltagarna upplevde att det var möjligt att föra dialog 
trots detta. Om dialogen präglas av närvaro och ömsesidighet kan, enligt Buber 
(2008, s. 59-60) ett verkligt möte också ske.  
 
Det som en del deltagare uppfattade som negativt rörde sig bland annat om att 
de upplevde att agendan för projektet var alltför styrd och att det inte gavs 
tillräckligt med utrymme för deltagarnas frågor. Detta fördes fram samtidigt 
som samma deltagare konstaterade att projektet klart och tydligt hade informe-
rat om agendan redan från starten. Politikers ovilja att dela agendan är ett hin-
der för den fortsatta utvecklingen av medborgardialog (Smith, 2009, s. 173). 
Trots en förståelse för de givna förutsättningarna framkom en önskan om 
större delaktighet under intervjuerna med deltagarna. På en och samma gång 
både accepterade och inte accepterade de spelreglerna för projektet. 
 
Det handlade även om att deltagarnas personliga erfarenheter som de har med 
sig från sina respektive livsvärldar inte tillskrevs tillräckligt stort värde utan att 
det framför allt var systemvärlden som tilläts styra. System och livsvärld kan 
skiljas åt utifrån möjlig tematisering av objekt respektive begränsningen av 
utrymmet för möjliga initiativ (Habermas, 1996b, s. 127). Den politiska orga-
nisationen presenterade sin bild av projektets fakta och teman samt bestämde 
vilket utrymme som skulle ges för deltagarnas egna initiativ. Systemvärlden do-
minerade och höll tillbaka deltagarnas livsvärld. I ett sammanhang med i grun-
den många nöjda deltagare där systemvärlden dominerade och de flesta del-
tagarna var införstådda med detta kom det ändå önskemål om att få vara mer 
subjektivt handlande i en större ömsesidighet. Det fanns med andra ord en 
potential hos deltagarna att bidra ännu mer, förankrade i sin livsvärld. 
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I presentationen av fakta och teman som fanns på dagordningen ingick indirekt 
krav på vissa kunskaper och förmågor för att delta. Det handlade om modesta 
krav men det påverkade och passade några deltagare bättre än det passade 
andra. Reaktionerna på detta från några av de intervjuade deltagarna pekar på 
vikten av att bestämma vilken målgruppen är för ett dialogprojekt och även på 
att det är en utmaning att skapa ett inkluderande upplägg som lockar även de 
som normalt inte deltar. När det gäller utrymmet för att uttrycka olika åsikter 
var samtalsklimatet under dialogen överlag tillåtande och bidrog till att olika 
åsikter skulle kunna konfronteras med varandra. Enligt Biesta (2007, s. 16) så 
uppstår lärande både när det går att vara ett handlande subjekt och när det inte 
går. Några individer upplevde ett positivt inriktat lärande medan det för andra 
fick en mer negativ laddning. Graden av kravställande behöver balanseras mot 
behovet av att ge ett utrymme för människan att utgå från sin subjektivitet. 
Deltagarna ville ha en dialog där politikerna är närvarande och ser deltagarna 
som unika subjekt. 
 
Dialogen är inte, enligt Buber (2008, s. 105), i första hand för intellektet vilket 
det blir i takt med att olika krav ställs. De människor som finns närvarande får 
accepteras som de är och medborgardialogen får faciliteras, så långt möjligt, på 
ett sätt som gör att alla kan delta. Alla människor har en drivkraft att delta i 
demokratin och samhällsutvecklingen, att ingå i ett politiskt sammanhang är 
något grundläggande. Avhandlingen visar att kravställande påverkar deltagares 
förutsättningar och att det därför finns skäl att begränsa kraven till att alla ska 
respektera varandra och ge varandra utrymme i dialogen. Att ha denna försik-
tiga ansats som en utgångspunkt står inte i motsättning till att dialogen utveck-
las till något innehållsrikt och konstruktivt där kunskap fylls på och utvecklas 
under processen.  
 
Summan av projektets ingående delar fick deltagarna att uttrycka en skepsis 
kring huruvida politikerna skulle hantera resultatet på ett seriöst sätt och om 
det hela var på riktigt. Detta kopplades även ihop med huruvida det var lönt 
att genomföra dialogprojekt överhuvudtaget, frågan var central för deltagarna. 
Det är avgörande att medborgardialogen har en tydlig koppling till den centrala 
politiska beslutsprocessen (Smith, 2009, s. 22-23). Deltagarna ville att projek-
tets frågor skulle vara sådana som politikerna skulle vilja arbeta vidare med och 
samtidigt hade de klart för sig att i en representativ demokrati är det de valda 
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politikerna som fattar besluten. Det var naturligt för deltagarna att se sin egen 
roll i projektet som att de lämnade ett bidrag och var delaktiga i processen men 
ej i själva besluten. Deltagarna ville dock förstå hur processen som de deltog i 
fungerade så att de kunde se om de verkligen hade en möjlighet till indirekt 
påverkan. De ville själva kunna bedöma om det var en legitim process värd att 
engagera sig i. 

Dialogprocessen kan öppna upp det politiska sy-
stemet 

Precis som medborgarna upplevde de intervjuade politikerna överlag det som 
positivt att delta. Det som politikerna framför allt uppskattade var att möta 
människor och få höra deras tankar och idéer. De fick personliga bidrag från 
medborgarna som de kunde ta med sig in i sitt politiska arbete. 
 
Och då kan man säga så här, vad är det för mening med att föra dialog? Jo, det är verkligen 
det, för att på något sätt så fastnar det. Om vi nu är 75 BTH-politiker som vi har varit, 
eller ännu mer kanske, så har vi ju alla nu i skallen erfarenhet från de här fyra åren då vi 
har pratat med tusentals människor. Det skulle ju vara konstigt om inte vi använder det 
någon gång när vi fattar beslut sedan. Då är vi ju inte särskilt bra på att ta in och bearbeta 
och få ut ... Jag tror att inflytande är svårt att säga vad man menar med, att man ska få 
igenom något som man har bett om. Men inflytande har de på det viset att vi bevarar i våra 
hjärtan det som de har delgett oss. (Astrid) 
 
Politikerna upplevde att medborgardialog var en möjlighet för människor att 
bli stärkta genom att träffa politiker och föra fram sina ståndpunkter. Detta 
tillfälle till indirekt påverkan för medborgarna såg politikerna som något posi-
tivt. De ville dock styra dialogen och gjorde det genom att, avbryta de som 
pratade alltför mycket i egen sak, betona vikten av allmänintresset samt hänvisa 
till agendan vilket också var i linje med den information som gavs till deltagarna 
initialt. I och med styrningen hänvisades deltagarna dels till att följa en del regler 
och dels till att nyttja sina personliga förmågor för att anpassa sig till den med-
borgarroll som det gavs utrymme för. 
 
Avhandlingen visar att medborgarrollen kan ses på flera sätt, bland annat 
utifrån att medborgaren har rätt att vara ignorant genom att inte bry sig om vad 
en god medborgare ska vara och vägra låta sig placeras in i ett särskilt fördefi-
nierat fack (Biesta, 2011b, s. 152). De krav som, enligt denna syn, ändå kan 
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ställas är att ingå i en social gemenskap med några kärnvärden. En vilja till öm-
sesidigt utbyte med andra deltagare och politiker utgör grundläggande krav. 
Biesta (2011b, s. 152) hävdar att demokratins essens är att den demokratiska 
processen är fundamentalt öppen och obestämd. Mötet mellan medborgare 
och politiker bör därmed inte styras hårt utan det behöver finnas en öppenhet 
för att det som uppstår i mötet kan utvecklas i flera olika riktningar. Det finns 
flera möjliga resultat av en dialogprocess som alla kan vara till gagn för båda 
parter. Den öppna processen medför att vilken riktning dialogen tar inte kan 
bestämmas, mer än delvis, i förväg. 
 
Samtidigt som politikerna uppskattade dialogen ville de alltså föra den på sina 
villkor. Politikerna gjorde sig till företrädare för systemvärlden genom en form 
av instrumentalisering av deltagarna. Deltagarna skulle framför allt lämna ifrån 
sig synpunkter för politikerna att ta hand om. För att sådana instrumentella 
ordningar ska bli stabila behövs, enligt Habermas (1996b, s. 116) en normati-
vitet för legitimering. Politikerna hänvisade till att de som förtroendevalda 
skulle ta hand om resultatet av dialogen och ville att medborgarna skulle nöja 
sig med detta utan några andra mer konkreta utfästelser. Det förstod också 
deltagarna. Politikerna uppvisade begränsat med ömsesidighet vilket enligt 
Gutmann & Thompson (1996) är en viktig bärande princip för samtalsdemo-
krati.  
 
Politikerna bidrog samtidigt till ett forum där deltagarna kunde, utifrån sin per-
sonliga livsvärld, delta i samtal om viktiga samhällsfrågor. Detta var något som 
lockade deltagarna. De kände att de bemästrade situationen och kunde fram-
föra synpunkter, att de blev bekräftade som legitima deltagare av politikerna 
och att de blev stärkta av att delta. Utifrån dessa positiva upplevelser såg del-
tagarna möjligheter för politikerna att i högre grad vända sig till medborgarna 
för att få hjälp med underlag till kommande beslut. 
 
Det yttersta tecknet på att politikerna inte deltog på ett ömsesidigt sätt är att de 
inte hade en plan för hur resultatet från dialogen skulle hanteras i det politiska 
arbetet. En definition på samtalsdemokrati är att den handlar om demokratiska 
innovationer som syftar till att öka och fördjupa medborgarnas delaktighet i 
beslutsfattandet i den representativa demokratin (Smith, 2009, s. 1). Utan den 
avgörande kopplingen, indirekt men tydlig och förutsägbar, till den strategiska 
politiska beslutsprocessen kommer inte samtalsdemokratin att bli långsiktigt 
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hållbar. Vad gäller denna centrala utgångspunkt för hela diskursen kring med-
borgardialog var de intervjuade politikerna medvetna men passiva och utan 
klara idéer för hur det skulle gå till. Att denna viktiga pusselbit saknades bidrog 
till deltagarnas skepsis och undran om dialogen var på riktigt och det påverkade 
även politikernas upplevelse eftersom de märkte att denna dimension efterfrå-
gades. 

Medborgardialog kan utveckla demokratin 

Om den grundläggande representativa demokratimodellen som fokuserar de 
allmänna valen, utvecklas med hjälp av medborgardialog, innebär det fler och 
institutionaliserade inslag av dialog under perioden mellan valen. Det skulle in-
nebära en förflyttning från en relativt renodlad representativ demokratimodell 
till en samtalsdemokratisk modell med betydande inslag av dialogaktiviteter. 
Valet mellan dessa två varianter av den representativa demokratin är en värde-
ringsfråga där människor har olika synpunkter. Bland de intervjuade medbor-
garna och politikerna var de flesta positiva till en utveckling i riktning mot mer 
samtalsdemokrati men de var det i varierande grad. 
 
Buber påstår att dialog är centralt för människan, att allt verkligt liv är möte 
(Buber, 2006). Med fokus på dialogen och mötet hamnar processen i centrum. 
I ett demokratiskt perspektiv är det i dialogen det finns möjlighet att utveckla 
relationer mellan människor. Deltagarna menade att dialogen fördjupades och 
blev mer personlig över tid. Det skedde ett lärande genom reflektion över de 
egna ståndpunkterna och genom att de kunde se att de själva hade ändrat 
uppfattning i vissa fall. Dialogen utgör en plattform för utveckling som utgör 
kärnan i samtalsdemokrati.  
 
Potvin & McQueen (2007) pekar på en förflyttning i samhället mot större inslag 
av hälsofrämjande strategier. Medborgardialog har en möjlig roll att spela i re-
lation till dessa strategier samt på samma gång en potential till en gynnsam på-
verkan på deltagande individers hälsa. I den moderna hälsofrämjande diskursen 
erbjuder samtalsdemokrati och medborgardialog en potential att bidra till 
utveckling på tre nivåer, individen och dennas hälsa, hälsodiskursen samt sam-
hället i en hållbar hälsosam riktning. 
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Genom att relatera Marmots centrala begrepp, förmåga, autonomi och socialt 
deltagande till centrala begrepp i den teoretiska ramens övriga teorier har för-
ståelsen för medborgardialog i ett brett, socialt och hälsofrämjande perspektiv 
ökat. Den teoretiska ramen utgör en grund till att påstå att medborgardialog 
som tillåter människor att vara självständiga subjekt som ges utrymme att an-
vända sin förmåga att delta i den demokratiska dialogen har skapat förutsätt-
ningar som kan bidra till bättre hälsa. En medborgardialog som däremot ställer 
krav och begränsar människors möjlighet att delta har istället skapat förutsätt-
ningar för att bidra till sämre hälsa. Det är med andra ord inte självklart att 
medborgardialog är hälsofrämjande men att det finns potential till det. 
 
Frågan om självupplevd hälsa som ställdes i enkäten ger en indikation på ett 
samband mellan att delta i dialogprojekt och självupplevd hälsa. Det är en för-
siktig antydan om att deltagarna bekräftar Marmot (2006) och Nordenfelts 
(1995) teorier om hälsa. Fler studier med kvantitativa data behöver göras i fall 
det är önskvärt att få statistiska argument. Ett alternativt förhållningssätt är att 
låta denna avhandling, tillsammans med andras bidrag till en ökad förståelse av 
medborgardialog och samtalsdemokrati som fenomen, vara vägledande för att 
fortsätta en medveten utveckling av en hälsofrämjande och fördjupad demo-
krati. 
 
Smith (2009, s. 14-19) tar upp svårigheter att uppnå eftersträvansvärda värden 
i samtalsdemokratin såsom; ett brett deltagande, ett användbart resultat av 
människors deltagande, att medborgarnas synpunkter tas om hand, att män-
niskor och institutioner har tid med deltagandet samt en större skala på deltag-
andet. Om inte dessa svårigheter övervinns så förlorar medborgardialogen i 
legitimitet och en mer renodlad representativ demokratimodell finns där som 
alternativ. Deltagarnas upplevelser visar att den politiska organisationen kom-
mit en bit på vägen i utvecklingen av samtalsdemokrati men att det kvarstår 
utmaningar kring alla punkterna ovan. De förutsättningar som faktiskt blev för 
deltagarna innebar att potentialen till medborgardialog endast delvis förverkli-
gades. 
 
Förutsättningarna som politikerna gav projektet innebar också att fenomenet 
medborgardialog inte fick det utrymme som hade behövts för att kunna träda 
fram i sin helhet. Avhandlingen lyfter fram flera saker som kan ses som en 
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fördjupad förståelse av Smiths krävande punkter och som visar på utveck-
lingsmöjligheter. Exempelvis spelar rekryteringen till medborgardialog roll. Sett 
till de vanliga socioekonomiska faktorerna kön, ålder och utbildningsnivå finns 
det goda möjligheter att uppnå en statistisk signifikant genomsnittlig blandning 
i många projekt. Om istället fler olika grupper i samhället ska vara representer-
ade innebär en bred rekrytering sannolikt att marginaliserade grupper som har 
svårt att göra sin röst hörd inte deltar utan snarare att de med lite större intresse 
för samhälle och politik samt de med en större förmåga anmäler sig. En rekry-
teringsstrategi som går ut på att aktivt söka upp marginaliserade grupper kan 
ge en annan sammansättning av deltagare i framtida projekt alternativt att olika 
grupper bereds plats och de marginaliserades röst potentiellt kan höras indirekt 
(åsiktsrepresentativitet) när många olika synpunkter möts i dialog.  
 
Nästa exempel tar som utgångspunkt att den ignorante medborgaren som 
endast accepterar ett minimum av krav blir allmänt accepterad (Biesta, 2011b, 
s. 152). Det skulle bidra till en mer öppen och tillåtande syn på medborgarrollen 
och öppna upp för ett bredare och mer jämlikt deltagande. Dialogprojektets 
deltagare hade olika bakgrund och olika livserfarenheter. Den sociala gradien-
ten speglar människors olika ekonomiska och sociala omständigheter vilka på-
verkar deras hälsa (Marmot, 2006, s. 27). När skillnader i hälsa beror på vår 
organisering av samhället och vi har kunskap om vilka orsakerna är blir det, 
enligt Marmot (2006, s. 313), en demokratisk uppgift att motverka dessa skill-
nader. Det är därför motiverat att ha grupper med sämre hälsa i fokus när med-
borgardialog planeras och genomförs. Om resultatet blir lyckosamt finns det 
en potential att såväl bidra till bättre hälsa som till att minska skillnader i hälsa. 
 
Ett tredje exempel som skulle kunna bidra till mer samtalsdemokrati är att fo-
kus hos politiker, tjänstepersoner och forskare flyttas från systemet i riktning 
mot de enskilda människornas livsvärld. En sådan mental förflyttning skulle 
bidra till att frågan om ökad ömsesidighet i relationerna blir mer synlig. Det 
skulle även göra ett större erfarenhetsområde tematiserbart och därmed öka 
potentialen i vad som kan komma ut av medborgardialogen. Människors 
agerande och lärande pågår oavsett om den politiska systemvärlden är en aktiv 
part i en situation eller inte. En systematiserad medborgardialog kan användas 
strategiskt som en plattform för att sammanföra människors demokratiska 
agerande i livsvärlden med demokratiskt agerande i systemvärlden vilket de in-
tervjuade deltagarna gärna ville vara delaktiga i. Exempel fyra är att med kritisk 
blick arbeta för en ökad likvärdighet i behandlingen  av medborgare. Detta kan 
göras genom att sänka trösklarna för att gå in i ett projekt respektive sänka 
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trösklarna under projekttiden. Det handlar inte om att ta bort trösklar helt och 
hållet och bli relativistisk utan några grundläggande krav utifrån begreppen fri-
het och jämlikhet bör alltid finnas kvar. 
 
Det femte exemplet är att en ökad medvetenhet hos berörda att samtalsdemo-
krati, till skillnad från direktdemokrati, i första hand handlar om indirekt påver-
kan skulle bidra till att det är processen och inte resultatet som hamnar i fokus. 
Deltagarna var inte intresserade av att fatta samhällets beslut men däremot an-
såg de sig, i enlighet med Habermas (2001, s. 780), ha rätt att delta i den demo-
kratiska processen. Detta pekar också mot ett tidigare deltagande under be-
slutsprocessen och därmed större möjligheter att påverka, indirekt, kommande 
beslut.  
 
Exempel sex är att det verkar saknas starka incitament för politikerna att 
utveckla samtalsdemokratin. De intervjuade trodde utifrån sina erfarenheter att 
mer samtalsdemokrati skulle vara någonting bra för samhället, att det skulle 
bidra till ökad tillit och samarbete. Mot bakgrund av Smiths fem punkter ovan, 
politikernas hantering av projektet samt det faktum att många projekt är ge-
nomförda globalt och det, enligt Smith (2009, s. 169-170) är sällsynt att det 
finns en formell koppling av medborgardialogen till den politiska beslutspro-
cessen, behövs det starkare incitament för politikerna att utveckla samtalsde-
mokratin. För att få till formellt bindande incitament kan de lokala politikerna 
behöva stöd av den nationella politiken genom föreskrifter eller lagstiftning. 

Medborgardialogens potential 

Deltagarna upplevde att dialogen var ett positivt sammanhang. De ville gärna 
delta, testa sina förmågor och bidra till den gemensamma demokratin. De var 
naturligt förankrade i sin livsvärld och hade önskat större delaktighet i proces-
sen vilket medförde att de blev skeptiska till hur den politiska organisationen 
skulle ta hand om deras synpunkter. Politikerna upplevde att det var givande 
att lyssna på deltagarna, att de fick insikter som de kunde ta med sig i sitt fort-
satta politiska arbete. Politikerna var på ett naturligt sätt förankrade i sin sy-
stemvärld vilket utmanades av att de förstod att deltagarna hade andra, högre 
förväntningar på processen. 
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Denna avhandling visar att ett större fokus på dialogen, själva processen och 
de deltagande människorna innebär möjligheter. Det finns svårigheter i denna 
process som är krävande och måste hanteras. Det som framför allt behöver 
utvecklas är incitament för att låta människor vara mer delaktiga i den politiska 
beslutsprocessen. Medborgardialogen kan ur ett brett, socialt och hälsof-
rämjande perspektiv bidra till en utveckling av den representativa demokrati-
modellen och till folkhälsan. Om människor i ett land gemensamt vill stärka sin 
demokrati erbjuder medborgardialog ett alternativ med stor potential.  
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