
 
 

 

*Sammanfattning från workshop 3 saknas för tillfället. 

 

Sammanfattning av workshop 1: Civilsamhällets röstbärande roll - Hur tar sig det medborgerliga 

engagemanget uttryck i Sverige år 2015? 

Workshopen modererades av Dan Ericsson, särskild utredare i Utredningen för ett stärkt 

civilsamhälle. Andra medverkande var Susanne Wallman Lundåsen och Johan von Essen, forskare och 

författare till rapporten Medborgerligt engagemang – klassresa eller klassklyfta?, Annika Nilsson och 

Carina Listerborn, forskare och författare till rapporten Lokala föreningar och demokrati i socialt 

utsatta bostadsområden och Christoph Lukkerz, verksamhetsutvecklare på Nätverket idéburen 

sektor Skåne.   

Dan Ericsson inledde workshopen med en kort presentation av Utredningen för ett stärkt 

civilsamhälle och dess uppdrag. Susanne Wallman Lundåsen och Johan von Essen fortsatte sedan 

med en fördjupad presentation av resultaten av sin studie. En bred grupp människor arbetar ideellt i 

Sverige, men personer med starkare resurser är något överrepresenterade. Det civila samhällets 

organisationer bidrar till att upprätthålla stabiliteten i det medborgerliga engagemanget men de kan 

också fungera exkluderande gentemot mer resurssvaga personer. Tittar man närmare på de som är 

mest engagerade är skillnaderna större, och man ser att den aktiva gruppen består till större del av 

män, de har högre utbildning och högre inkomster. Denna grupp gör också ofta många olika ideella 

insatser. 

Därefter fortsatte Annika Nilsson med en fördjupad presentation av sin och Carina Listerborns studie 

av civilsamhället i fyra socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Organisationerna spelar en viktig 

roll i dessa områden, främst genom att bidra med gemenskap. Trenden idag är att kommunerna vill 

samverka mer med civilsamhället, och att man då letar efter det mervärde som föreningarna kan 

erbjuda. Forskarna har identifierat ett antal faktorer som kan underlätta en sådan samverkan och 

gynna förekomsten av ett livskraftigt föreningsliv, bland annat genom tillgång till lokaler och genom 

en strukturerad ansats i relationen mellan civilsamhället och det offentliga, en genomtänkt strategi 

och förhållningssätt.  

Christoph Lukkerz redogjorde sedan för hur överenskommelsen mellan Region Skåne och idéburen 

sektor har inneburit bättre möjligheter för civilsamhället att påverka regionen i olika frågor. 

Överenskommelsen ger en struktur och en plattform för samtal och dialog, och det blir lättare för 

civilsamhället att komma in tidigt i olika processer. Att nätverket finns som samtalspart är en viktig 



 
 
faktor, och man har som uttalat uppdrag att verka för hela föreningslivet i Skåne (som består av 

22 000 ideella föreningar), inte bara för de som är medlemmar i Nätverket.  

Presentationerna följdes av en öppen diskussion. Samtalet kretsade bland annat kring riskerna och 

möjligheterna med en närmare samverkan mellan det offentliga och civilsamhället. En risk kan vara 

en likriktning, att samhällets krav och behov gör att föreningar anpassar sig och blir mer lika 

varandra. Både det offentliga och civilsamhället omvandlas och man kan se lokala dialog- och 

överenskommelseprocesser som ett svar på det, ett sätt att hantera föränderligheten. Ofta är det 

som samhället ser som mervärde i föreningslivet, till exempel att man fungerar som en 

demokratiskola, en biprodukt av föreningens verksamhet, som egentligen handlar om att samlas 

kring ett intresse som man brinner för. Civilsamhället är inte och ska inte vara homogent, i vissa fall 

ska det till och med vara en konfliktarena för att fylla sin roll i demokratin. 

 

Sammanfattning av Workshop 2: Vem har makten i den kommunala demokratin? 

Workshopen modererades av Olle Wästberg, den särskilda utredaren i Demokratiutredningen. Andra 

medverkande var Mikael Gilljam och David Karlsson, Göteborgs universitet, som skrivit rapporten 

”Den lokala demokratins utmaningar” för Demokratiutredningen. Bland deltagare i workshopen var 

en stor andel förtroendevalda.  

Mikael Gilljam och David Karlsson fick först ta upp några reflektioner kring den kommunala 

självstyrelsen och om spelreglerna bör vara lika för kommuner och landsting eller inte. Därefter 

lämnades ordet fritt för diskussion utifrån inledningens olika teman. Några av de aspekter som 

berördes var: 

 Vikten av den kommunala självstyrelsen. Det är viktigt att spelreglerna är lika men att 

innehållet ska vara olika 

 Problematiken kring att det främst är resursstarka medborgare med hög utbildning och fria 

arbetstider som använder sig av verktygen folkinitiativ och medborgarförslag. Det är ofta 

samma person som skriver debattartiklar. Det är viktigt att utredningen tar upp frågan om 

ökat jämlikhetsdeltagande. 

 Relationen mellan tjänstepersoner och förtroendevalda. Vissa upplevde det som att det är 

tjänstepersoner som styr i kommunen eller landstinget och inte de förtroendevalda. Andra 

deltagare ansåg att orsaken till det problemet var svaga förtroendevalda. Vikten av 

ledarskapskurser för förtroendevalda såsom det finns för tjänstemännen i ledande position 

inom kommun och landsting lyftes. 

 Flera deltagare betonade att många uppfattade att fullmäktige endast är ett 

”transportorgan” och att ledamöterna känner att de inte har någon möjlighet att påverka 

besluten. De politiska partierna har här en viktig roll att se till alla medlemmar i partiet får 

påverka besluten. Såsom det ser ut i många kommuner och landsting med minoritetsstyre, 



 
 

och att det då krävs många överenskommelser mellan partierna, innebär att det blir svårare 

att också hinna med förankringen i det egna partiet. Det ansågs viktigt att stärka fullmäktige-

ledamöternas roll. 

 Hur stärker man den kommunala demokratin? Förslag om val vartannat år kom upp som en 

metod för att stärka den kommunala demokratin. Med val vartannat år måste partierna 

oftare skärpa sin politik. Ett annat förslag var att inte ha samma valdagar som riksdagsvalet.   

 

Sammanfattning av workshop 4: Människan i demokratin – behovet av demokrativerktyg för 

människors och samhällets hållbara utveckling. 

Workshopen modererades av Anna Ranger, Reflekta AB, som har erfarenhet av att vara 

samtalsledare vid medborgardialoger och verksamhetsutveckling och Johan Lidmark, Region Skåne 

som arbetat 12 år med Region Skånes medborgardialoger och är doktorand vid Roskilde Universitet. 

Totalt deltog ca 25 personer med olika bakgrund. 

Syftet med workshopen var att flytta fokus från politiska beslut till politiska samtal, från 

medborgarrollen till rollen som människa i samhället samt att diskutera möjligheter att manifestera 

dessa fokusförflyttningar i en demokratisk institution såsom medborgarförslag eller samråd. 

Anna och Johan inledde 10 min och presenterade ett systemiskt perspektiv. Det innebär att olika 

delar av ett samhälle har olika sorters kunskap vilket vi behöver ta hänsyn till. Demokratisystemet, 

politiken och statsvetenskapen delar många synsätt medan en människa kommer med sina 

personliga erfarenheter från sin livsvärld som i sin tur kan bestå av olika kunskapsområden. Våra 

demokratiska erfarenheter och vårt behov av att samarbeta för att få samhället att fungera börjar i 

vår egen vardag, dvs demokratin börjar utanför de offentliga organisationerna. Det personliga och 

det offentliga måste hitta vägar att kommunicera bättre. 

Efter den korta inledningen var det samtal i mindre grupper och uppsummering i helgrupp. Utifrån 

deltagarnas olika infallsvinklar och med olika formuleringar så blev många intressanta saker uttalade 

kring behovet av mer samtalsfokus respektive behovet av att se demokratin ur den enskilda 

människans perspektiv. (För den intresserade finns dessa anteckningar att tillgå, kontakta Johan 

Lidmark vid Region Skåne) 

Sammantaget kan de anteckningar som fördes av grupperna sägas peka på behovet av utveckling av 

en förtydligad infrastruktur för samtalsfasen i de demokratiska beslutsprocesserna, motsvarande den 

enhetliga infrastruktur som finns för den representativa demokratin. Dessa två ”infrastrukturer” 

länkas till varandra på ett sätt som öppnar upp, skapar långsiktighet i arbetet och också på ett tydligt 

sätt visar var de beslutande rummen finns. 

I efterhand kan det konstateras att det var optimistisk att även försöka prata om demokratiska 

institutioner på så pass kort tid. Det utvecklingsarbetet får fortsätta i andra sammanhang. 



 
 
Samtalsledarna använde flera ovanliga teoretiska begrepp vilket försvårade för deltagarna. 

Avslutningsvis kan det utifrån denna workshop konstateras att det finns en efterfrågan på mer fokus 

på politiska samtal respektive att i större utsträckning ta hänsyn till den enskilda människans 

perspektiv men det tar dock inte bort behovet av människors deltagande i politiska beslut eller att 

det i vissa avseenden är relevant att använda medborgarrollen som utgångspunkt. 

 

Sammanfattning av workshop 5: Mer demokrati genom dialog? 

Workshopen modererades av Adiam Tedros, sekreterare i Demokratiutredningen. Andra 

medverkande var Nazem Tahvilzadeh, forskare som har skrivit om medborgardialoger för 

Demokratiutredningen, Karl-Oskar Öhman från Demokratiutredningen och Sherif Zakhour, student 

vid KTH. De båda senasre har skrivit varsin masteruppsats om medborgardialoger.  

Efter det att Adiam Tedros inlett seminariet med att ta upp några reflektioner kring 

Demokratiutredningens bedömning av medborgardialoger presenterades några frågeställningar inför 

diskussionen. Frågeställningarna kretsade kring syftet med medborgardialoger och deras roll i den 

representativa kommunala demokratin. 

Karl-Oskar Öhman presenterade sedan resultatet från den fallstudie han genomfört som handlar om 

ett dialogprojekt i Sigtuna Kommun. Fokus i presentationen var på deltagarnas förväntningar på 

dialogprojekt, och huruvida de initiala syftena med att föra dialog uppfylls. Problematik kring 

dialogprojektens bristande långsiktighet lyftes. Sherif Zakhour redogjorde därefter för sin kommande 

masteruppsats som berör turerna kring slakthusområdet i Stockholm. Tonvikten ligger i denna studie 

på vad som händer när resursstarka intressen konfronteras med engagerade invånare i vad som kan 

kallas för ett prestigeprojekt. 

Därefter lämnades ordet fritt för diskussion utifrån inledningens olika teman. Några av de aspekter 

som berördes var: 

 Kan man räkna med att engagerat invånarnätverk verkligen är berörda av frågan? 

 Medborgardialog är ett samlingsnamn för en lång rad verktyg och mötesformer. 

 Tydlighet och regler är avgörande för att inte skapa besvikelse. Stadgar är ett nyckelord för 

dagen. 

 Bör medborgardialog uppmuntra eller hindra debatt mellan deltagande aktörer? Vissa 

erfarenheter säger att debatt bör förhindras (för att alla ska våga lämna sina synpunkter) 

medan andra menar att diskussion/debatt behövs; ”jag är så trött på tyckande”. 

 Den ideala dialogpersonen, såsom många medborgardialoger är konstruerade idag, tycks 

vara engagerad i frågan men inte säker på sin ståndpunkt, van vid att sammanträda men inte 

politiskt färgad samt kompetent inom området som diskuteras men möjlig att övertala till en 

ny åsikt. 



 
 
 

 


