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Förord 
 
Vi vill tacka Gnosjös kommunsekreterare Christian Bagan, samhällsutvecklare Stefan 

Larsson, de som svarade på enkäten samt de respondenter vi intervjuade för hjälpen med 

insamlingsmaterial till denna uppsats, samt för en intressant dag i Gnosjö. Vi vill passa på att 

tacka personalen på Campus Hultsfred för att ni ställt upp på oss så mycket under dessa tre år 

och speciellt med all praktisk hjälp under arbetet med uppsatsen. Det har varit en intressant 

resa att göra under våren och vi har lärt oss mycket.  

Till slut vill vi också rikta ett tack till våra familjer som hjälp oss mycket med ”markservicen” 

under denna period.  

 

Tack, Louise och Malin  
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Sammanfattning 

 

Titel:   Medborgarpaneler– en analys av ett demokratiprojekt 

Författare:  Malin Wenell Larsson & Sara-Louise Nilsson Tirbäcken   

Nivå:  Examensarbete, 15 hp 

Ämne:  Pedagogik  

Program:   Hälsopromotionsprogrammet, 180 hp  

  Högskolan Väst 

Termin:    Vårterminen 2009 

Handledare:  Carina Kullgren 

  

Syftet med denna studie är att ta reda på om den kommunala demokratiska processen har 

berörts av projektet Medborgarpaneler. Vi fick uppdraget av Gnosjö kommun att genomföra 

en halvtidsutvärdering av projektet. Projektet startade i november 2007 och kommer att pågå 

under tre år. Vi har använt oss av både kvantitativa datainsamlingsmetoder och kvalitativa 

djupintervjuer, som vi senare har sammanställt och analyserat, för att få fram material till vår 

undersökning.  

De resultat som vi fått fram visar på att det är ett lyckat projekt från kommunen och att det 

finns ett intresse att utveckla det efter projekttidens slut, detta enligt de politiker vi intervjuat. 

Valet av intervjupersoner gjordes på följande vis, vi mailade politiker i Gnosjö kommun och 

de tre första som svarade intervjuade vi. Vi skickade också ut enkäter till deltagarna i 

Medborgarpaneler via de befintliga mail-listorna som fanns. Genom enkäterna kunde vi tolka 

att deltagarna anser att det är ett bra initiativ av kommunen att starta projektet och även att de 

vill ha projektet kvar efter projekttidens slut. De saknar dock feedback på de svar de givit på 

enkäterna som kommunen hittills har skickat ut, de vill ha mer information om vad som 

verkligen hänt efter enkätinlämningarna.  

 

 
 
 
 
 
Nyckelord: Delaktighet, socialtkapital, medborgarpaneler, demokrati, Gnosjö kommun. 
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Abstract  

 

 

Title:  Medborgarpaneler – an analyze of a democratic project 

Authors:  Malin Wenell Larsson & Sara-Louise Nilsson Tirbäcken  

Level:  Bachelor´s Thesis, 15 credits 

Program:  Health promotion, 180 ECTS 

  University West 

Term:  Spring term 2009 

Supervisor:  Carina Kullgren 

 

The study purpose is to find out if the democtratic process in the municipality of Gnosjö has 

been affected during the project called Medborgarpaneler. We got this asignment to do a 

halft-time evaluation of the project from the Secretary to the executive committee of the 

municipality of Gnosjö. Medborgarpaneler was started in November of 2007 and is planned 

to go on for three years. We have used both quantitative methods in form of  a questionnaire 

survey with the participants and qualitative intreviews with involved politicians. These 

materials has been gathered and analized to give us the answers we were looking for. 

 

Our material shows that the project has been succesful so far and there is an opening to 

develop the idea and make it an permanent element in the political process. We choosed our 

politicans by sending out e-mails and then picked the three first responds. The questionnaires 

we used were sent to all the participating citizens through already existing mailing-lists and 

through these answers we read out that they think it is a good initiative taken and they would 

like it to carry on after the project is due to end. Though they express a wish to get more 

feeedback and more information about what has happend after they’ve answered the polls. 

 
 
Key words: Participation, Social Capital, Medborgarpaneler, Democracy, Gnosjö 
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1. Inledning 
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) startade i november 2007 ett projekt med målet att 

höja medborgarnas inflytande i den kommunala beslutsverksamheten. Projektet 

Medborgarpaneler vill genom användning av Internet och SMS (mobiltelefon) verka för att 

skapa ett engagemang hos medborgarna och låta dessa vara mer delaktiga i beslutsprocessen. 

Huvudsyftet med projektet är att ge de förtroendevalda i kommunen ett bredare underlag för 

sina arbeten och utröna vilka frågor som ger störst bifall hos medborgarna (www.skl.se).  

Gnosjö kommun är en av de kommuner som deltar i projektet och utvärderingen kommer att 

begränsas till medborgarna där. Gnosjö kommun har valt att använda sig av enkäter via 

Internet till de invånarna som har valt att delta i projektet. Deltagandet är frivilligt och 

medborgarna i kommunen får själva anmäla sitt intresse via kommunens hemsida, 

www.gnosjo.se. Kommunens projektansvarige Christian Bagan och samhällsutvecklaren 

Stefan Larsson gav oss uppslaget till uppgiften och kommer att bistå oss vid behov. Detta är 

en halvtidsutvärdering av Medborgarpaneler för att undersöka deltagarnas och politikernas 

uppfattningar om projektet hittills (www.gnosjo.se). 

    

2. Bakgrund 
I ett demokratiskt samhälle är delaktighet en mycket viktig grundpelare och det är 

medborgarnas åsikter som skall spegla politikernas agerande (SOU 2000, s. 24+30). Vi anser 

att delaktighet är den samhällsfråga som bör arbetas flitigast med idag då vi ser en trend med 

sjunkande deltagarantal i valen, inte bara i Sverige utan överallt i västvärlden. Om inte 

medborgarna är engagerade eller upplever att de har möjligheten att påverka besluten rörande 

samhället, förlorar staten demokratin. Att alla människor tror på sin egen rätt och möjlighet att 

påverka, inte bara i riksdagsval, utan i sitt närsamhälle är en fråga som ligger oss varmt och 

hjärtat. Att vara deltagande i de kommunala valen och valen till landstinget är minst lika 

viktigt som att delta i riksdagsvalen och att ta varje chans man får till att påverka är viktigt för 

att värna om demokratin. 
Demokrati är det perspektiv som kommer att genomsyra utvärderingen och vi kommer att 

koncentrera oss på deltagande och påverkan. Den deltagande demokratiteorin handlar om att 

alla ska beredas plats i samhället och att alla ska ha möjlighet att påverka i den politiska 

dagordningen (SOU 2000, s.22). 

http://www.gnosjo.se/�
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2.1 Presentation av projektet Medborgarpaneler 
Projektet startade i november 2007 och beräknas pågå i tre år. Det är i nuläget, cirka ett och 

ett halvt år efter starten, 108 stycken som har anmält sig och deltar i projektet. Dessa har 

själva anmält sitt intresse via kommunens hemsida och de får via Internet ut frågor att svara 

på och ge sina åsikter kring. Man har också använt sig av enkäter på hemsidan som deltagarna 

har fått svara på. Frågorna som Medborgarpaneler får svara på handlar om allt från 

miljöfrågor till skatter och utformningen av miljön i närsamhället. Projektet är ett sätt att som 

medborgare i kommunen kunna göra sin röst hörd, och att påverka kommunala beslut och 

beslutsfattare. 

Man har sedan starten skickat ut fem stycken enkäter för deltagarna att svara på och det 

brukar vara en genomsnittlig svarsfrekvens på ca 85%. En av de tidigare enkäterna gick tyvärr 

delvis förlorad pågrund av tekniska problem, trots detta användes resultatet i beslutsarbetet.  

Delaktighet är det första av Sveriges elva nationella folkhälsomål och detta visar på hur viktig 

frågan om inflytande och medverkan är (www.fhi.se). 

 

3. Syfte  
 Syftet med vår undersökning är 

- att undersöka om projektet Medborgarpaneler har påverkan på den kommunala 
demokratiska processen.  

 

4. Frågeställningar   
Vad är deltagarnas upplevelser av projektet hittills? 

Anser politikerna att projektet hjälper dem i deras arbete? 

Skulle Medborgarpaneler kunna göras till ett permanent inslag i det kommunala politiska 

arbetet? 

Vad skulle i så fall behöva förändras/förbättras? 

 

http://www.fhi.se/�
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5. Metod  
Det ligger ett kvalitativt fokus på utvärderingen, men med inslag av kvantitativa statistiska 

fakta. Att fokusera på delaktighet känns självklart och en interaktiv utvärderingsmetod som 

både framhäver medborgarnas och kommunens åsikter anammas. En interaktiv metod innebär 

att flera intressenters åsikter tas med för att öka betydelsen för utvärderingen, man fokuserar 

också gärna på deltagarna och låter dessa vara med och i viss mån forma utvärderingen 

(Karlsson 1999, s.15-17). Utvärderingen är formativ och främjande för utveckling av 

projektet och för att förbättra den pågående verksamheten (Karlsson 1999, s.34).  

Vi har gjort en kvalificerad uppföljning genom en rekonstruktion av programmet enligt Evert 

Vedungs teorier (1998, s.123-136). Han har i sin bok Utvärdering i politik och förvaltning 

utvecklat ett åttapunktsprogram för utvärdering där man utgår från åtta centrala frågor. Dessa 

frågor är; 1. Syfte: motivet bakom utvärderingen, 2. Organisation: Vem skall göra utvärdering 

och hur?, 3: Insatsen: Hur beskrivs insatsen?, 4. Förvaltning: Hur ser processerna ut?,  

5. Resultat: Hur ser slutprestationer och utfall ut?, 6. Effekt: Vilka faktorer förklarar 

resultatet?, 7. Bedömning: Vilka måttstockar skall det dömas utifrån?, 8. Användning: Hur 

skall utvärderingen användas? När man gör en kvalificerad uppföljning och 

programrekonstruktion så utgår man i första hand ifrån fråga fyra och fem i programmet 

(Vedung 1998, s.93). Vedungs teorier om utvärdering av offentlig verksamhet ligger till grund 

för vår studie. 

 
 Utvärdering i politik och förvaltning handlar om att i efterhand upptäcka, kartlägga  

 och bedöma offentliga åtgärders förvaltning och resultat i syfte att åstadkomma ökad 

 självreflexion, fördjupad förståelse och bättre grundade beslut.  
      (Vedung, 1998 s.19) 

 

 5.1 Insamlingsmetod 
Vi valde att använda oss av en enkätundersökning (se bilaga 1) till deltagarna för att samla in 

svar om deras upplevelser och åsikter om projektet. Tillsammans med vår enkät som gick ut 

till deltagarna i Medborgarpaneler så fanns det även ett följebrev (se bilaga 1). I detta 

följebrev informerade vi deltagarna om deras anonymitet och att deras svar behandlas helt 

anonymt och att deras svar inte går att spåra till personen som svarat. Innan vi skickade ut 

enkäten till deltagarna fick vi ett godkännande av den kommunsekreterare som i vanliga fall 

har ansvaret för utskick av enkäterna till deltagarna i Medborgarpaneler.   Vi skickade ut 

enkäten via kommunens befintliga mail-listor, som kommunen själva använder vid utskick till 
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Medborgarpaneler, till alla deltagare i projektet. Enkäten bestod av både slutna och öppna 

frågor (se bilaga 1). I de slutna frågorna fick respondenterna svara på personliga saker så som 

kön, ålder, utbildning och deras attityder kring deras medverkan i projektet. De öppna 

frågorna gav oss svar om deras tankar kring varför de gick med i projektet och om de tycker 

att det är viktiga frågor att arbeta med i kommunen (Holme & Solvang 1997, s.173). 

På grund av att svaren går direkt till kommunens uppsamlingscentral i Jönköping så var 

svaren redan sammanställt när vi fick tillbaks dem, och till följd av detta kunde vi inte lägga 

in dessa uppgifter i statistikprogrammet SPSS. Så vi har enbart illustrerat de kvantitativa 

frågorna med hjälp av diagram och ej gjort någon vidare analys.  I den enkät vi skickade ut till 

deltagarna så hade vi ett antal öppna frågor, dessa frågor har vi noggrant gått igenom för att 

sedan använda oss av citat som vi anser representerar de vanligaste åsikterna i de olika öppna 

frågorna. 

Vi har även genomfört tre djupintervjuer med politiker och under dessa följt en 

intervjuhandledning (se bilaga 2) med olika ämnen som vi ansåg vara viktiga, så att vi var 

säkra på att vi fick med samma saker i alla intervjuer (Holme & Solvang 1997, s.100-101). Vi 

satt med båda två under intervjuerna på respondenternas kontor. Frågor om hur de tycker att 

projektet hjälpt dem i sitt arbete har behandlats och de har getts möjlighet att fritt få tala om 

sina erfarenheter och tankar kring projektet (Bryman 1997, s.138-140). Vi har använt oss av 

en öppen men riktad intervjuteknik för att hålla oss inom de ämnen vi ansåg viktigt för oss, 

men vi ville inte heller styra för mycket utan respondenterna har fått tala helt fritt kring de 

ämnen vi nämnt (Holme & Solvang 1997, s.108). 

Denna intervjuteknik (djupintervjuer) är en mycket bra teknik inom den kvalitativa 

forskningen och visar på intresse för respondenternas subjektiva upplevelser (Lantz 1993 

s.18). Dessa intervjuer har spelats in med hjälp av diktafon. Tack vare att vi valde att göra 

djupintervjuer så fick vi få ut mycket av de svar vi fick, vi kunde också under intervjuernas 

gång korrigera eventuella missförstånd.   

  

 5.2 Urval 
Enkäterna skickades ut till alla 108 deltagare i kommunens projekt och vi fick en 

svarsfrekvens på 76 %. Vi ville att alla deltagarna som anmält sig till projektet skulle få 

möjlighet att ventilera sina åsikter. Vi ansåg att det antalet som var anmälda till 

Medborgarpaneler inte var så högt så att ett urval var ej behövligt. Vi har i ett följebrev till 

enkäten informerat dem om syftet med vår undersökning och deras anonymitet. Vi visste inte 
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då att enkäterna skulle behandlas i en uppsamlingscentral vilket medförde att vi inte längre 

var de enda som läst svaren.  

 

Politikerna har valts ut helt slumpmässigt ur den grupp som sitter med i kommunstyrelsen och 

kommunstyrelsens arbetsutskott, och deras politiska partitillhörighet togs ej i beaktande. Vi 

skickade via mail ut förfrågningar om det fanns några som skulle vilja hjälp oss med denna 

uppgift och vi valde då att tala med de tre första som svarade. Det visade sig vara politiker 

som representerade tre olika partier. Även dessa har informerats om anonymitet och vi har 

valt att inte publicera de olika parttillhörigheterna. 

 

5.3 Analys 
När vi genomfört våra intervjuer har vi transkriberat dem för att kunna analysera de svar vi 

fått av våra respondenter. Vi valde att inte göra en kodkarta och katalogisering då de svar vi 

fått av respondenterna var väldigt lika. Vi har istället använt oss av den hermeneutiska cirkeln 

eller spiralen i vårt analysarbete (Thurén, 1991 s.59-60). Detta innebär att man läser en text 

(eller annat material) flera gånger, varje gång har man en ny förförståelse som gör att man kan 

tolka det på olika sätt och analysera in nya saker. Vi lyssnade på intervjuerna och läste det vi 

transkriberat och sammanfattade det hela, efter det lyssnade och läste vi igen. Detta 

upprepades flera gånger och vi valde sedan ut citat som vi ansåg speglade svaren från alla tre 

intervjupersoner. Vårt resultat grundar sig på ett ordentligt analysarbete med intentionen att 

vara noggrann och läsa texten upprepade gånger. Att använda både enkäter och intervjuer för 

att få fram resultat visade sig vara bra och de både metoderna kompletterade varandra. De 

slutna svaren gav oss statistiska fakta som vi hade hoppats kunna analysera i dataprogrammet 

SPSS för att kunna utröna samband, men vi fick istället analysera dem var för sig. Detta gav 

också ett tillräckligt resultat som gav oss möjlighet att visualisera de öppna svaren då de ofta 

hängde samman. 

Eftersom vi genomfört både enkäter och djupintervjuer hoppas vi få in så mycket information 

som möjligt i vårt resultat så att vi kan presentera ett fullgott arbete för kommunen. Vår 

förhoppning är att det ska visa sig vara ett lyckat projekt, vilket innebär att kommunens 

invånare är mer delaktiga i kommunens demokratiska arbeta, som kan fortsätta brukas i 

framtiden. 
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5.4 Metoddiskussion 
Vi anser att de olika metoderna vi använt oss av fungerade bra ihop och vi har efter vår analys 

fått ut det vi ville från vårt material och de öppna frågorna i enkäten gav en bra övergång mot 

de kvalitativa intervjuerna. Kombinationen har gett djup förståelse i form av intervjuer samt 

en mer generell bild av de deltagandes åsikter. Vi nådde ut till många deltagare och den 

relativt höga svarsfrekvensen ger en hög trovärdighet på de svar vi fick tillbaka. Då många 

svarade liknande ger detta en bra bild av vad projektdeltagarna anser. Vi tror att det bortfall 

som fanns beror på att det var sportlov under de veckorna som enkäten fanns tillgänglig. Att 

använda olika metoder på olika intressenter var för att vi ville kartlägga deltagarna ur en 

demografisk synvinkel för att få reda på vilka som deltager i detta projekt. Detta för att få veta 

hur representativt Medborgarpaneler är. Vi ansåg att en enkätundersökning kunde ge oss både 

dessa uppgifter och svar på de frågor om projektet som vi hade. Dock skulle man kanske 

kunna ha använt sig av intervjuer även på deltagarna för att få fram mer åsikter och attityder 

om deras delaktighet.  

Tyvärr kunde inte kommunen, som administrerade enkäterna, ge oss svaren enskilt utan det 

program som de använder sammanställer svaren elektroniskt vid inskickandet och vi har bara 

fått tillgång till denna sammanställning. Dock var alla öppna svar utskriva så vi anser att vi 

fick det material vi behöver ändå. Men vi är väl medvetna om att materialet som vi fick 

tillbaka kan tolkas på olika sätt och det kan vara mindre lyckat i vissa delar, tillexempel i 

frågan om feedback där den slutna frågans resultat visar att deltagarna är nöjda med den 

feedback de får efter enkäterna har sammanställts, men i den öppna frågan kunde vi läsa att 

deltagarna inte alls är så nöjda som de verkade vara i den slutna enkätfrågan. För att projektet 

ska få större trovärdighet och flera deltagare så måste kommunen ta till sig av den kritik som 

vi har fått in via denna enkät, kommunen kommer givetvis att få ta del av den. Kommunen 

bör se det som en utmaning att utveckla projektet efter de svar som vi fått in, så deltagarna 

känner att de har en uppgift som de och kommunen tar allvarligt på. Kommunen skulle, 

genom enkätsvaren, kunna utveckla projektet och på så vis också öka demokratin i 

kommunen.  
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6. Programteori/projektbeskrivning   
Programteori är ett utryck för hur man gör en uppföljning/utvärdering och knyter an den till 

befintlig teori (Vedung 1998, s.123). Man utarbetar vad man vill uppnå med projektet och 

vilka åtgärder som krävs för detta. Den aktuella programteorin handlar om att stärka 

demokratin i kommunen och att få invånarna mer engagerade. Även invånare som vanligtvis 

inte har rösträtt på grund av för låg ålder eller invandrare som inte är medborgare i landet, kan 

vara med och ge sina åsikter i detta projekt. Detta kan också ses som ett steg i ledet mot att 

stärka legitimiteten i kommunala politiska beslut. Man behöver inte längre lägga ansvaret på 

tjänstemännen utan medborgarna får också vara med och tycka till, vilket ger en förstärkt 

demokrati och en bättre spegling av behoven. Dock kan metoden vara något begränsande då 

inte alla har tillgång till mail och mobiltelefon. Internet är emellertid under utbyggnad i 

kommunen och om projektet faller bra ut kanske ett permanentande där alla kan deltaga är en 

god framtidsutsikt. 

Eftersom en utvärdering av detta slag oftast är ett beställningsarbete från projektägarna eller 

ledningen så är det nödvändigt att verkligen informera sig om projektets övergripande syften 

och hur man bör organisera utvärderingen (Vedung 1998, s.93). Man måste därför informera 

sig om insatsen och hur den beskrivs. Detta kan man göra genom om rekonstruktion av den 

ursprungliga programteorin. Vi har valt att fokusera på förvaltnings- och resultatfrågor och 

det handlar då om att analysera insatsen och slutprestationerna. För att kunna se hur insatsen 

genomförs behöver man bena ut vilka mellanhänder som berörs och vilka resultat som når 

slutmottagarna, detta görs enklast genom att man följer slutprestationerna bakåt. Resultatet 

följer man genom olika utfall, genom en utfallsanalys kan man också lättare se effekter och 

eventuella sidoeffekter (Vedung 1998, s.94). Då projektet inte ännu är slutfört så kommer 

utfallsanalysen utgå från projektmålen och önskvärda bieffekter som kan uppstå om projektet 

faller ut som förväntat/önskat.  

Att göra en kvalificerad uppföljning innebär att man gör en empirisk kontroll av de olika 

länkarna i implementeringsprocessen, men man lägger fokus på slutprestationerna och vilka 

adressater de når. Oftast ligger de förklaringar man finner inom ramen för 

projektet/progammet. Syftet med en kvalificerad uppföljning är att undersöka hur ett fattat 

beslut genomförs på lägre nivåer för att kunna identifiera brister så att dessa eventuella fel kan 

åtgärdas och programmet förbättras (Vedung 1998, s.123). 
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 6.1 Utfallsanalys av projektet 
En utfallsanalys görs genom att man benar ut alla möjliga utfall som sker i processen om 
projektet/programmet faller väl ut. Det är alltså såhär som man önskar att utfallen ska bli. 
Man går bakåt i processen från målet med projektet och hittar sedan andra önskvärda effekter 
som kan komma att uppstå. Detta utgår alltså från projektplanen och dess mål, inte från vår 
undersökning. Vi har valt att använda den här analysen för att lättare kunna jämföra 
verklighetens utfall med det önskade. Vi försöker här illustrera hur man gör en kvalificerad 
uppföljning av programmet/projektet där man tar med alla olika instanser som berörs och 
önskade utfall. Enligt Vedung kan detta verktyg mycket väl användas som analysinstrument 
men man bör ej glömma bort att forskningsbetonad utvärdering bör vara teoribaserad (1998 
s.126-127) .  

Myndighet 

 

  Gnosjö kommun (och SKL) 

Program 

 

  Medborgarpaneler 

Mellanhänder 

 

 Förtroendevalda politiker, kommunala tjänstemän, kommunens 

invånare 

Slutprestation 

 

 Stärkt demokrati i kommunen, ökad medborgardelaktighet, bättre 

underlag för politiska beslut 

Utfall 1  Fler engagerade medborgare 

Utfall 2  Fler nöjda medborgare  

Utfall 3  Bättre beslutsunderlag för politikerna 

Utfall 4  Högre valdeltagande 

Utfall 5  Högre legitimitet på politiska beslut 

Slutmottagare

Utfall 6  Stärkt demokrati                      (Vedung, 1998, s. 125) 

 Medborgarna i kommunen 

 

Denna utfallsanalys har vi gjort med utgångspunkt från projektplanen och dess mål och syfte. 

Utfallen 1-5 är visserligen numrerade men är ändock utan inbördes ordning och de bygger på 

de önskvärda utfall och bieffekter som vi tror att projektet kan ge kommunen om det faller väl 

ut. Vi har när vi gjort denna analys utgått från att projektet blir lyckat och slutprestationen den 

önskvärda, om detta sker ser vi då att de olika utfallen (1-5) är de effekter/bieffekter som 
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skulle kunna bli verklighet. Utfall 6 är i detta fall slutmålet och den effekten som man 

eftersträvar med projektet. 

Utfallsanalysen är alltså inte en spegling av det som skett i kommunen under denna projekttid 

utan vår tolkning av ett lyckat Medborgarpaneler och som vi kan använda som verktyg när vi 

gör vår utvärdering. 

 

6.2 Demokrati 
Projektet bygger på demokratiska värderingar och har som mål att stärka medborgarnas 

demokratiska inflytande och på så sätt få ett ökat engagemang. 

Demokrati är likställt med folkstyre. Alla är lika värda och alla har rätt att uttrycka sin åsikt. 

Ett demokratiskt styrelseskick kräver engagemang och tillit på alla arenor (SOU 2000 s.15). 

Det finns olika demokratiska skolor med olika medel och praktiker för att uppnå ett folkstyre. 

Den teori vi utgår ifrån i vår undersökning brukar betecknas som en deltagande demokrati 

och handlar om att utveckla det medborgerliga engagemanget (SOU 2000 s.21-22). I den 

deltagande demokratiskolan handlar det om att bereda plats för medborgarna i den politiska 

agendan så de får vara med i samhällsutformningen och en kraftig decentralisering 

förespråkas. Alla ska ha möjlighet att påverka och man bör ta vara på den möjligheten (SOU 

2000, s.22). Det är detta som projektet vill verka för, att fler medborgare tar vara på sina 

möjligheter och det är denna tolkning av begreppet demokrati vi utgår ifrån.  

Dock kan man också tolka det som att projektet verkar för ett skapa en mer direkt demokrati 

där folket får vara med och påverka i direkt anslutning till beslutsfattningen, det som sker vid 

en folkomröstning. Detta medför att makten förflyttas något från de folkvalda till folket (SOU 

2000 s 23). 

 

7. Teori 
I projektbeskrivningen står det att man utgår från Robert D. Putnams teorier om socialt kapital 

och att man vill stärka detta hos medborgarna, vi har därför också utgått från denna teori i vår 

undersökning. 
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7.1 Putnams teori 
”Politik utan socialt kapital är politik på avstånd” skriver Robert D. Putnam i sin bok Den 

ensamma bowlaren där han har kartlagt amerikanarnas sociala vanor under 1900-talet (2001, 

s.360). Han menar att man behöver medborgardialoger och sociala kontakter i samhället för 

att demokratin ska fungera och för att det inte bara ska vara några få insatta som styr. Alla 

behöver engagera sig och skapa nätverk för att må bra och för att vara med och bygga ett bra 

och fungerande samhälle. Utan en fungerande medborgardialog och delaktighet, i alla former, 

kan det leda till att det bara är de mest opponerande som är aktiva och det bristande 

medborgarengagemanget kan leda till att det endast är de extrema grupperna t ex 

antidemokrater som syns och hörs. 

Robert Putnam är en forskare som har uppmärksammat det bristande medborgar- och 

samhällsengagemanget i USA. Folk har slutat att umgås och det är få som är aktiva 

medlemmar i de många föreningar som finns. De senaste 50 åren har antalet föreningar ökat 

markant, men medlemsantalen har sjunkit och antalet medlemmar som går på möten är bara 

en bråkdel av vad det var förr (Putnam 2001, s.51-66). Inte heller umgås man privat lika ofta 

som man gjorde förr, man går inte längre hem till sina vänner för middagar utan stannar 

hemma ensam och äter framför TV:n (2001, s.97-120). Han tror att detta påverkar den 

medborgerliga delaktigheten och tillika ens sociala kapital.  

Delaktighet och medborgarengagemang handlar inte bara om att vara med i politiken och 

påverka där man kan, det handlar även om att vara medlem i föreningslivet och skapa nätverk 

inom arbetslivet (Putnam 2001, s.361). Nästan alla sociala kontakter skapar ett kapital som är 

bra för hälsan och för samhället. Det är i nätverken som kunskapen sprids och det sociala 

kapitalet ökar (Putnam 2001, s.362). 

 

7.2 Socialt kapital 
Socialt kapital innebär att människor som är engagerade i sin omgivning lättare kan klara 

motgångar och mår bättre. Deltagande i samhället skapar en tillit och ett förtroende för andra 

medmänniskor och det skapar i sin tur en stark demokrati (Rothstein i Putnam 2001, s.8). 

Det uppstår ett sammanhållande kitt i form av starka sociala normer om tillit och 

ömsesidighet som möjliggör och underlättar den typ av samarbete som demokratin bygger på. 

Det sociala kapitalet är enligt Putnam grundbulten i varje demokratiskt samhälle (2001, s.8-9).  
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Bo Rothstein skriver om hur man får en organisation att fungera och drar paralleller till 

Putnams teorier; människor har två val, antingen anstränger man sig för att uppnå 

organisationens/samhällets mål eller hoppas på att andra gör det åt en. Dock fungerar 

människor oftast så att de gör bara något om de tror att andra också ska göra det och det är då 

upp till ledningen att skapa tillit mellan människorna, att främja delaktigheten är då ett mycket 

bra sätt (Rothstein 2001, s.320). Medborgarpaneler kan på detta sätt bidra till ett öppnare och 

ärligare samhälle. 

När man talar om socialt kapital menar man vanligtvis interaktionen mellan människor. Att 

deltaga i sociala aktiviteter, till exempel föreningsliv eller andra frivilliga insatser ger ett högt 

socialt kapital då man skapar sociala relationer med andra människor (Hyyppä & Mäki 2003, 

s.771). Kontakten med andra människor ger en resurser att luta sig mot, resurser man behöver 

när man inte kan klara ut saker och ting ensam. Man kan få stöd i svåra situationer och 

vägledning vid svåra beslut. Ahrne, Roman och Franzén skriver om att vi människor 

interagerar på tre olika plan, på organiserade och semiorganiserade plan och så har vi ett 

nätverk (2003, s.51). På de två förra planen handlar det om jobbet, hemmet, föreningar och 

det som finns där emellan, med affärer, restauranger och evenemang. Det kan vara skönt att 

känna att vi har ett nära socialt nätverk att luta sig mot för att klara av vardagslivet. En vän 

eller familjemedlem att ringa till och söka tröst eller stöd hos, en vän som inte förväntar sig 

mer än att du ska ställa upp på samma sätt för henne/honom. 

 

I Det sociala landskapet talar de också om vikten av att komma in på de olika marknaderna 

till exempel arbetsmarknaden (Ahrne, Roman & Franzén 2003, s.60). Det är i dessa fall av 

vikt att ha en stor vänskapskrets eller nätverk för att kunna skapa dessa kontakter och kunna 

höja sin livskvalitet. Att få vara med och bestämma på marknaden eller på möten inom 

föreningar och dylikt är viktigt för ett längre liv och för en bibehållen hälsa (Hyyppä och 

Mäki 2003, s.771). Har man ett stort nätverk med många vänner och bekanta är det också 

troligare att man litar på folk och samhället och att de i sin tur litar på dig och det leder till att 

man litar på sig själv och det skapar inre ro och trivsel hos dig själv.  

Genom att delta i olika aktiviteter och tillhöra olika grupper bygger vi upp det sociala kapital 

vi har omkring oss. Politik och andra samhälleliga institutioner inverkar på den enskilda 

människans välfärd och hälsa, politiken kan också öka det sociala kapital vi har, som också 

kan öka vår hälsa (Sundin & Willner 2003 s. 17-21).  
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Definitionen av socialt kapital vi väljer att använda i arbete är att begreppet betyder att man är 

engagerad i sitt närsamhälle och i sina vänner, socialt kapital kan då stärka din hälsa och 

känslan av att vara behövd. 

 

7.3 Rothstein – demokratins svarta hål 
Bo Rothstein skriver i sin bok Politik som organisation att grunden för välfärdsstatens rättfärdighet 

inte bara är ekonomisk utan även av moralisk art som inbegriper normer som rättvisa och 

ekonomisk fördelning (2001, 56). Grunden för dessa uppfattningar är människors lika värde och 

deras grundläggande sociala rättigheter. Kritik har riktats mot att de statliga systemen präglas av 

byråkratisering, maktfullkomlighet och expertstyre och har därmed fjärmat medborgarnas behov. 

Genom decentralisering kan statliga och kommunala verksamheter anpassas till medborgarnas 

faktiska behov och bättre leva upp till idealet om ett demokratiskt styrt kollektiv. Det västerländska 

samhället har utvecklats mot större kulturell och etnisk mångfald vilket har medfört att 

levnadsförhållandena ser annorlunda ut idag än tidigare. Det har skett ekonomiska och sociala 

förändringar vilket har gjort att kraven har ökat på den enskilda individen att skapa sig sin egen 

livsstil genom aktiva val (2001, s.49-63).  

De beslut som våra folkvalda politiker tar, har i Sverige utvecklats till att bli mindre detaljerade 

och istället inriktade på övergripande mål. Detta medför att besluten läggs på verksamheter att 

själva utforma sitt arbete. Detta innebär att de styrande inom verksamheterna, vilka inte är valda av 

folket, är de som fattar de viktiga besluten som ligger ”nära” människorna. De blir således de som 

arbetar inom de olika förvaltningarna som utformar den offentliga politiken. Dessa 

frontlinjebyråkrater blir då de som utformar det offentliga åtgärdsprogrammet (Rothstein, 2001 

s.67).  

Där förvaltningar och tjänstemän tagit över besluten om medborgarnas välfärd medför detta 

att politikerna inte alltid kan utöva något inflytande, och det blir svårt för medborgaren att 

utkräva något ansvar. Den här frontlinjebyråkratin leder till att ge de valda politikerna ett 

begränsat inflytande över utformningen av den offentliga politiken eller över vad staten gör 

med medborgarna. Det blir ofta en lucka eller mellanrum mellan politikernas beslut och 

organisationers sätt att efterfölja besluten, där politikerna driver på och organisationer håller 

igen eller tvärt om. Detta mellanrum kan kallas för demokratins svarta hål och uppstår då det 

först och främst är tjänstemän som tar beslut om medborgarnas välfärd och det blir svårt för 

de folkvalda att utöva någon makt (Rothstein 2001, s.67-68). Klyftan mellan byråkrati och 

demokrati ger också vid handen att medborgarna har svårt att utkräva något ansvar 
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Med ett projekt som detta, med medborgardialoger och paneler kan man förhoppningsvis 

minska dessa ”svarta hål” och politikernas beslut kan i bästa fall även få ökad legitimitet. 

Klyftorna mellan medborgarna och politikerna minskar och politikerföraktet, som trots allt är 

utbrett i vårt land kanske kan minska med ökat engagemang och föryngring av politikerkåren 

som följd. 

 

7.4 Delaktighet 
Den aspekt av demokratin som vi har intresserat oss mest för är folkhälsopolitiken, det första 

målet i vår nationella folkhälsopolitik lyder;  

Delaktighet och inflytande i samhället är en av de mest grundläggande  

förutsättningarna för folkhälsan. Brist på inflytande och möjligheter att  

påverka den egna livssituationen har ett starkt samband med hälsa. 

(Folkhälsoinstitutet: http://www.fhi.nu/Om-oss/Folkhalsopolitikens-malomraden/1-Delaktighet-

och-inflytande-i-samhallet/ ) 

Enligt undersökningar som SKL gjort bland kommuner och landsting anser de att 

medborgarna visar på litet intresse att engagera sig i politiska frågor och enda gången de är 

involverade är när de är emot något beslut. Men andra undersökningar visar på att hälften av 

invånarna i landet är intresserade att av delta i diskussioner (SKL). 

Projektets underliggande syfte är att skapa delaktighet i kommunala beslut och att på så sätt 

höja folkhälsan bland medborgarna. Att få vara med och påverka och vara delaktig i samhället 

har betydelse för din hälsa och ger dig resurser att kunna behålla en god hälsa genom livet. 

Den självskattade hälsan är högre hos människor som är delaktiga (Lundåsen 2005, s.16). 

Lundåsens undersökning visar att det finns ett samband mellan frivilliga insatser i samhället 

och hälsan, de som är delaktiga mår oftast bättre än övriga (Lundåsen 2005, s.42) 

Att vara med i ett sådant här dialogprojekt är inte så tidskrävande eller ansträngande, men det 

kan ge dig som person och samhället i stort så mycket. Ökad trivsel i samhället ger en positiv 

effekt på personers hälsa. Även hälsan hos våra politiker kan komma att öka då de inte längre 

känner av samma agg från invånarna gentemot deras arbete och beslut. Legitimiteten kan öka 

och fler personer känner sig nöjda och trivseln ökar. 

http://www.fhi.nu/Om-oss/Folkhalsopolitikens-malomraden/1-Delaktighet-och-inflytande-i-samhallet/�
http://www.fhi.nu/Om-oss/Folkhalsopolitikens-malomraden/1-Delaktighet-och-inflytande-i-samhallet/�
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8. Resultat 
Vi kommer här att presentera de resultat som vi fått in via de enkäter vi skickade ut till 

deltagarna i Medborgarpaneler samt resultatet av de djupintervjuer som 3 politiker från 

Gnosjö kommun ställde upp på.  

 

8.1 Enkäter 
 Här kommer vi att presentera de resultat vi fått fram från de enkäter som vi skickade ut till 

deltagarna i projektet Medborgarpaneler. Vi kommer att gå igenom de slutna frågorna var för 

sig. Och sedan även gå igenom de öppna frågorna och använda oss av citat från dessa som vi 

anser representerar de flestas åsikter i respektive fråga.  

 

8.1.1 Deltagarna 

Antal svarande på enkäten

76%

24%

1
2

Svarande
Ej svarande

 

I Medborgarpaneler ingår 108 deltagare, av dessa 108 stycken var det 81 stycken som valde 

att delta i vår enkät. Detta gav en svarsfrekvens på 76 % vilket vi anser är ett bra underlag att 

arbeta med.  
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Kön

52%

48%

1
2

Män
Kvinnor

 

Av dessa 81 personer var 42 män vilket motsvarar 52 % och 39 kvinnor som motsvarar 48 %. 

Vi vet inte hur den övriga könsfördelningen ser ut, bland dem som inte svarat på enkäten.  

Ålder

5%
17%

31%16%

19%

10% 2% 1
2
3
4
5
6
7

15-25  år

26-35 år

36-45 år
46-55 år

56-65 år

66-75 år

76- år

 

4st av de svarande är i åldern 15-25 år (5 %), 14st i åldern 26-35 år (17 %), 25 st i åldern 36-

45 år (31 %), 13 st i åldern 46-55 år (16 %), 15 st i åldern 56-65 år (19 %), 8 st i åldern 66-75 

år (10 %) och slutligen 2 st i ålder 76 år eller äldre (2 %). Av detta kan man utläsa att åldern 

36-45 år är den kategori med flest representanter.   
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Utbildningsbakgrund

15%

49%

36%

1

2

3

Grundskoleutbildning

Gymnasieutbildning

Högskole-/ universitetsutbildning
 

På frågan om utbildningsbakgrund svarade 12 st att de har grundskoleutbildning vilket 

motsvarar 15 %, 49 % uppger att de har gymnasieutbildning (40 st) och 29 st har genomgått 

högskole-/universitetsutbildning (36 %).  

8.1.2 Tycker du att du är en viktig del i samhället? 
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1
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6

Tycker du att du är en viktig del i samhället?

Serie1

 Mycket viktigt

Lite viktigt
1 st

5 st

2 st

28 st

28 st

17 st

 

Frågan om deltagarna anser att de är en viktig del i samhället och där de har fått svara på en 

skala från 1 till 6, där 1 betyder lite viktig och 6 betyder mycket viktig, svarar 1 deltagare en 

etta, 5 st en tvåa, 2 st en trea, 28 st en fyra, 28 st en femma och slutligen 17 st anser att de är 

mycket viktiga för samhället och har då alltså svarat en sexa. 
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8.1.3 Hur viktiga tror du att dina åsikter är för kommunen? 
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Hur viktiga tror du att dina åsikter är för kommunen?

Serie1

 Mycket viktigt

Lite viktigt
4 st

4 st

13st

22 st

22 st

16 st

 

Nästkommande fråga handlade om hur viktiga deltagarna tror att deras åsikter är för 

kommunen. Också här hade de en skala från 1-6 att välja på, även där var 1 lika med lite 

viktiga och 6 var mycket viktiga. 4st av deltagarna tror att deras åsikter ligger på ett på skalan, 

4st tror att ligger på en tvåa, 13st tror att deras åsikter ligger på en trea, 22st på en fyra på 

skalan, 22st tror att deras åsikter ligger på en femma på skalan och slutligen tror 16st att deras 

åsikter är mycket viktiga för kommunen har svarat en sexa på skalan.  

8.1.4 Tycker du att Medborgarpaneler är ett bra projekt för att öka 
medborgarnas inflytande i politiken? 
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Tycker du att Medborgarpaneler är ett bra projekt för att öka 
medborgarnas inflytande i politiken?

Serie1

 Mycket bra

Inte så bra 1 st
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40 st

 

På den frågan svarade 1st en etta som motsvarar ”inte så bra”, 2st svarade en tvåa, 4st en trea, 

10st svarade en fyra, 24st svarade en femma och hela 40st svarade en sexa som då motsvarade 

”mycket bra”. 
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8.1.5 Hur viktig anser du att ditt deltagande i projektet är? 
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Hur viktigt anser du att ditt deltagande i projektet är?

Serie1
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Det är endast 1 st som anser att deras deltagande är ”lite viktigt” i projektet 

Medborgarpaneler, 3 st har svarat en tvåa på samma fråga. 7 st har svarat en trea på frågan 

och 19 st valde en fyra, hela 31 st svarade en femma på denna fråga och slutligen 20 stycken 

anser att de är ”mycket viktiga” för projektet.  

8.1.6 Feedback 

Tycker du att du fått feedback på dina svar?

54%

14%

16%

16%

1
2
3
4

Ja

Nej

Är ny medlem i panelen och har ännu inte svarat på någon enkät
Vet ej

 

På frågan om de anser att de fått feedback på sina svar i de enkäter de deltagit i svarar 44st ja 

(54 %), 11st nej (14 %), 13st vet ej (16 %) och 13st svarade att de är nya medlemmar och 

ännu inte svarat på någon enkät (16 %).  
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Deltagarna som svarat ja på frågan om de ansåg att de fått feedback på de enkäter de svarat 

på, hade även möjligheten att utveckla sitt svar genom en öppen enkätfråga.  Det var väldigt 

olika svar, från mycket lite feedback till dem som tyckte de fått bra information om vad som 

hänt efter att de tyckt till i de olika enkäterna. En av deltagarna i Medborgarpaneler som 

svarat ja på frågan om feedback utvecklade sitt svar på följande sätt: 

 

Har bara varit med en kort tid. Tycker man fick bra information om vad  

hela panelen tyckte. Lite sämre information om vad som händer sen.  

Men man fick läsa i tidningen lite vad politikerna tyckte.    Enkätsvar 

 

Vad vi kan utläsa av svaren så är det många som läst sig till den sammanställningen om vad 

alla deltagarna ansåg i de olika frågorna, i olika lokala tidningar. De har fått läsa sig till 

enkätens resultat på eget initiativ, i vissa fall har det gått ut mail på en sammanställning av 

enkäten. De har alltså inte fått veta vad som verkligen har gjorts av kommunen och 

politikerna i de olika frågorna. 

 

  Sammanställningar via mail, artiklar i lokaltidningen.   Enkätsvar 

 

8.1.7 Varför valde du att deltaga i detta projekt?  
Antalet deltagare i Medborgarpaneler har ökat sedan starten november -07 och man kan 

anmäla sitt intresse under hela projekttiden. På frågan Varför valde du att delta i projekt fick 

vi många olika svar från deltagarna; 

 

  Intressant med snabb teknik för informations- och åsiktshämtning   Enkätsvar 
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Är ett av de svar som en deltagare angivit som anledningen till att personen gått med. 

Exempel på vad några av de andra deltagarna har svarat är;  

 

 Vill vara engagerad och försöka påverka med det jag kan  Enkätsvar 

 

 Såg möjligheten att kunna påverka. Förbättra närdemokratin  Enkätsvar  

 

Intressant att kunna vara med och tycka till och i viss mån kunna  

påverka politikerna i kommunen. Ju mer underlag de har till beslut de  

fattar är ju av godo.   Enkätsvar 

 

Dessa citat anser vi vara de som representerar vad merparten av deltagarna i 

Medborgarpaneler svarat på frågan. De anser att det är viktigt att vara med och påverka och 

de vill vara med och påverka i den mån de kan.   

 

8.1.8 Övriga synpunkter  
 

Ett konkret och bra initiativ från ”maktens centrum” att ta reda på vad  

fotfolket anser i angelägna lokala frågor. Hoppas att den är till hjälp för  

planeringen av samhället och för Gnosjös framtid.     Enkätsvar  

 

I slutet av enkäten hade deltagarna chansen att säga vad de ville om Medborgarpaneler. De 

anser att det är ett bra projekt som når ut till i stort sett alla i kommunen, men en del av 

deltagarna frågade sig om de var tillräckligt många som deltar i Medborgarpaneler. De anser 

också att detta projekt borde kunna nå ut till de yngre kommuninvånarna i Gnosjö, de som 

inte har rösträtt men som är Gnosjös framtid. Det är många av deltagarna som anser att det är 

viktigt med en bra spridning på dem som valt att delta i Medborgarpaneler, både 

åldersmässigt och yrkesmässigt. De anser vidare att det är viktigt att medborgarna även i 

fortsättningen får vara med och tycka till och att det ges återkommande information om att 
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denna möjlighet är till för alla så att det inte bara blir vissa kategorier av människor som deltar 

i projektet. Att de känner sig viktiga är en bra bieffekt av detta projekt och de flesta anser att 

det är ett mycket bra initiativ av kommunen som startade detta projekt, men också att det kan 

göras bättre. De ser det som ett bra sätt att stärka demokratin i kommunen och att det kan 

väcka diskussioner som vissa av dem i vanliga fall inte skulle engagera sig i. Vidare så anser 

en del av deltagarna att det är bra att veta att det finns fler som tycker likadant som de själva 

och att det är ett bra sätt för kommunen att ta reda på vad medborgarna anser i vissa frågor 

som rör kommunen. De anser också att det är ett bra och lätt sätt att få fram sina åsikter; 

 

 Det är lättare att lämna åsikter så här än att gå på div. möten.    Enkätsvar 

 

De anser också att det skulle vara bra om de kunde få ta mer del av vad som verkligen händer 

med deras åsikter, alltså kom feedback-frågan upp även på den punkten där de fick skriva fritt 

om projektet.  

 

Det borde framgå hur de olika partierna diskuterar våra frågor. Vi vet inte  

om alla bryr sig.   Enkätsvar 

 

8.2 Intervjuer 
Genom att intervjua en tre politiker i Gnosjö kommun fick vi en ny synvinkel på projektet 

Medborgarpaneler. De anser att det är ett bra projekt och att det kan skapa en stor delaktighet 

och inflytande för dem som valt att delta i projektet, detta stämmer väl med det första av 

Sveriges 11 delmål för förbättrad folkhälsa. Men de visste dock inte, innan vår enkät som gick 

ut till deltagarna, hur stor spridning det var på deltagarna åldersmässigt, yrkesmässigt eller 

utbildningsmässigt. De anser att det är ett projekt de ville behålla i någon form efter 

projekttidens slut. Det behöver omarbetas och förbättras om det ska vara kvar men politikerna 

har i dagens läge inget konkret förslag på hur projektet skulle kunna förändras till det bättre. 

De politiker vi intervjuade vill förbättra projektet för att det ska nå ut till fler medborgare men 

de vet alltså inte hur de ska göra för att gå till väga med detta. Men en sak som de alla vill ha 

är en större spridning på deltagarna vad beträffar ålder, yrke, utbildning och klass. De ser 
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gärna att fler invandrare, även de som inte har rösträtt, deltar i projektet då de på detta sätt kan 

få fram sina åsikter i alla fall.  

 

Ni känner säkert till att vi har en stor del som kommer från andra länder i  

vår kommun, och tyvärr är ju inte dom så representerade så mycket just i  

det här projektet. Så där då, för att komma åt just dom här bitarna … vi kanske  

måste jobba på ett helt annat sätt just där, så man vågar se att dom bitarna  

stödjer varandra för att nå samma syfte. Och man kanske måste göra på ett  

visst sätt för småbarnsföräldrarna och för dom med utländsk härkomst på  

ett annat, så man vågar fånga in det.   Politiker nr 2 

  

En annan grupp som de vill nå ut till är ungdomarna i kommunen, inte heller de har rösträtt 

men är framtiden för Gnosjö och genom att de kan delta i projektet får även de fram sina 

åsikter. De har försökt nå ut till ungdomarna i kommunen men det är svårt att fånga upp dem i 

ett sådant här projekt, dels på grund av ett svalt intresse för politik och dels för att de har för 

mycket annat för sig. Detta är vad politikerna har upplevt i frågan.  

 

Ungdomarna är ju de svåra att få tag på och jag vet att han har haft det uppe  

på skolan, på gymnasiet, och försökt att hitta några där men … där finns ju  

förhoppningen att få fler ungdomar, så att där kan man önska lite till.  Politiker nr 3 

 

På frågan om de har använt sig av de enkätsvaren som de fått tagit del av, i sitt arbete svarar 

en av respondenterna:  

 

Jag tycker att vi har gjort det, när det har berört de frågor som vi har jobbat  

med. Vi var ju med själva någon gång, när vi diskuterade det här med skatten  

då var vi med och utformade frågorna. Och så har det ju varit inom lite olika  

områden, det var ju trygghetsfrågor någon gång bland annat. Det känns som  

för oss relevanta frågor.                    Politiker nr 2 
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Politikerna har alltså tagit till sig av vad deltagarna har för synpunkter och åsikter i de olika 

enkäterna och de jobbar gärna mer tillsammans med kommunsekreteraren/projektledaren för 

att utforma framtida enkäter till Medborgarpaneler. 

 

8.2.1 Medborgarna tycker till 
En av de enkäter som politikerna har tagit till sig deltagarnas svar från är den enkät om 

eventuell höjd skatt i kommunen. Det var ett klart och tydligt svar och ett godkännande från 

deltagarna. Deltagarna fick information om varför skatten skulle höjas och gav sitt 

godkännande till det. Detta exempel tog alla tre politikerna upp och alla hade de positiva 

intryck av det.  

 

Vi har ju fått en massa enkäter utförda nu som vi haft nytta av i vårt  

fortsätta politiskt arbete… ett par grejer som vi använt oss av är det  

här med skatter och kommunal service eller inte. Och där var en klar  

och tydlig ståndpunkt man tog där att man såg hellre en skattejustering  

än att man försämrar servicen. Nästa var ju den här med trygghet,  

brottslighet och sånt i kommunen där man såg olika, alltså man hade en  

kommun där man hade väldigt lite brottslighet och väldigt lite skadegörelse  

men ändå fanns det en otrygghet och det vi har tagit upp det med i vår  

samverkansplan med polisen och vi kommer att i höst ha föreläsningar  

om trygghet i det offentliga rummet.            Politiker nr 3 

 

De anser också att det är viktigt att gå ut med och vara tydlig till deltagarna att det inte är ett 

slutgiltigt beslut, det som blir resultatet i de olika enkäterna, det är ju bara en vägledning till 

hjälp för beslutsfattarna. De vill att det ska vara en kombination ihop med andra forum där 

medborgarna kan göra sina röster hörda. Exempel på sådana forum kan vara 

informationsmöten som sker i dagens läge sex gånger om året på de olika orterna i 

kommunen.  

De ser också att det är mycket viktigt att förbättra den feedback som går ut till deltagarna efter 

att enkäten sammanställts. Man bör inte bara gå ut med vad deltagarna ansåg i de olika 

frågorna, utan också vad som verkligen gjorts efter att beslut tagits. 
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Att hjälpa till och utforma frågor är också något som politikerna kan tänka sig att göra, och att 

ha ett visst antal enkäter om året som ska gå ut till deltagarna.  

På frågan om de tror att så kallade fritidspolitiker drar fördel av Medborgarpaneler, alltså kan 

få sin röst hörd på fler än ett sätt, har de olika uppfattningar om. Två av de tre intervjuade 

politikerna tror att det förekommer fritidspolitiker inom medborgarpanel, medan en av dem 

inte ser vitsen med det eller vad de skulle få ut av det. 

 

Den människan har ju möjligheten att uttrycka de i antingen nämnd eller  

fullmäktigen i alla fall va. Nej, jag ser ingen risk i det och jag ser ingen  

risk i att det tar över demokratin. Men det är ju där gränsen måste finnas 

 nånstans. Alltså Fullmäktigeförsamlingen är ändå de som ytterst ska ta 

 beslut när de gäller kommunen.                                     Politiker nr 3  

 

En del är ju rävar, det vet vi ju. Fast de är ju under sekretess kan man ju  

säga, så de vet vi. Men det må va hänt.            Politiker nr 1 

 

Om detta har någon betydelse för projektet och resultatet på kommunens undersökningar är 

svårt att veta, men eftersom de enkäter som hittills har gått ut till deltagarna inte fått något 

direkt gehör hos beslutsfattarna kan man anta att det inte spelar någon roll om någon försöker 

påverka på flera ställen. 

När de skulle starta projektet Medborgarpaneler så gick de ut med en annons på kommunens 

hemsida, de gick också ut med annonser i tidningen och informerade mycket om det på olika 

möten i kommunens regi. Projektetledaren Christian Bagan har gjort ett mycket stort och bra 

jobb med att få deltagare till projektet, anser de politiker som vi intervjuade.  

De är mycket nöjda med projektet hitintills och ser det som en lyckad satsning och ser det 

som ett bra initiativ och de vill alla tre ha det kvar efter projekttidens slut.  



 32 

 

9. Resultatdiskussion 

9.1 Har Medborgarpaneler påverkan på den kommunala 
demokratiska processen? 
I studien vi gjort har vi använt oss både enkäter, som gått ut via mail till deltagarna i 

Medborgarpaneler och av intervjuer med tre politiker som är väl insatta i projektet. Vi ville 

veta om och i så fall hur projektet Medborgarpaneler har påverkat den demokratiska 

beslutsprocessen.  

I viss mån har det påverkat processerna i kommunen, men inte alls i så stor utsträckning som 

man skulle önska sig enligt projektplanen. Där kan man läsa att panelen ska ge politikerna ett 

bättre beslutsunderlag, vilket inte är fallet enligt de politiker vi talat med. En gång har det 

varit en riktad fråga till panelen som kommunstyrelsen ville ha underlag för, de andra 

gångerna har det bara varit allmänna attitydundersökningar som sedan inte beretts mer än att 

de sammanställts och resultatet publicerats i lokalpressen. Detta uppfyller inte projektets syfte 

och inte heller målet, att stärka demokratin är något som bör beaktas i det fortsatta arbetet. Att 

endast ett hundratal har anmält sitt intresse att påverka sitt närsamhälle kan inte heller ses som 

en förstärkning av demokratin, det krävs mer arbete för att nå ut till fler invånare. 

Den kommunala demokratiska processen består av motioner, propositioner, undersökningar 

och utredningar som utgör grunden för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges 

beslutsunderlag. Det står i projektbeskrivningen (se bilaga 4) att Medborgarpaneler ska göra 

det möjligt för invånarna att påverka kommunala beslut och beslutsfattare och inte heller detta 

anser vi vara uppnått ännu. Men vi har förhoppningar om att denna undersökning ska belysa 

dessa brister och att förbättringar sker under projekttidens senare hälft. 

 

9.2 Vad är deltagarnas upplevelser av projektet hittills? 
De flesta svarande anser att det är ett bra och viktigt projekt som bör fortsätta utvecklas och 

förhoppningsvis kunna bli ett permanent inslag i den politiska processen i kommunen. De 

skriver i enkäterna, i de öppna frågorna, att de anser att det är ett mycket viktigt projekt och 

att det är bra att man öppnar möjligheter för dem att uttrycka sina åsikter utan att vara politiskt 

engagerad. Dock saknar de feedback på vad som sedan händer med deras åsikter. De får en 
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sammanställning om vad panelen som helhet tycker, men efterlyser information om vad som 

sedan händer. De vet inte om politikerna tar till sig av resultatet och tar upp detta för 

diskussion, deltagarna vill alltså ha en uppföljning om vad som det händer med de resultat 

som kommunen får in via de enkäter som deltagarna svara på.  

 
Bra initiativ, engagerande, väcker diskussioner och får åtminstone mig att  

fundera på problem/utmaningar som jag normalt inte berörs av. Att svaren  

lämnas vidare till berörda beslutsfattare vet jag, men är osäker på om de på  

något sätt påverkar beslut eller om det till slut bara är ett ”spel för gallerierna”.  

MEN, jag ser klart positivt på panelen  Enkätsvar  

 

9.3 Anser politikerna att projektet hjälper dem i sitt arbete? 
Delvis, endast en av de enkäter som panelen har fått svara på har använts som direkt 

beslutsunderlag. Politikerna vill dock hålla de öppet för att panelen ska kunna användas i ett 

mer skarpt läge. De ser positivt på satsningen och hoppas att det kan utvecklas till att fler 

ansluter sig och att resultaten kan beredas så att de kan använda dem i sitt arbete.  

De har initialt fått vara med och bestämma om vilka frågor panelen ska svara på, dock är det 

bara en undersökning som senare användes, och den var helt på initiativ från politikerna i 

kommunen. De tycker, alla tre, att det är ett lyckat projekt  exempelvis på grund av att det 

engagerar medborgarna i kommunen och att invånarna kan i viss mån få sin röst hörd mer än 

en gång var fjärde år och de ser gärna att det stannar kvar efter projekttidens slut. De har 

uppmärksammat problemet med brist på feedback till dem som svarar på enkäterna och vill 

att det ska göras klart att det inte är en omröstning som automatiskt ger gehör i fullmäktige, de 

vill alltså vara noga med att gå ut till deltagarna och informera dem om att panelens åsikter 

inte är avgörande utan att det bara en vägledning. De anser att det är viktigt att deltagarna 

informeras om vad som gäller med undersökningarna och att de senare också ges ordentligt 

feedback om vad som hände med resultatet. 

Hittills har alltså inte panelens insatser hjälpt politikerna på det sätt som det var tänkt från 

början, men projektet håller på att utvecklas och de involverade politikerna har själva 

uppmärksammat brister som de vill åtgärda snarast. 
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9.4 Skulle Medborgarpaneler kunna göras till ett permanent inslag i 
det kommunala politiska arbetet? 
Ja, detta är absolut ett projekt som kan bli en permanent lösning och som kan hjälper 

kommunen att hålla sina invånare engagerade och nöjda. Majoriteten av våra respondenter, 

både via enkät och intervju, visar på ett intresse av att behålla Medborgarpaneler. Detta efter 

ett par justeringar i upplägget och en utveckling av resultatarbetet. Vi hoppas på att så blir 

fallet och att fler kommuner tar efter detta initiativ. 

 

9.5 Vad skulle i så fall behöva förändras/förbättras? 
Som diskuterats ovan är det feedbacken om vad som sedan händer och om politikerna tar till 

sig åsikterna efter enkäterna som behöver förbättras. Både politikerna och deltagarna i 

Medborgarpaneler efterlyser mer information och bättre beredning. Även deltagarantalet 

behöver öka för att projektet ska bli så bra som möjligt, man skulle behöva nå ut till 

befolkningen på fler sätt än bara via Internet och kommunens hemsida. Förslagsvis även via 

lokalradio, lokalpress och större evenemang inom kommunen. För att säkerställa legitimiteten 

bör det ej gå för lång tid mellan utskick till panelen och bordläggning. Även lite information 

om vad varje enkät handlar om kan också skapa en större förståelse hos deltagarn och på så 

vis eventuellt höja antalet svarande.  

 

10. Diskussion/Analys 
Genom det resultat vi fått kan man utläsa mycket som är positivt som tillexempel att de får 

veta att det i vissa situationer har samma åsikter som andra i samhället, men det finns även en 

del negativt som kan förbättras, exempelvis feedbacken från kommunen till deltagarna efter 

att resultaten från de olika enkäterna sammanställts. Vi fick en relativt hög svarsfrekvens, men 

ett bortfall fanns bland deltagarna. Detta kan ha berott på att det var sportlov under den tid 

som enkäterna låg ute för deltagarna att svara på. Vi vet inte heller hur könsfördelningen är 

bland dem som inte deltog i vår enkät, men enligt projektledningen är det en jämn 

könsfördelning bland deltagarna (www.gnosjo.se). Åldersfördelningen på deltagarna sprider 

sig från ålderskategorin 15-25 år till 76 år eller äldre. Den första och den sista kategorin har 

lägst antal representanter, men vi ser det som positivt att de kategorierna finns med. Detta på 

http://www.gnosjo.se/�
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grund av att i ålderskategorin 15-25 kan det finnas deltagare som är under 

röstberättigandeålder och de kan på detta viset få fram sina åsikter även om de inte får rösta. 

Ålderskategorin 76 år eller äldre är en positiv kategori som vi ser det på grund av att det 

innebär att de äldre medborgarna i kommunen engagerar sig i kommunens frågor via den nya 

tekniken som finns i vår samhälle idag. Den kategori som är bäst representerad är 

åldersgruppen 36-45 år, detta kan ha en naturlig förklaring på så vis att dessa deltagare kan ha 

barn och äldre i sin omgivning som de vill värna om. Gnosjö är en kommun med låg 

utbildningsnivå vad detta beror på vet man dock inte 

(http://www.scb.se/Statistik/UF/UF0506/2008A01c/tab2.xls). I vår undersökning var 

kategorin med endast grundskoleutbildning minst representerad med 15 %, kommunen vill 

dock ha in fler representanter från alla utbildningsnivåer och detta ser vi som bra då 

deltagandet i Medborgarpaneler kan stärka allas sociala kapital och hälsa. Enligt Lundåsens 

undersökning så är det vanligare att deltaga i frivilliga insatser i samhället ju högre utbildning 

man har (Lundåsen 2005, 16). Gnosjö är inget undantag och detta är något man bör arbeta 

med i fortsättningen, med till exempel bättre information. 

Det som deltagarna har sett som positivt är att de får veta vad de andra deltagarna tycker i de 

olika frågorna och det ger dem en känsla av att de inte är ensamma om sitt tyckande i olika 

frågor. Dock anser de att de har ett behov att veta om politikerna har tagit till sig av vad 

deltagarna anser i de olika frågorna, och vad som verkligen hänt. 

Politikerna i kommunen är nöjda med hur Medborgarpaneler hittills har utvecklats och att 

deltagarantalet är så pass stort. De och vi ser att det skulle kunna vara högre och på så vis 

skulle de ha ännu bättre underlag i sina olika beslut.  

 

10.1 Socialt kapital, hälsa & delaktighet 
Tack vare att kommuninvånarna har fått möjligheten att delta i ett projekt som 

Medborgarpaneler kan de öka sitt sociala kapital som i sin tur kan öka den individuella 

hälsan. Kommunen kan skapa ett nätverk tack vare Medborgarpaneler, deltagarna kan få en 

känsla av gemenskap genom detta projekt då de tillhör ett nätverk trots att de inte träffas 

fysiskt. De kan utöka sitt sociala nätverk och även deras sociala kapital kan öka, de känner att 

deras åsikter har betydelse för politikerna och att de kan ge politikerna ett underlag i vissa 

frågor. Det är alltså deltagandet som är det viktiga i detta projekt. Genom att ge 

kommuninvånarna denna möjlighet, att uttrycka sina åsikter i vissa politiska frågor och 
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genom att de engagerar sig i något, så kan förtroendet och förståelsen för politikernas beslut 

öka och detta ger i sin tur en starkare demokrati. Detta kan också öka deltagarnas förståelse 

för varför politikerna gör på vissa sätt inom politiken (Rothstein i Putnam 2001, s.8.)   

Vi som hälsovetare har intresserat oss särskilt för medborgarpanelens förmåga att påverka de 

11 nationella folkhälsomålen som folkhälsoinstitutet har satt upp som mål. 

Projektplanen hänvisar till ett av våra elva nationella folkhälsomål; 

Delaktighet och inflytande i samhället är en grundläggande förutsättning för 

 folkhälsan. Brist på inflytande och möjligheter att påverka den egna livsstilen  

har ett starkt samband med hälsa.      www.fhi.se  

 

Av enkätsvaren på frågan om hur viktigt deltagarna ser på sitt engagemang svarade 20 st att 

de anser att de är mycket viktiga för projektet och genom att ge deltagarna mer feedback så 

skulle man eventuellt kunna öka antalet som anser detta. Deltagarna skulle kunna känna att 

deras åsikter behövs för kommunen så man inte riskerar att de uppfattar det som att deras 

åsikter ignoreras, utan tas på allvar från politikernas sida. Så som det är nu så vet deltagarna ju 

inte mycket av vad som verkligen hänt med de enkäter de har svarat på och vi har fått 

uppfattningen av att det endast är ett symboliskt inflytande de har fått hittills. Genom att öka 

informationen om vad som verkligen hänt efter enkätsvaren skickats in så skulle detta kunna 

ändras till att deltagarna i projektet får ett verkligt inflytande i de olika frågorna. 

Genom att öka möjligheten till inflytande för befolkningen genom ett projekt som 

Medborgarpaneler kan man öka deras delaktighet, deltagarna kan känna att de behövs och att 

deras åsikter har värde.  Genom att stärka medborgarnas kunskap inom det politiska området 

med hjälp av Medborgarpaneler kan man också stärka deras förståelse för de beslutsprocesser 

som finns inom politiken (www.gnosjo.se). Det kan också stärka deras känsla av delaktighet 

och det sociala kapital deltagarna har, och som en god bieffekt får man då också ett ökat 

välbefinnande och ökad hälsa. Detta kan också hjälpa politikerna till en förbättrad hälsa då de 

har ett visst underlag i de beslut de tar och på sikt kan detta också minska politikerföraktet. 

Man kan bli mer medveten om sin tillvaro om man kan få insyn i de politiska frågorna. 

Deltagarna känner att deras uppfattningar har ett värde för kommunen och de känner sig 

delaktiga i vissa av besluten som tas, genom att de är med och svarar på de enkäter som 

http://www.gnosjo.se/�
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Medborgarpaneler skickar ut. De valde att delta i projektet av olika anledningar men i stort så 

var det för att de kände att det har en betydelse för kommunen vad invånarna anser, deltagarna 

känner sig viktiga och detta stärker säkerheten hos individen, vilket i sin tur kan öka 

medvetenheten hos deltagarna och det kan i sin tur ger en ökad hälsa. 

 Det som kan sänka deltagandet är den brist på feedback som deltagarna känner. Detta kan 

också vara en bidragande orsak till att alla inte alltid svarar på enkäterna. Även om vi i 

enkäten har fått svaret att 54 % av deltagarna som svarade på enkäten är nöjda med den 

feedback de får, så kan man av svaren på den öppna frågan om feedback utläsa att de saknar 

detta. Kommunen har fått ta del av deltagarnas åsikter om brisande feedback och vill givetvis 

förbättra sig på den punkten.  

I och med att Medborgarpaneler är ett anonymt projekt så kan det vara svårt att skapa ett 

socialt nätverk, men man kan få ett ökat socialt kapital i och med att man har varit med och 

sagt vad man tycker i olika frågor som politikerna vill ha hjälp med. På så sätt kan politikerna 

integrera i samhället, de ber om hjälp och vägledning i vissa beslut och de har nätverket med 

Medborgarpaneler (Ahrne, Roman & Franzén 2003, s.51).   

Tack vare att Gnosjö kommun är en liten kommun så visste en del politiker, redan innan 

projektet Medborgarpaneler startade, vad invånarna tyckte i vissa frågor.  

  

Man ska ju komma ihåg att vi politiker i Gnosjö kommun som sitter på  

den nivån som vi gör i detta huset, vi är ju ute bland människorna varje dag.  

Det ringer i telefonen och vi får väldigt mycket tyckande ändå. Det är skillnad  

på en kommun som är en stadskommun. Jag får ju, när ja går o äter lunch nu,  

då sitter ja bland 100 andra och är det någon som vill säga mig nånting så  

undrar ju han om han får sitta jämte mig. Och det är ju jätteskönt och det  

är mycket enklare.  Politiker nr 1 

 

Detta fenomen med att invånarna har en ganska avslappnad inställning till sina politiker 

kanske gör att projektet blir lyckat, dock har det kanske även påverkat deltagarantalet negativt 

då de ändå tycker att de kan framföra sina åsikter. Flertalet av de anmälda till projektet är 

inflyttade till kommunen och det kanske man kan tolka som att de inte känner de politiska 

personerna på samma sätt och behöver denna kanal för att kunna påverka (www.gnosjo.se).   

http://www.gnosjo.se/�
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I och med att projektet endast finns tillgängligt via Internet så har ju kommunen en viss 

begränsning i projektet. Alla har idag inte tillgång till det och man kan missa en del grupper i 

samhället som tillexempel äldre och deras åsikter. Man vet idag inte hur man ska fånga upp en 

sådan grupp och skulle man ändra projektet så skulle man få skicka in sina enkäter per post 

och då skulle man förlora själva snabbheten som Internet ger. Om man ska ha kvar projektet 

efter projekttidens slut så skulle man kunna gå ut med en förfrågan till kommuninvånarna hur 

deras intresse för ett deltagande i Medborgarpaneler ser ut och välja sedan hur många 

deltagare man vill ha med och välja ut från alla åldrar, yrken och utbildningsnivåer. 

 

10.2 Legitimitet 
Medborgarpaneler kan bidraga till att de politiska beslut som tas i kommunen får bättre 

genomslagskraft bland invånarna då de känner att de fått vara med och tycka till. Detta är bra 

sätt att öka legitimiteten i besluten och visa på att politikerna bryr sig om medborgarnas 

åsikter. Ett beslut som tas på underlag av medborgarnas attityder blir inte lika lätt för 

invånarna att kritisera sedan, då man redan har haft sin chans att tycka till. Beslut som fattas 

genom direkt demokrati har hög legitimitet då medborgarna har varit delaktiga i processen. 

Men de är också viktigt att vara tydlig, för deltagarna i ett sådant projekt, att deras 

gemensamma tyckande i de olika frågorna inte är det slutliga beslutet utan att det bara är en 

vägledning för politikerna. Skulle man inte göra detta skulle det kunna medföra att deltagarna 

får en felaktig syn på projektet och luras att tro att deras svar automatiskt genereras i ett beslut 

och ifrågasätta varför de ska medverka i det om politikerna inte gör som Medborgarpaneler 

gemensamt kommit fram till i de olika enkäterna.  

Demokratins svarta hål, som Rothstein skriver om, kan överbryggas med ett sådant här 

projekt, då medborgarna får chansen att tala om för politikerna vad det tycker istället för att de 

som i vanliga fall är ansiktet utåt från kommunens sida är de tjänstemän som ej är folkvalda 

(2001 s.67-68). Beslut som tas om verksamheter kan istället spegla medborgarnas behov och 

åsikter istället för att vara expertstyrt av sakkunniga. Det är politikerna som är valda genom 

folkval och det är deras (folkets) beslut som ska vara styrande i den offentliga politiken. Man 

ska för den skull inte förringa tjänstemännens kunskaper, de har fått sina tjänster på goda 

meriter, men för att demokratin ska fungera som det är tänkt bör de folkvaldas politik vara lite 

mer påfallande ute i verksamheten. 
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Tyvärr är inte påverkansgraden i projektet så hög hittills, men då vi anser att politikerna har 

ett ansvar att bredda demokratin och den kommunala politiken är det vår förhoppning att detta 

kommer att åtgärdas. En decentralisering kan göra medborgarna nöjdare då det är enklare att 

anpassa efter faktiska behov och inte efter prognoser. Det kan skapa en tillit till systemet att se 

att det fungerar vilket kan ge högre engagemang då man märker att man som medborgare 

faktiskt kan göra sin röst hörd. 

 

10.3 Demokrati  
Det är den representativa demokratin som är den aktuella i kommunen och resten av vårt land 

och politikerna som vi talade med verkar tycka att det är en bra arbetsmetod för 

beslutsfattning. Det medför att den mesta makten ligger i deras händer som folkvalda och 

folket får nöja sig med att en gång var fjärde år bestämma vilket parti som ska vara mest 

representativa i fullmäktige och nämnder.  

Projektet däremot visar prov på en direkt demokrati som lägger en stor del av den politiska 

makten i medborgarnas händer istället och kommunens politiker får rätta sig mer efter folkets 

talan i fler beslut. Detta har dock ej varit fallet i Gnosjö än, då politikerna valt att ej använda 

medborgarnas synpunkter i sitt beslutsarbete. Det kan tänkas att den direkta demokratin inte 

är helt välkommet hos en del av de folkvalda då deras makt minskar. Detta kunde vi uppfatta 

under våra samtal.  

Politikerna diskuterar också under våra samtal om att göra Medborgarpaneler mer 

representativt i förhållande till kommunens invånare och att det i så fall skulle kunna ge en 

bättre bild av deras åsikter. Dock vill de inte att de resultat man från in från enkäterna ska ses 

som en folkomröstning utan endast som en vägledning, man kan alltså även här ana en viss 

rädsla att förlora sin makt. En av politikerna uttryckte till och med missnöje mot att utöka 

Medborgarpaneler då respondenten ansåg att det redan finns föreningar för olika 

intressegrupper som kan bidra i vissa situationer och diskussioner, och detta kan man anta har 

med rädslan för att makten ska minska att göra. 

Demokrati är ett mycket komplext begrepp som innebär folkstyre och med det menas att alla 

ska få vara med och bestämma, dock har vi i Sverige ett demokratiskt system som ger 

folkvalda politiker makten att styra i vårt ställe och glappet mellan medborgarnas åsikter och 

politikernas handlande kan ibland vara svårt att överbrygga. Politiker tenderar att lova väldigt 
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mycket som är positivt under valkampanjer men lever sällan upp till sina löften och detta kan 

förarga väljarna. Ett sådant här projekt kan hjälpa politikerna att fatta beslut som medborgarna 

finner berättigade och minskar då föraktet och missnöjet. Att få ett, i medborgarnas ögon, helt 

legitimt kommunalt beslut är nog svårt om man inte ska ha folkomröstningar i varje fråga, 

men detta projekt som utvecklar möjligheterna är ett bra steg. Man skapar möjligheter för 

medborgarna att vara mer delaktiga och informerar bättre om den politiska agendan vilket ger 

kan ge ett större engagemang färre kritiska röster. 
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Bilaga 1 

 
Hej! 

Vi är två studenter från Högskolan Väst, Malin W. Larsson och Sara-Louise N. 
Tirbäcken, och vi går tredje året på Hälsopromotionsprogrammet. Vi ska under 
våren skriva C-uppsats.   

Hösten -07 startade projektet Medborgarpanel i Gnosjö kommun och nu vill vi i 
samråd med kommunen göra en mittutvärdering av detta projekt. Denna 
mittutvärdering vill vi göra för att kommunen ska få veta om projektet har haft 
den verkan som de hoppats på.  

Eftersom Du har anmält Ditt intresse till att delta i denna Medborgarpanel 
skulle vi nu vilja ha Dina åsikter om den. Vi ser att Dina åsikter är värdefulla och 
vill ta del av dem, för att eventuellt kunna förbättra medborgarpanelen.  

Denna enkät är frivillig, men om du väljer att svara behöver vi svaret senast 
vecka 7.  

 

Enkäten kommer att behandlas anonymt och hanteras endast av oss, Malin och 
Louise, vi vill därför be Er om att tänka på att Ni inte skriver Ert namn på 
enkäten. 

 

Vid eventuella frågor som rör enkäten kan Ni kontakta oss, Malin W. Larsson på 
070xxxxxxx och Sara-Louise N. Tirbäcken på 070xxxxxxx.  

 

Vi vill tacka på förhand för ditt visade intresse, både för projektet 
Medborgarpanel och för ifyllnaden av enkäten.   

Mvh  

Malin och Louise 
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Medborgarpanel – enkät 

 
Kön:  Kvinna   Man 

 
 

Ålder:    15-25          26-35        36-45 46-55          56-65            66-75            76-  
 
 

Yrke: ________________________________________ 
 
 
 

Högsta utbildning: Grundskola  Gymnasium      Högskola/Universitet  
 
                      
 

Varför valde du att delta i panelen? 
 
 

 
 
 
 

Hur viktigt anser du att ditt deltagande i projektet är? 
 
Lite viktigt                            Mycket viktigt                                    
1      2   3  4 5 6                           
 ________________________________________________________ 
 
 

Tycker du att du är en viktig del i samhället? 
 
Lite viktig                          Mycket viktig                                   
1      2   3  4 5 6                           
 ________________________________________________________ 
 

 
Hur viktiga tror du att dina åsikter är för kommunen? 

 
Lite viktig                            Mycket viktig                                   
1      2   3  4 5 6                           
 ________________________________________________________ 
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Tycker du att du fått feedback på dina svar, alltså fått veta hur dina svar 
används och vad som händer med de områden som enkäterna handlat om?   
 

Ja Nej Är ny medlem i panelen och har ännu inte svarat på någon enkät 
 
Vet ej 
 
 

Om ja; vad bestod det av? 
 
 

 

 

 
 

Tycker Du att medborgarpaneler är ett bra projekt för att öka medborgarnas 
inflytande i politiken?(Sätt ett x på skalan) 

 
Lite bra                                                     Mycket bra                                
1       2   3  4 5 6                           
 ________________________________________________________ 
 

Har du några övriga synpunkter du vill framföra som du anser är viktiga 
att säga om Gnosjö kommuns medborgarpanel? 

 

 

 

 

Tack för ditt deltagande och engagemang i denna enkät! 
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Bilaga 2  

Intervjufrågor 
 

Har du märkt av att medborgarpaneler (projektet) har startat? (Hur har du kommit i kontakt med det) 

 

Har ni använt er av medborgarpanelens enkätsvar i erat arbete? (Varit med och utformat, om inte 
använt – varför) 

 

Tycker du att det har hjälp er? 

Har det blivit bättre eller sämre? 

 

Byråkratins svarta hål - Anser du att detta projekt kan öka legitimiteten i era beslut gentemot era 
medborgare? (På vilket sätt, bra av andra anledningar) 

 

Hur ser du på ökat inflytande? (allmänna synen på demokrati, hur borde det vara utformat, relationen 
mellan politiker/medborgare, vilken roll bör politiker ha) 

 

Upplever du det som att invånarna/medborgarna har blivit mer engagerade i kommunala frågor? 

 (Görs annat för att stärka demokratin) 

 

Projektets syfte är stärkt demokrati i kommunen, är det på väg dit? 

 

Kan man utveckla projektet så att man får ut mer av det? 

Skulle du vilja permanentera det efter projekttidens slut? (Eller förändra, testa andra former) 

 

Vilka frågor är det mest konflikt om i kommunalpolitiken och har panelen underlättat eller försvårat 
lösningen av dess? 

 

Hur avgörs det vilka frågor som ska gå ut till panelen? 
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Är du nöjd med projektet hittills, anser du att det har varit en lyckad satsning? 

 

Finns det risker, t ex redan engagerade politiker som ser en chans att kunna påverka lite extra? 
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Bilaga 3  

(På grund av att detta är hämtat från en Pdf-fil. så kunde den inte klippas in med 
logotyper och liknande).   

 
Projektplan – praxisutveckling av medborgarpaneler  
Bakgrund  
Utvecklingen av medborgarnas delaktighet och engagemang har blivit en allt viktigare fråga 
för kommuner och landsting. De flesta kommuner och landsting har genomfört dialoger med 
medborgarna men kunskapen som erhållits i dialogen har sällan använts som ett underlag för 
styrningen av verksamheten. Det framkommer också tydligt i kontakter med kommuner och 
landsting att det finns en stor osäkerhet om hur dialogen kan användas och vem som ska 
ansvara för dialogens genomförande. Tolkningen av begreppet medborgardialog har varit just 
dialogen/samtalet mellan den förtroendevalda eller tjänstemannen och medborgaren. Fokus 
har legat på att vara synlig med många kontakter för att stärka demokratin. Resultatet av 
dialogen har sällan används som en del i beslutsprocessen. Utifrån de erfarenheter som 
kommuner och landsting har av dialogen med medborgarna så är till stor del uppfattningen att 
medborgarna är ointresserade och endast engagerar sig när de är emot ett beslut som ska eller 
har fattats. SOM-undersökningarna visar dock på en annan attityd hos medborgarna där 
trefjärdedelar av befolkningen säger sig vara intresserade av att diskutera samhällsfrågor och 
50 % är intresserade av att diskutera politiska frågor. En fråga man då kan ställa sig är varför 
gapet mellan att man säger sig vara intresserad till att man faktiskt deltar i de aktiviteter som 
man bjuds in till av kommunen eller landstinget är stort? Erik Amnå lyfter i sin kommande 
bok upp vissa aspekter som kan utgöra medborgarens motiv för att delta:  
 

• utgår ifrån den grundläggande värderingen att man bör delta  
 
• uppfattar att man har en plikt, ett ansvar för att delta  
 
• har tilltro till sin förmåga att kunna påverka  
 
• uppfattar att hans/hennes kunskaper efterfrågas  
 
• tror att det går att påverka och att det är effektivt att delta  
 
• anser är att det är meningsfullt att delta  

 
Till dessa punkter kan tillföras att det måste vara enkelt att delta. De former för dialog som 
hittills tillämpats har inte kunnat uppfylla motiven för att skapa intresse för att delta för en 
stor grupp av medborgare. 

För att uppnå ett engagemang och ett större ansvarstagande för den lokala 
samhällsutvecklingen hos medborgarna behöver kommuner och landsting utveckla system där 
medborgardialogen blir en del i styrningen av organisationen och ett underlag för beslut. 
Fokus måste ligga på syftet med att involvera medborgarna och hur resultatet ska användas. I 
ett system där kommunen/landstinget ser medborgarnas värderingar och synpunkter som en 
viktig del i beslutsprocessen blir dialogen i form av konsultationer med medborgarna centrala 
verktyg. Kommunen/landstinget konsulterar medborgarna för att få kunskap om deras 
uppfattning i aktuell fråga och för att därmed få ett bredare beslutsunderlag. För att utveckla 
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system för medborgarnas delaktighet krävs olika metoder utifrån dels aktuell fråga, dels olika 
målgrupper.  
En metod som har prövats under ett antal år är medborgarpaneler. Medborgarpanel som i 
Kommundemokratikommitténs betänkande 2001:48 ” Att vara med på riktigt” beskrivs ” Med 
medborgarpanel avses att en grupp kommuninvånare bjuds in till ett samråd för att 
tillsammans med politiker och experter diskutera den kommunala verksamheten”. Detta 
innebär att medborgarna bjuds in till fysiska möten. En viktig aspekt för medborgarpanelen 
har varit att den ska vara strikt representativ. Denna form av medborgarpanel har prövats i 
ringa omfattning i Sverige och oftast som en enstaka företeelse.  
I Storbritannien har medborgarpaneler använts i stor omfattning som ett led i arbetet med att 
modernisera offentlig verksamhet. Medborgarpanelernas upplägg har varit att deltagarna har 
valts ut representativt, de har verkat under ett antal år och man har kontinuerligt bytt ut delar 
av panelen för att motverka att deltagarna blir ”proffstyckare”. Olika metoder har använts för 
panelens arbete; rådslag, fokusgrupper, enkätundersökningar och mystery shopping. I de 
utvärderingar som har gjorts visar det sig svårt att få en representativ sammansättning av 
panelerna och också svårt att få vissa grupper att delta i fysiska möten. Därför har en 
förändring skett där flera kommuner i Storbritannien infört e-paneler och SMS-paneler. 
Kommunerna har också frångått kravet på representativitet och istället valt att bjuda in de som 
vill delta i en panel. För att öka antalet deltagare har man genomfört olika 
informationsinsatser. Efter det att man fått in resultatet av en fråga från panelen måste de se 
över vilka grupper som står utanför och se till att man fångar upp dem på annat sätt. Det är 
kommunens/landstingets uppgift att garantera representativitet. En grundtanke har varit att det 
ska vara lätt att delta. Man ska kunna delta på vilken tid man vill och var man vill. Deltagarna 
behöver endast en e-postadress eller en mobiltelefon. Medborgarna erbjuds också möjlighet 
att välja hur delaktig man vill vara i olika frågor. Den enklaste nivån på deltagande är att 
svara på frågor som man får via e-post eller SMS. Nästa nivå är att man erbjuds att delta i ett 
rådslag, en fokusgrupp etc. med andra ord att delta vid enstaka tillfällen. Den högsta graden 
av deltagande är att man erbjuds att delta i en arbetsgrupp eller rådgivande grupp under en 
längre period angående en speciell fråga. 

 
Mål  
Målet för projektet är att utveckla metoder för att ge förtroendevalda ett bredare underlag till 
beslut genom att konsultera medborgarna genom medborgarpaneler där Internet och SMS 
används. Arbetet kommer att hämta inspiration från de metoder som används i Storbritannien, 
Australien och Nya Zeeland.  
Syftet med projektet är att pröva och utveckla metoder för att konsultera medborgarna utifrån 
ett styrningsperspektiv. Vi vill :  
 

• utveckla metoden medborgarpanel genom Internet och SMS i Sverige för att få 
erfarenheter av om metoden kan skapa ett engagemang hos medborgarna för att delta i 
kommuners och landstings beslutsprocesser.  

 
• pröva om metoden upplevs som användbar för förtroendevalda för att få ett bättre 

beslutsunderlag där medborgarnas värderingar i olika frågor utgör en del.  
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• få en uppfattning om vilka frågor som kan skapa engagemang för att delta i en 
medborgarpanel.  

 
• följa om konsultationen i medborgarpanelen får en påverkan på beslutsprocesser.  
 
• utveckla metoder för återkoppling till deltagare och medborgare av vad konsultationen 

har gett för input till styrning och om inte varför.  
 
Minst fem kommuner eller landsting ska delta i projektet.  
 
 
 
Målgrupp  
Kommuner och Landsting bjuds in att delta i projektet. Målgruppen i kommuner och 
landsting är ledande politiker och tjänstemän eftersom projektet inriktas på en utveckling av 
styrningen i kommunen utifrån ett medborgarperspektiv.  
 
Strategi  
Projektet inriktas på metodutveckling med utgångspunkt från internationella erfarenheter. 
Arbetet bygger på kontinuerliga träffar i nätverk där kommunen/landstinget utser 
projektledare som på hemmaplan har mandat att driva utvecklingen. Kommunen/landstinget 
bör även inrätta en styrgrupp där förtroendevalda och ledande tjänstemän ingår. Beslut för att 
delta i projektet bör fattas av KS/LS.  
Arbetet i nätverket utgår från en struktur där arbetet sker stegvis men där möjlighet finns till 
individuella variationer. 

Övergripande steg:  
 

• Nulägesanalys  
 
• Genomförande plan  
 
• Marknadsföring  
 
• Teknikbehov  
 
• Genomförande  
 
• Resultatanvändning  
 
• Utvärdering/analys  
 
• Erfarenhetsutbyte  
 
• Feedback/transparens  
 
• Förbättringsarbete  
 
• Fortsatt utveckling och genomförande  
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Tidplan  
Projektet startar i april/maj 2007 då inbjudan skickas till kommuner/landsting. Första träffen 
planeras till september-oktober.  
Projektet planeras pågå i tre år, april/maj 2007 – april 2010, för att få bred erfarenhet av 
metodens fördelar och nackdelar. Den relativt långa projekttiden krävs också för att få 
systematik i användningen av konsultationsformen som en del av styrprocessen.  
 
Avrapportering  
Resultatet av projektet ska spridas genom:  
 

• Skrift där dels, deltagande kommuner/landstings arbete beskrivs och dels en 
metodbeskrivning görs.  

 
• Presentation på olika konferenser under projektets gång och i slutet av projektet  
 
• Webbinformation med skriftligt och visuellt material  
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Bilaga 4 
 

Vi har i enlighet med vår uppdragsbeskrivning utvärderat Gnosjö kommuns projekt 

Medborgarpaneler och kommit fram till att det hittills är ett lyckat projekt. Vi började med att fråga 

deltagarna om deras upplevelser av projektet och fick en bra respons. Då detta är ett projekt med helt 

frivilligt deltagande befarade vi att de som har anmält sitt intresse var de som redan är involverade i 

samhällsfrågor eller på annat sätt intresserade. Men det visade sig vara en bra spridning på de anmälda 

och det fanns allt från högt uppsatta chefer och egna företagare, till dem som bara gått ur grundskolan 

och arbetar på industrin. Gnosjö kommun har en låg genomsnittlig utbildningsnivå och det är bara 

36% av de som svarat som har eftergymnasiala erfarenheter, trots detta har de flesta angett anledningar 

som ”nyfikenhet” och ”viktigt att vitalisera demokratiarbetet” till varför de valde att deltaga i 

projektet. Flera uttrycker att de anser att de är viktigt att ta möjligheten att påverka när man får den, att 

”inte bara sitta hemma vid köksbordet och gnälla”. Många visar också på att enkelheten att kunna 

påverka och uttrycka åsikter hemifrån var en bidragande faktor till att de ville vara med. 

Utvärderingsresultat  

Vi frågade politikerna hur informationen kring projektet gått ut till medborgarna och fick svaret att det 

funnits artiklar på hemsidan och de har talat om projektet på de möten de haft ute i kommunen. Vi 

anser att detta är för tunt och de borde ha informerat mycket mer om ett så här stort och viktigt projekt 

och kanske haft artiklar i lokalpressen och haft riktade insatser kring detta. 108 anmälda deltagare efter 

ett och ett halvt år är inte många, då kommunen har ca 10 000 invånare och man skulle ju önska att 

fler tog tillfället i akt och påverkade. Det är ungefär ett och ett halvt år kvar av projekttiden och vi 

hoppas att denna utvärdering ska främja utvecklingen så att fler tillkommer till panelen. 

Politikerna uttryckte en önskan om att utveckla projektet och kanske utöka användningen av panelens 

åsikter. Mer riktade frågor och ett bättre arbete med de svar som kommer in så att de går att använda 

som beslutsunderlag är vad de efterlyser. Det krävs då fler deltagare för att underlaget ska vara 

legitimt och kunna användas på ett fullgott sätt. Vi tror tyvärr att det kan vara svårt att nå ut till nya 

medverkande utan en bättre informationskampanj, kanske skulle man kunna skicka ut förfrågningar 

till slumpmässigt men representativt valda personer i kommunen för att få en bra spridning och ett 

tillfredsställande beslutsunderlag.  

Vi tror att det kan finnas en risk att de som är politiskt engagerade tar tillfället i akt och försöker att 

påverka mer än de kan i vanliga fall. Vi vet inte hur pass mycket insyn projektledningen har om 

deltagarna men om de som till exempel sitter i kommunfullmäktige även har anmält sig till panelen 

kan det bli fel. Dock är enkäterna som har använts hittills av ganska allmän karaktär och de olika 

politiska riktningarna är inte alltid skönjbara, men vi anser ändå att det borde kontrolleras.   
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Effekten av ett sådant här projekt kan vara svårt att mäta, då man inte kan veta hur det skulle 

ha varit om inte insatsen gjorts (Vedung 1998 s.138). Demokrati i sig är svårt att mäta, men 

man kan ju tänka så att man har ökat förutsättningarna för att medborgarna ska kunna 

engagera sig. Men vilken betydelse det har för olika aktörer kan undersökas med kvalitativa 

metoder 

Ett sätt att mäta effekten skulle kunna vara att ställa frågor om samhällsdelaktighet och 

påverkan till medborgare som ännu inte är med i projektet, för att jämföra med de svar man 

fick från deltagarna. Då detta enbart är en mittutvärdering, för att undersöka deltagarnas och 

politikernas erfarenheter och uppfattningar om projektet och dess ansvariga, kan detta lämnas 

till den slutliga utvärderingen. 
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