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Förord

PrioriteringsCentrum har till uppgift kartlägga pågående projekt i Sverige som
anknyter till området prioritering i vård och omsorg men också att producera
kunskapsöversikter. Under de senaste åren har intresset för demokratifrågor ökat
inom landsting och kommuner och det pågår försök att hitta nya former för
insyn, dialog och påverkan från allmänhetens sida. I denna rapport redovisas och
analyseras försöket inom Landstinget i Östergötland med ett s.k. medborgarråd.
Det är en möjlig metod för medborgardeltagande i prioriteringsprocessen.

Landstinget i Östergötland gav möjlighet för PrioriteringsCentrum att följa
planeringen och genomförandet av försöket. Förutom att ansvara för
utvärderingen har författaren deltagit aktivt i vissa av arbetsgruppens möten.
PrioriteringsCentrum och författaren har givits total frihet att utforma
uppläggningen av utvärderingen. Rapporten har ambitionen att dels beskriva
försöket och dels att utvärdera vissa aspekter av genomförandet.

Linköping 2002-06-05

Peter Garpenby
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Sammanfattning

Rapporten utgör en beskrivning av - och vad gäller vissa aspekter - en
utvärdering av det försök med ett s.k. medborgarråd som genomfördes av
Landstinget i Östergötland i mars 2002. En grupp om nio medborgare hade då
att begrunda och uttala sig om en prioriteringsfråga i hälso- och sjukvård, med
betoning på läkemedel. Förebilden finns att hämta i den internationella modellen
för en s.k. medborgarjury (”citizens’ jury”). Tydliga kännetecken är: en
begränsad grupp medborgare som representerar sig själva, en i förväg definierad
uppgift att lösa, information genom muntlig presentation (genom s.k. vittnen),
diskussion mellan deltagarna, och på slutet en gemensam rekommendation.

Det redovisade försöket måste betraktas som ”avancerat” av flera skäl. För det
första, är det ovanligt att en politisk institution med ansvar för hälso- och
sjukvård sätter ett så pass konkret fall av prioritering i händerna på en grupp
medborgare och ber om ett utlåtande. För det andra, är det ovanligt vid
demokratiförsök i svenska kommuner och landsting att arrangören väljer en så
pass krävande metod (både för arrangören själv och för deltagarna) som ett
”medborgarråd”. För det tredje, har arrangören i det aktuella fallet lyckats
planera och genomföra ett försök som ger viktiga insikter om vad ”öppen
prioritering” i den svenska miljön kan innebära.

� Urvalet av deltagare är en komplicerad process om ambitionen är att
medborgarrådet ska spegla befolkning t.ex. vad gäller ålder, utbildning och
geografisk hemvist. Det är sannolikt en fördel om man har en något större
grupp att rekrytera från än vad arrangören hade i det aktuella fallet.

� Vilken omsorg arrangören måste lägga ner på rekryteringen av deltagare
avgörs slutligen av hur man tänker sig att ”använda” medborgarrådet. Man
bör ha klart för sig att allmänhetens bild av arrangemanget kan påverkas av
hur ett medborgarråd är sammansatt.

� Fallet och uppdraget tar tid att utarbeta om man önskar presentera en konkret
prioriteringsfråga för deltagarna. Det är viktigt att arrangören tänker igenom
hur fallet ska kunna framställas på ett ”rättvisande” sätt. Deltagarna reagerar
sannolikt om de upplever att en patientgrupp ”favoriseras” på bekostnad av
en annan.

� Urvalet av ”vittnen” kan påverka resultat och arrangören bör ställa sig frågan
om hur sammansättningen av informationen ska utformas för att vara
”balanserad”. Det är möjligt att en externt rekryterad referensgrupp kan vara
till hjälp i detta sammanhang.
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� Ordningsföljden för ”vittnen” kan få konsekvenser för hur deltagarna ser på
”fallet” och patienter som berättar om egna erfarenheter kan sannolikt
påverka rådets deltagare starkt.

� Medborgarrådets rekommendation bör vara skriftlig även om den också i
slutskedet kan lämnas i muntlig form till en representant för arrangören.

� Försöket visar att en grupp medborgare är kompetenta att diskutera och
bedöma en prioriteringsfråga om de får tid på sig och möjlighet att inhämta
information. Man bör dock i det aktuella fallet beakta att urvalet till
medborgarrådet resulterade i en överrepresentation av äldre, välutbildade och
personer med stort socialt kapital. Vi behöver liknande försök där deltagarna
har en annan profil.

� I ett vidare perspektiv gäller frågan hur ett arrangemang av den typ som
medborgarrådet utgör ska kunna passas in i den institutionaliserade formen
för representativ demokrati som t.ex. ett landsting utgör. Här återstår en hel
del arbete, både för att säkra den interna och den externa legitimiteten.

� I vilket avseende kan medborgarrådet bidra till att utveckla demokratin? För
att råda bot på ”glappet” mellan valda politiker och medborgare räcker det
inte med en intensifierad mediabevakning, utan arrangören av ett
medborgarråd bör själv kunna erbjuda olika kanaler.

� En möjlighet kan vara att låta en större allmänhet följa delar av
genomförandet via tv. Man kan också tänka sig en offentlig debatt i
anslutning till medborgarrådet, där olika intressen bjuds in för att
kommentera syftet och valet av fall och dess bakgrund.

� På sikt kan uppmärksamheten kring ett medborgarråd bidra till att stärka
legitimiteten för prioriteringsprocessen. En sådan utveckling skulle vara ett
led på vägen mot både öppna prioriteringar och en fördjupad demokrati.
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1. BAKGRUND

1.1 Deliberativa inslag i problemtyngd demokrati

Den representativa demokratin framstod i slutet av 1700-talet som en genialisk
lösning på ett urgammalt problem – hur folkstyre kan förverkligas även om
förutsättningar saknas för att folket i dess helhet ska kunna samlas för att besluta
i sina angelägenheter. I den modell som kommit att bli liktydig med demokrati i
västliga nationer finns dock en serie inbyggda problem. Hur ska folket och dess
valda representanter förhålla sig till varandra? Ska representanterna ”spegla”
folkets värderingar och åsikter i sina beslut eller ska de självständigt ”driva” sina
egna uppfattningar och söka stöd hos folket? I vilken utsträckning kan och bör
folket aktivt delta för att påverka sina representanter, utöver själva
valhandlingen? Hur kan ett ”effektivt” arbete bland de folkvalda förenas med ett
levande intresse för demokratin hos folket?

Att demokratins vitalitet ingalunda är självklar har blivit uppenbart i såväl
Sverige som i många andra länder. Samhället förändras, liksom befolkningens
värderingar och beteenden, vilket självklart får konsekvenser också för
demokratins sätt att fungera. Detta framhålls bl.a. av regeringen i dess s.k.
demokratiproposition till riksdagen, i följande ordalag:

”Traditionella kommunikationskanaler mellan förtroendevalda och
väljare har minskat i betydelse genom utvecklingen av moderna
massmedia. Nya mötesplatser och nya former av politisk aktivitet
växer fram med hjälp av informationstekniken. Den politiska
dagordningen har blivit mer omfattande. Partiidentifikationen har
successivt minskat bland väljarna, dvs. allt färre väljare kan känna
samhörighet med något parti.”

Regeringens proposition 2001/02:80,s.21

Ett sjunkande valdeltagande – ett område där Sverige traditionellt hävdat sig
mycket väl efter andra världskriget - betraktas som oroande1 liksom ett minskat
antal medlemmar i politiska partier och traditionella s.k. folkrörelser.2
Engagemanget hos medborgarna i sakfrågor tycks dock snarast ha ökat, något
som bl.a. kan avläsas i kontakterna med myndigheter. Det politiska
engagemanget förefaller dock vara ojämnt fördelat och visar sig bl.a. i ett lägre
                                          
1 I 1998 års allmänna val till riksdagen var valdeltagandet det lägsta i modern tid – 81,4
procent. Internationellt sett är detta dock en förhållandevis hög siffra.
2 Mellan 1992 och 1997 lämnade en kvarts miljon medlemmar partierna enligt
Demokratiutredningen (SOU 2000:1).
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deltagande bland yngre, personer med låg utbildning, arbetslösa och personer
med utländsk bakgrund. Trots detta finns tydliga indikationer på att demokratin
som styrelseskick är väl förankrad bland svenskarna. Regeringen sammanfattar
situationen på följande vis:

”Enligt regeringen visar den svenska demokratin styrka och
möjligheter men också svagheter och hot. Demokratin som
styrelseform är väl förankrad bland medborgarna. Det finns
däremot problem med demokratins funktionssätt.”

Regeringens proposition 2001/02:80,s.26

Det finns inga tungt vägande skäl att ifrågasätta den representativa demokratin
som grund för det svenska folkstyret, menar regeringen (Prop. 2001/02:80). Men
stor vikt bör läggas vid ansträngningar att öka valdeltagandet liksom
rekryteringen till politiska partier. Därutöver bör en långsiktig ambition vara att
öka medborgarnas möjligheter att påverka den politiska processen mellan valen.
En sådan möjlighet är arrangemang där medborgaren uppträder som brukare (av
offentliga tjänster).

Men regeringen utesluter inte andra former för deltagande.
Demokratiutredningen argumenterade för en deltagardemokrati med deliberativa
kvaliteter (där utbyte av argument och diskussion är centrala inslag).3
Regeringen håller en dörr öppen för försök med s.k. deliberativa processer men
konstaterar samtidigt att denna modell inte passar överallt, och är beroende av
lokala förhållanden och medborgarnas önskemål. En variant som lyfts fram av
regeringen är ”medborgarpaneler”, varmed avses ”ett slumpmässigt urval av
medborgare som deltar i en form av samråd innan de lämnar sina åsikter.” (Prop.
2001/02:80,s.64).

Försök med s.k. medborgarpaneler har genomförts i Sverige, men bristande
representativitet bland deltagarna har då uppfattats som ett problem. Regeringen
tycker för sin del att detta inte behöver innebära att medborgarpaneler är
ointressanta som demokratisk arbetsform. De kan utgöra ett värdefullt inslag i
den kommunala demokratin som en arena för medborgarna att framföra sina
åsikter och för samtal och reflektion för medborgare som står utanför
partipolitiken. Regeringen vill dock inte överbetona betydelsen av nya former
för medborgarnas deltagande i politiken. Medborgarpaneler kan visserligen
fungera som inspirationskällor, men kan inte ersätta de politiska partierna som
                                          
3 I sitt slutbetänkande beskriver Demokratiutredningen den deliberativa demokratiteorin enligt
följande: ”Demokratin ger ett ramverk för diskussion mellan jämlikar. Politik kopplas till
diskussion. Demokratin är därför i behov av offentliga arenor där opinioner kan bildas,
debatteras och ifrågasättas. I dessa diskussioner underordnas mina egna intressen det
gemensamma bästa. I en fri och öppen diskussion prövas förslagen.” (SOU 2000:1, s.22-23).
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länk mellan medborgarna och den beslutande nivån. Där har partierna den
oersättliga uppgiften att väga samman olika intressen och ta ett samlat och
övergripande samhällsansvar, menar regeringen (Prop 2001/02:80,s.64).

1.2 Varför medborgare i prioriteringsprocessen?

I Sverige kan en konsultation av allmänheten i samband med prioriteringsfrågor
i vård och omsorg motiveras från rent demokratiska utgångspunkter.
Verksamhet som finansieras med skattemedel eller genom allmän försäkring
måste var öppen för insyn från allmänheten och dess inriktning möjlig att
påverka. Om medborgarna upplever brist på inflytande i frågor som uppfattats
som väsentliga kan förtroendet för en demokratisk ”kontroll” av hälso- och
sjukvården undergrävas. Denna tendens förstärks om beslut flyttas långt från
medborgarna och om frågorna framställs som så ”komplexa” att ”vanligt folk”
inte kan sätta sig in i dessa.

Men det finns också ett annat viktigt skäl, nämligen att frågor om prioritering
rymmer etiska problemställningar. En process som uppfattas kunna påverka
hälsa, fysisk och psykisk livskvalitet, och rymmer frågor om rättvisa och
människovärde, tenderar att engagera allmänheten. När beslutsfattare inom
hälso- och sjukvården ställs inför frågor som inte låter sig besvaras med enbart
ideologiska eller vetenskaplig argument ökar motivet för en folklig förankring.
Utan en sådan förankring riskerar förtroendet för hälso- och sjukvården att
rubbas, också i en situation där verksamheten utvecklas genom inslag av
utvärderingar och systematisk bedömning av det vetenskapliga underlaget
(evidensbaserad hälso- och sjukvård). Insikten har vuxit sig stark att
prioriteringsprocessen måste få en utformning som befolkningen i vid mening
kan acceptera. En väg är att knyta an till ”deliberativa” metoder som ger
allmänheten möjlighet att både bidra med och ta del av olika argument. När det
gäller grundläggande frågor om välfärd, kan människor inte förväntas acceptera
villkor som bygger på skäl som de inte kan godta.4 En ”deliberativ” metod ger i
sin ideala form deltagarna möjlighet att söka efter argument som alla kan
förenas kring. Diskussion och inhämtande av information på lika villkor är
viktiga inslag i en sådan process. Det finns ett antal metoder som har utvecklats
för att praktiskt involvera allmänheten i en ”deliberativ” process, där de mera

                                          
4 Förespråkare för denna linje i prioriteringsfrågor är framför allt Daniels och Sabin (1997).
Även om de utgår från en amerikansk situation torde resonemanget vara giltigt också för
nationer med skattefinansierad hälso- och sjukvård.



4

kända är ”medborgarjury” (”citizens’ jury”) och fördjupad
opinionsundersökning (”deliberative opinion poll”).5

2. SYFTE

Rapporten utgör en beskrivning av - och vad gäller vissa aspekter - en
utvärdering av det försök med ett s.k. medborgarråd som genomfördes av
Landstinget i Östergötland i mars 2002. En grupp om nio medborgare hade då
att begrunda och uttala sig om en prioriteringsfråga i hälso- och sjukvård, med
betoning på läkemedel. Genomförandet av medborgarrådet uppfattades av
landstinget som ett försök och ingår som en del i projektet Medborgardialogen,
som syftar till att utveckla och testa olika ”arenor” för interaktion mellan
politiker och allmänhet.6

3. METOD

Att utvärdera metoder som syftar till att involvera allmänheten i politiska
beslutsprocesser är komplicerat. Det beror på att målet för sådana aktiviteter kan
variera, alltifrån en mer oprecis önskan att aktivera befolkningen (en symbolisk
användning), till en uppriktig önskan att ta reda på vad befolkningen anser och
att använda resultatet som grund för beslutsfattande (en instrumentell
användning).

Därutöver finns förhoppningen befolkningens medverkan ska stärka förtroendet
för politiska institutioner (resultera i en högre grad av legitimitet). De metoder
som kommer till användning för att involvera allmänheten är dock sällan
standardiserade, och förutsättningarna vid tillämpning skiljer sig åt mellan olika
miljöer (kontextuell variation). Det finns inte heller i litteraturen några
etablerade kriterier som kan ligga till grund för en utvärdering. Vad är det vi ska
utvärdera: processen eller resultatet? Vad kan uppfattas som kriterier på en
lyckad process eller en god användning som bidrar till att stärka demokratin? Är
deltagandet i sig ett mål eller endast ett medel på vägen mot ett annat och mer
omfattande mål?

                                          
5 För en översikt av dessa och andra metoder som kan användas vid konsultation av
befolkningen i anslutning till prioriteringsprocessen se Garpenby 2001.
6 Ansvarig inom landstinget för Medborgardialogen är en politisk arbetsgrupp. Under denna
arbetar en tjänstemannagrupp med en ansvarig projektledare. Olika delprojekt ingår där
medborgarrådet utgör ett sådant. För en beskrivning av bakgrund och planering av hela
Medborgardialogen se Broqvist 2002.
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De flesta kriterier som lanserats för utvärdering av befolkningens deltagande tar
sin utgångspunkt i processen, menar Rowe och Frewer (2000). Däremot får ofta
resultatet av processen mindre uppmärksamhet. En modell för utvärdering med
sådan inriktning har föreslagits av Webler (1995). De kriterier som han utvecklat
är mycket detaljerade och fokuserar helt på processen vid medborgarnas
deltagande.
Vid denna utvärdering följs istället i stort de kriterier som lanserats av Rowe och
Frewer (2000). De är mindre detaljrika än hos Webler och kan indelas i två
grupper: (a) kriterier för befolkningens acceptans av metoden och (b) kriterier
som gäller processens genomförande.

Eftersom medborgarrådet i Östergötland är ett försök och landstinget tydligt
deklarerat att frågeställningen visserligen är relevant men inte är aktuell på den
politiska dagordningen finns ingen anledning att ta med kriterier som avser
metodens effekt (hur den passar in i den politiska beslutsprocessen). Det kan
inte bedömas med ledning av detta försök. Följande acceptanskriterier kan dock
anses vara relevanta även i försökssammanhang:

A. Acceptanskriterier

a) Deltagarnas representativitet (de ska utgöra ett representativt urval av den
berörda befolkningen).

b) Processens oberoende (processen ska genomföras oberoende och opartiskt)
c) Öppenhet (processen ska vara så öppen att allmänheten kan följa vad som

pågår och vilka beslut som sker).

Rowe och Frewer föreslår också ett antal allmänna processkriterier som
förefaller relevanta i det aktuella sammanhanget. Däremot finns ingen anledning
att beakta metodens ”kostnadseffektivitetet”, t.ex. hur den framstår i relation till
andra alternativ (den måste bedömas i ett större sammanhang och i relation till
hela den Medborgardialog som landstinget i Östergötland genomför). Följande
allmänna processkriterier är dock rimliga här:

B. Processkriterier

d) Tillgång till resurser (deltagarna ska ha tillgång till lämpliga resurser, t.ex.
information, expertkunskap och tid).

e) Uppgiftsdefinition (den uppgift deltagarna ska hantera ska vara tydlig,
omfattningen klar och genomförandet begripligt).

f) Ordnat beslutsfattande (det ska finnas en tydlig och klar teknik för
deltagarnas beslutsfattande och dokumentation av resultat ska finns).
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Därutöver använder vi i utvärderingen ett antal mer metodspecifika kriterier,
med avsikt att bedöma medborgarrådet som en deliberativ metod där
information och diskussion kombineras och där deltagarna tillsammans skapar
en gemensam lösning:7

C. Metodspecifika kriterier

g) Ändrade preferenser (metoden har en potential att påverka deltagarnas
uppfattning).

h) Konsensusprocessen (deltagarna ska arbeta fram en gemensam
rekommendation).

i) Arbeta för samhällets bästa (metoden ska uppmuntra till breda
samhällslösningar).

j) Fördjupade insikter (metoden kan öka insikten hos deltagarna om den
representativa demokratins villkor).

4. MATERIAL

Underlaget till denna rapport har samlats in genom deltagande observation –
medverkan av författaren i vissa möten med den tjänstemannagrupp som hade
att förbereda medborgarrådet - genom två enkäter riktade till deltagarna i
medborgarrådet och genom intervjuer.

Deltagarna fick i början av den första dagen besvara Formulär 1 som innehöll
ett antal bakgrundsfrågor (avseende t.ex. utbildning och social aktivitet) och ett
antal påståenden om svensk hälso- och sjukvård som de hade att ta ställning till.
Formulär 2, som besvarades i slutet av den andra dagen, innehöll samma
påståenden om hälso- och sjukvård som i Formulär 1, samt påståenden om
genomförandet som de hade att ta ställning till.

Följande intervjuer genomfördes veckan efter medborgarrådet:

� Telefonintervjuer med sex av deltagarna.

� En telefonintervju och en besöksintervju med de två gruppledarna.

� En besöksintervju med den tjänsteman i landstinget som hade
planeringsansvaret för medborgarrådet.

                                          
7 Dessa kriterier är valda utifrån författarens bedömning av vilka de centrala inslagen är i den
aktuella metoden. Se t.ex. Stewart et al 1994, Crosby 1995 samt Smith och Wales 1999.



7

5. MEDBORGARRÅDET SOM METOD

Det medborgarråd som genomfördes i Östergötland i mars 2002 har starka
beröringspunkter med den internationella modell för deltagande som benämns
”medborgarjury” (citizens’ jury). Det råder knappast något tvivel om att
förebilden finns att hämta i denna modell. Tydliga kännetecken är: en begränsad
grupp medborgare som representerar sig själva, en i förväg definierad uppgift att
lösa, information genom muntlig presentation (genom s.k. vittnen), diskussion
mellan deltagarna, och på slutet en gemensam rekommendation. Metoden har
prövats inom hälso- och sjukvårdens område främst i Storbritannien. Den har
blivit både hyllad som en möjlig väg att utveckla demokratin (Coote och
Lenaghan 1997), och ifrågasatt för brister i bl.a. representativitet hos deltagarna
och legitimitet hos allmänheten (Pickard 1998).

”A Citizens Jury should be designed and conducted so as to serve the
general public and not a special interest. The process works better on
value questions than technical issues.”

Crosby 1995, s.157

Ett flertal benämningar förekommer på svenska för den metod som här åsyftas:
medborgarråd, medborgarpanel, medborgarjury. Ett problem i sammanhanget är
att samma benämning används trots att viktiga inslag kan skilja sig åt – det är
således en fördel att åtminstone precisera vilka villkor som bör vara uppfyllda.
Två centrala villkor är förekomsten av information och diskussion.

Metoden utgår från antagandet att i en demokratisk process är det både möjligt
och legitimt att påverka medborgarnas värderingar eller preferenser genom
information och diskussion. Metoden syftar till att skapa en ”informerad
opinion.”8 Detta till skillnad från metoder där preferenser uppfattas som givna
och stabila och där förändringar av dessa kan betraktas som ett problem,
eftersom de vid en given tidpunkt ska fastställas med största möjliga precision,
för att därefter aggregeras (individuella svar i en opinionsundersökning e.dyl.
som förvandlas till aggregerade data, procent etc.).

Vi kan således konstatera att inslag av information och diskussion är centrala
komponenter i den aktuella metoden (det är dessa inslag – särskilt diskussion -
som gör att metoden ansluter till den s.k. deliberativa demokratitradition som

                                          
8 Avsikten är att metoden ska ge en fingervisning om vad allmänheten skulle anse om
människor i gemen hade tillgång till information i sakfrågan och gavs tid att reflektera över
denna. Den ”informerade opinionen” skapas dock inom en begränsad grupp som får möjlighet
att delta – det stora flertalet i samhället utgör likväl en ”oinformerad opinion.”
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nämndes ovan). Därutöver finns villkor som är mer problematiska: det är oklart i
vilken utsträckning de är eftersträvansvärda (det beror i stor utsträckning på hur
metoden är tänkt att passa in i en demokratisk process), och det kan vara svårt
att fastställa huruvida dessa är uppfyllda. Typiska exempel är representativitet
och integritet.

5.1 Representativitet

Enligt medborgarjuryns amerikanske upphovsman, Ned Crosby, utmärks
metoden av:

_ _ ”a group of randomly selected people, gathered in such a way as
to represent a microcosm of their community _ _ _”

Crosby 1995,s.157

Det innebär att gruppen representerar befolkningen genom att den liknar
befolkningen (den utgör ett ”mikrokosmos” av hela befolkningen), inte genom
att agera på uppdrag av befolkningen.9 För att kunna återskapa ett
”mikrokosmos” måste inslag av slumpmässigt urval tillämpas. Det
slumpmässiga urvalet betonas även av upphovsmannen till den tyska varianten
av medborgarjuryn, Peter Dienel (Dienel och Renn 1995). Betoningen på
slumpmässigt urval och representativitet hänger samman med den ambition som
både Crosby och Dienel har: att ”den vanliga medborgarens röst” ska komma till
uttryck. Metoden för urval kan skilja sig åt: slumpmässig dragning ur
befolkningsregister (”simple random selection”) eller en kombination av
slumpmässigt och strategiskt urval, med kvotering efter ålder, kön, etnisk
tillhörighet, och till och med åsikter (stratified random selection) – i det
sistnämnda fallet krävs en kartläggning av åsikter i en normalpopulation.

Eftersom gruppen dock en begränsad (vanligen 12-25 personer) uppstår problem
med representativitet. Med en sådan liten grupp blir det omöjligt att hävda att
alla åsikter finns representerade. Det uppstår också problem om man hävdar att
deltagarna ”representerar” olika grupper i samhället (alla kvinnor, alla äldre, alla
yngre etc.) (Smith & Wales 1999). Dessutom måste inledningsvis fastställas
vissa inklusionskriterier. Från vilken population bör deltagarna hämtas för att de
ska kunna betraktas som legitima ”beslutsfattare” i den aktuella frågan?

                                          
9 När man agerar på uppdrag av någon etableras en ”principal-agent-relation vilket är grunden
för den representativa demokratin, d.v.s gruppen förtroendevalda behöver inte vara en kopia
av befolkningen utan den har sitt mandat genom att vara utsedd av folket.
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Möjligen är det ett mindre problem i en svensk kommun eller ett landsting,
såvida den fråga som ska behandlas angår alla kommun/landstingsinvånare
(annars kan även där inklusionsproblem uppstå). Hur långt man bör gå för att
deltagarna ska utgöra ett ” samhällets mikrokosmos”, för att citera Crosby, är
omöjligt att säga. Det minsta man kan begära är att arrangören tydligt anger hur
deltagarna har valts ut.

5.2 Integritet

Även om medborgarjuryn har en arrangör (en sponsor) finns hos
upphovsmännen till metoden en föreställning om att alla inblandade har en
genuin önskan att skapa en balanserad och neutral process - en process som ska
gagna ett allmänintresse och vara fri från särintressen. Särskilda insatser ska
göras för att undvika partiskhet och skydda processens integritet. Ned Crosby
uttrycker det på följande vis:

”There are two essentials in maintaining the integrity of the process:
minimization of staff biases and maintenance of effective citizen
control.”

Crosby 1995,s.163

Omsorgen om processens integritet bottnat naturligtvis i insikten om att
genomförandet kan ”manipuleras” och då kan såväl metoden som ambitionen att
konsultera befolkningen och att utveckla demokratin förlora i trovärdighet. Den
uppgift eller fråga som juryn ska behandla kan utformas så att alternativa
lösningar blir svåra att uppfatta. Den information som deltagarna får ta del av
kan vara ”partisk” i någon mening och kan också presenteras på ett sätt så att
vissa argument i högre grad än andra gör intryck på deltagarna. Genomförandet
av diskussionen kan också styras i någon riktning, där vissa uppfattningar eller
normativa ståndpunkter favoriseras.

Flera lösningar på problemet med skydd av processens integritet har dock
presenterats. Crosby menar att de inblandade från arrangören måste föra en
intern dialog om vilka potentiella risker för partiskhet som kan föreligga och
vilka vägar som finns att eliminera dessa. En annan viktig åtgärd är att låta
deltagarna själva utvärdera olika inslag i processen (Crosby 1995).

Även andra åtgärder har föreslagits, som att knyta en referensgrupp med bred
samhällsrepresentation till projektet, eller att låta oberoende observatörer följa
genomförandet och rapportera om sina iakttagelser direkt till allmänheten.



10

Öppenhet är givetvis nyckeln till metodens trovärdighet och kan avse både vad
som förevarit i planeringsskedet och hur genomförandet har avlöpt. Att låta
deltagarna komma till tals om sina upplevelser av genomförandet måste också
betraktas som mycket viktigt i sammanhanget.

6. PLANERING AV MEDBORGARRÅDET

I detta kapitel lämnas en redogörelse för planeringsskedet inför genomförandet
av medborgarrådet i Östergötland. Beskrivningen bygger på deltagande
observation och på intervjuer.

6.1 Urval av deltagare

Landstinget i Östergötland valde att låta den egna organisationen svara för
rekryteringen av deltagare till medborgarrådet.10 Som grund för det slutliga
urvalet fanns en lista med ca. 50 namn på personer som uttryckt intresse för att
på något sätt delta i aktiviteterna inom den s.k. medborgardialogen. Av dessa
hade ett 10-tal anmält intresse genom att skicka in en talong från landstingets
tidskrift ”Hälsotecken” som går ut till i princip alla hushåll i länet. Ett 40-tal av
hade i ett tidigare skede lämnat en positiv reaktion på ett brev från landstinget
om medverkan i samtalsgrupper. Breven skickades till ett slumpmässigt urval i
ett antal geografiska områden i länet. Totalt skickades 350 brev och 39 av dessa
besvarades positivt (se Broqvist 2002).

De 50 personerna hade gjort ett aktivt val genom att anmäla sig till aktiviteter i
anslutning till den s.k. medborgardialogen. De kontaktades per telefon av den
planeringsansvariga tjänstemannen eller annan medarbetare, varvid
medborgarrådet närmare presenterades och uppgifter om personerna samlades in
(ålder, utbildning, yrke, nuvarande eller tidigare verksamhet inom landstinget,
aktuella förhållanden t.ex. sjukskrivning). Efter samtalen återstod ca. 40
personer som visat intresse för deltagande i medborgarrådet. Därefter uppsattes
kriterier för det slutliga urvalet: bosättningsort, ålder, utbildning (”inte för
många med akademisk utbildning”), arbete i landstinget (”högst två-tre personer
med denna bakgrund”). I ett tidigt skede beslutade man att sätta den nedre
åldersgränsen till 20 år, men det visade sig att i den grupp som disponerades
fanns ingen under 40 år. Att i efterhand söka korrigera detta genom rekrytering
                                          
10 I Storbritannien anlitades externa företag (”market reserach or similar organisations”)
(McIver 1998). Den svenska Gentekniknämnden gav Sifo Research i uppdrag att välja ut
deltagare till den lekmannapanel som genomfördes hösten 2000 (Gentekniknämnden
2001,s.85).
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av yngre personer ansågs alltför tidskrävande och för vanskligt.11 Landstinget
valde därför att acceptera den skeva åldersfördelningen eftersom
medborgarrådet betraktades som en försöksverksamhet – det bedömdes möjligt
att pröva metoden trots att yngre deltagare saknades.12

Arrangören valde därefter ut nio personer i olika åldersgrupper, vilka var
fördelade geografiskt i länet, och som hade en utbildning som i stort
överensstämde med befolkningen. På samma sätt valdes nio reserver ut. Av de
utsedda nio ordinarie tvingades emellertid tre tacka nej på grund av arbete och
sjukdom.

Att antalet deltagare i medborgarrådet slutligen blev nio berodde på följande två
faktorer: landstinget hade erfarenhet av fokusgrupper med runt tio deltagare och
den planerade videoinspelningen ställde vissa tekniska krav (den möjliga
bildvinkeln begränsade antalet deltagare runt bordet).13

Hur väl överensstämmer deltagarna i medborgarrådet med befolkningen i
Östergötland med avseende på sådana kriterier som kan bedömas vara viktiga i
en deliberativ process (inslag av diskussion kring argument som förekommer i
befolkningen)?

Förutom en skev åldersfördelning bland deltagarna jämfört med
normalbefolkningen (medelåldern bland deltagarna var 60 år, den yngsta 43 år
och den äldsta 81 år, se vidare bilaga 7) kan följande noteras:

                                          
11 Vissa kontakter med skolor hade genomförts inom ramen för Medborgardialogen men
landstinget valde av olika skäl att inte gå vidare med dessa i anslutning till medborgarrådet.
12 När Gentekniknämnden under 2000 samlade en s.k lekmannapanel skedde urvalet i två
steg. Först valdes 2643 personer ut slumpmässigt, vilka kontaktades via brev. De 94 som
anmälde sitt intresse för deltagande gick vidare till det slutliga urvalet. Utifrån kriterier som
ålder, kön, bostadsort och utbildning valdes slutligen de 14 deltagarna. Även här finns
naturligtvis ett starkt inslag av självselektion. Skillnaden är att man hade en något större grupp
att välja från (Gentekniknämnden 2001,s.85).
13 I en s.k. medborgarjury brukar deltagarna vara något flera än nio. Antalet kan variera från
12 upp till 25 – det senare i den tyska varianten. I de brittiska försöken med medborgarjury
som rådgivare till sjukvårdsdistrikt i slutet av 1990-talet var deltagarantalet 16 (McIver 1998).
En anledning till att gruppen vanligtvis görs större är önskemålet att deltagarna ska
”representera” befolkningen och det är lättare att sätta samman gruppen av deltagare efter
olika kriterier om de är flera. Med flera deltagare påverkas dock möjligheterna att genomföra
en diskussionen där alla kan komma till tals – det ställer större krav på diskussionsledaren och
det tar också längre tid att genomföra diskussionen. Ett exempel på att motstridiga krav
återfinns inom samma metod.
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� Personer med eftergymnasial utbildning var överrepresenterade (Av 9
deltagare hade 7 studerat vid eller hade examen från högskola/universitet.
I Östergötland har ca. 25 % av den vuxna befolkningen eftergymnasial
utbildning och ännu färre i åldersgrupperna över 55 år).

� Personer med ett betydande socialt engagemang var överrepresenterade
(Fördelat på de 9 deltagarna i rådet fanns 12 olika uppdrag i
organisationer/föreningar, vilket är betydligt fler än i en svensk
normalbefolkning14 (se vidare bilaga 7).

� Personer med stort politiskt intresse var överrepresenterade (Av de nio
deltagarna uppgav 7 att de är mycket intresserade av politik i allmänhet,
medan 2 uppgav att de inte är särskilt intresserade. Detta kan jämföras
med resultatet från Riks-SOM 2000 där 10% av de svarande uppgav att de
är mycket intresserade av politik).

Vi kan också notera följande beträffande förvärvsfrekvens och sjuklighet:

� Ingen av deltagarna var då medborgarrådet genomfördes i förvärvsarbete,
de var antingen ålderspensionärer, förtidspensionärer eller sjukskrivna.

� Sannolikt finns bland deltagarna – även med hänsyn tagen till ålder – fler
högkonsumenter av vård än i normalbefolkningen (4 av 9 deltagare
uppgav att de för egen del haft fem eller flera vårdkontakter under de
senaste 12 månaderna).15

Landstinget kontaktade presumtiva deltagare via telefon för att presentera
projektet – en uppskattning är att samtalen i genomsnitt tog 20 minuter. De
ansträngningar som därvid krävdes för att övertyga de personer som initialt visat
intresse för landstingets Medborgardialog, att också delta i det aktuella
arrangemanget (medborgarrådet) varierade.

Landstinget valde att inte betala något arvode till deltagarna. De fick istället en
mindre gåva i slutet av dag två. Därutöver åtog sig arrangören att täcka förlorade
arbetsinkomster, om någon av de medverkande måste ta ledigt från arbetet

                                          
14 Vårt referensmaterial i detta fall utgöras av Riks-SOM 2000 från Göteborgs universitet. Se
t.ex. http://www.som.gu.se/.
15 Det finns inget riktigt bra referensmaterial i detta fall, men data som samlades in under
slutet av 1999 i Östergötland i samband med en studie om hälsoinformation, då ett
representativt urval tillfrågades om bl.a. vårdkonsumtion, visar att i åldersgrupperna över 45
år har 16-23% fler än fem besök per år.
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(vilket inte visade sig vara aktuellt). Vidare stod landstinget i förekommande fall
för kostnaden för inkvartering på hotell.

6.2 Formulering av uppdraget

Den tjänstemannagrupp med olika kompetenser (i fortsättningen benämnd
arbetsgrupp) som arbetade med att förbereda medborgarrådet lade utan tvekan
ned mest tid på att diskutera och utveckla det uppdrag som skulle ligga till grund
för medborgarrådets arbete. Inriktningen på uppdraget var i stort sett klar när
arbetsgruppen träffades första gången: en prioriteringsfråga med fokus på
läkemedel.16 Det fanns olika uppfattningar i gruppen om hur tydligt ”fallet”
skulle vara med avseende på val mellan olika alternativ. De medicinskt
sakkunniga arbetade fram texten med fallbeskrivningar varefter denna
fortlöpande diskuterades i arbetsgruppen (och i den politiskt sammansatta
gruppen).

Det problem som landstinget önskade presentera för medborgarrådet har sin
bakgrund i den situation som uppstår när sjukvårdshuvudmannen tar över
ansvaret för läkemedelskostnader från staten. Nya effektiva men dyra läkemedel
ställer landstinget inför svåra val. I vissa fall är den medicinska nyttan uppenbar
och patientens livskvalitet förbättras markant. Det kan också finnas patienter där
nyttan av ett läkemedel inte är given, eller är något mindre. Denna situation –
där nyttan för patienterna varierar inom samma sjukdomsgrupp - illustrerades i
fallbeskrivningen med allvarlig ledsjukdom, ledgångsreumatism (reumatoid
artrit). Mot detta ställdes läkemedelsbehandling av patienter med magbesvär
utan säker påvisbar orsak, s.k. funktionell dyspepsi. För den senare gruppen har
kostnaderna för läkemedelsbehandling ökat under senare år och effekterna av
vissa läkemedel som skrivs ut till patienterna är oklar. Medborgarrådet hade att
ta ställning till om resurserna för behandling av den senare patientgruppen
(funktionell dyspepsi) kan minskas för att landstinget ska kunna behandla fler
patienter med ledgångsreumatism.

Fallet var tänkt att illustrera ett prioriteringsdilemma inom landstinget som är
fullt tänkbart, men som inte står på den politiska dagordningen för närvarande.
Diskussionen i arbetsgruppen kom mycket att kretsa kring frågan hur
prioriteringsdilemmat skulle kunna tydliggöras för medborgarna. Om de
alternativ som presenteras är fundamentalt olika (t.ex. att nyttan med nya
läkemedel för en patientgrupp är otvetydig) blir valet självklart och därmed
ointressant. Inom hälso- och sjukvården förekommer många situationer där
                                          
16 Denna inriktning hade diskuterats och lagts fast i den politiska arbetsgruppen för
Medborgardialogen.
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nyttan med nya behandlingsmetoder inte är alldeles självklar för patientgrupper
på marginalen (vissa kan ha nytta och andra mindre nytta). Det är snarast dessa
prioriteringssituationer som utgör dilemman för sjukvårdens beslutsfattare idag.
Men hur ska fallet kunna beskrivas för medborgare som under några dagar ska
diskutera detta utifrån relevant information? Den slutliga skrivningen av ”fallet”
hade inslag av kompromiss. Arbetsgruppen blev snart varse att det tar tid och
kräver omsorg att i ord formulera ett prioriteringsdilemma för medborgarna även
om det är välbekant för de initierade (se bilaga 5). Dessutom kräver metoden att
– som i det aktuella fallet – två sjukdomsgrupper beskrivs på ett ”neutralt” och
likvärdigt sätt. Bland arbetsgruppens medlemmar fanns i några fall känslan att
man inte lyckades fullt ut i det sistnämnda avseendet.

- Fallet tog längre tid än vad vi trodde, och vi kände oss inte helt färdiga när vi
släppte det heller, men någonstans måste man ändå vara färdig, menar den
planeringsansvariga tjänstemannen.

6.3 Urval och förberedelse av vittnen

Medborgarrådet representerar en metod som syftar till att skapa en ”informerad
opinion” bland deltagarna. Informationen lämnas framför allt muntligt genom de
”vittnen” som deltagarna har tillgång till. I praktiken måste dessa ”vittnen”
väljas ut i förväg och förberedas på sin uppgift (även om metoden lämnar
utrymme för att deltagarna ska kunna kalla andra ”vittnen”). Man brukar skilja
på neutrala s.k. sakvittnen, som ska tillhandahålla bakgrundsinformation, och
vittnen som företräder bestämda intressen eller parter, s.k. partsvittnen. Vid
förberedelserna av medborgarrådet i Östergötland tog arrangören fasta på denna
uppdelning. Det visade sig dock inte vara självklart vem som ska räknas som
”sak- eller partsvittne”. Att sätta samman den grupp av vittnen som tillsammans
ska stå för en ”balanserad” bild av aktuella förhållanden stötte också på vissa
problem.

Till gruppen sakvittnen räknade arrangören representanter för den medicinska
professionen där samtliga hämtades lokalt inom landstinget. De representerade
kunskap om läkemedelsfrågor, om prioriteringsdilemmat ur ett etiskt perspektiv,
om primärvårdens möte med patienter och om de aktuella sjukdomarna
(ledgångsreumatism och funktionell dyspepsi) och förekommande behandlingar.
Till partsvittnen räknades patienterna inom de aktuella sjukdomsgrupperna.

Urvalet skedde på så vis att en medicinsk representant i arbetsgruppen
kontaktade och förberedde läkarna, varefter dessa valde ut patienter som de
bedömde som lämpliga. Patienterna kontaktades därefter av en tjänsteman med
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uppgift att motivera dem att ställa upp med ”vittnesmål” inför medborgarrådet.
Det visade sig relativt enkelt att hitta tre patienter med ledgångsreumatism som
var villiga att medverka, men trots ansträngningar lyckades man endast få en
patient med funktionell dyspepsi att ställa upp. Projektledningen valde att låta
denna obalans passera – konsekvenserna visade sig först senare.

Alla sakvittnen kallades till ett möte där delprojektet presenterades och där den
egna rollen som ”vittne” klargjordes. De ombads också att förbereda en skriftlig
version av presentationen. Ett sakvittne deltog dock inte i mötet, något som
möjligen fick konsekvenser för framförandet (det kom att betraktas som
avvikande från den linje arbetsgruppen hade tänkt sig).

Frågan om hur ”opartiska” de medverkande sakvittnena egentligen var kom att
aktualiseras vid genomförandet av medborgarrådet. För medverkande
medicinska experter kan det vara svårt att stå för en ”neutral” framställning när
man talar i egen sak, d.v.s. beskriver det sjukdomsområde där man själv är
verksam.

6.4 Val av gruppledare

Samtalsledaren (ibland benämnd moderator) är en central person vid
genomförandet av den metod som medborgarrådet representerar. Det beror på
att diskussion utgör ett så viktigt inslag i arbetet, och kontrollen över
diskussionen kan påverka slutresultatet. Visserligen hävdar upphovsmännen till
både den amerikanska och den tyska varianten att samtalsledarna inte ska
instruera eller leda deltagarna, inte heller lämna någon egen information eller
påpeka ”partiskhet” i den information som lämnas av ”vittnen” (Stewart et al
1994). Det har hävdats att deltagarna ska ha möjlighet att påverka både valet av
samtalsledare och den teknik eller ”stil” som används för att vägleda
diskussionen (Webler 1995). I de flesta fall väljer dock arrangören vem som ska
vara samtalsledare och tekniken liksom ”stilen” kan variera (McIver 1998,
Pickard 1998). Ibland används två eller flera samtalsledare med olika uppdrag,
t.ex. att ansvara för att uppgiften löses inom utsatt tid respektive att tillse att
deltagarna är informerade och kan samarbeta (lösa eventuella konflikter).

I Östergötland valde arrangören att ha två samtalsledare, benämnda gruppledare,
varav den ena rekryterades externt och den andra hämtades från landstingets
egen organisation. Man valde att ha gruppledare med olika kompetenser, en man
och en kvinna. Den externt rekryterade gruppledaren, som hade huvudansvaret
för att leda diskussionen, hade viss erfarenhet av hälso- och sjukvård men var
inte närmare bekant med det aktuella ämnet (medborgarrådets uppgift).
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7. GENOMFÖRANDE AV MEDBORGARRÅDET

Detta kapitel behandlar genomförandet av medborgarrådet. Det bygger på
intervjuer med deltagarna och med medborgarrådets gruppledare samt material
från frågeformulären.

7.1 Genomförande enligt plan?

Den manual för genomförande av ett medborgarråd under två dagar som
landstinget utarbetade visade sig möjlig att följa – inga förändringar eller
omkastningar i programmet var nödvändiga (se bilaga 4). Arrangören hade från
början ett starkt intresse att dokumentera medborgarrådets arbete i både ljud och
bild. För detta ändamål användes en fjärrmanövrerad kamera för
videokonferenser, fast monterad i ett sammanträdesrum i landstingshuset. Den
medgav att rådets möte kunde följas från en annan lokal, förutom att allt
bandades.17 Ljudupptagningen fungerade inte bra under den första dagen, men
förbättrades under dag två då man började använda bordsmikrofoner.

Den största utmaningen var, enligt den planeringsansvariga inom landstinget, att
se om alla deltagare som förklarat sig villiga att medverka verkligen dök upp på
morgonen den första dagen. Alla hade inte skickat in den talong som bifogades
ett av breven (där personen skulle markera om han eller hon avsåg att medverka)
och det krävdes därför telefonsamtal för att få detta bekräftat). Samtliga
deltagare kom dock att medverka under de båda dagarna. Eftersom deltagarna
inte fick veta något om uppgiften i förväg kunde arrangören inte utesluta avhopp
– ingen visste bestämt hur enskilda deltagare skulle reagera när de ställdes inför
ett konkret prioriteringsdilemma i hälso- och sjukvården.

Vid användning av liknande metoder utomlands upprättas ofta ett ”kontrakt”
mellan deltagarna och arrangören, som behandlar parternas förväntningar på
varandra. Något liknande diskuterades också inom Landstinget i Östergötland
men kom aldrig att tillämpas. Att binda upp arrangören – landstinget – genom
ett ”kontrakt” bedömdes inte som rimligt eftersom rådet trots allt var en

                                          
17 Deltagarna hade naturligtvis informerats om att hela mötet skulle dokumenteras i ljud och
bild och de hade godkänt arrangemanget. Utvärderingen visar att två av nio deltagare ”delvis”
instämde i påståendet: ” Jag upplevde det obehagligt att medborgarrådets möte
videofilmades”.
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försöksverksamhet.18 Konkreta regler för rådets arbete fick deltagarna komma
överens om muntligt i början av den första dagen.
Man kan dock notera att deltagarna redan vid inledningen uttryckte åsikten att
rådets arbete måste kunna nyttiggöras och att resultatet inte får ”gömmas undan”
av landstinget.

7.2 Var den avsatta tiden tillräcklig?

När metoden för en ”medborgarjury” först utvecklades i USA föreställde sig
upphovsmännen att deltagarna skulle vara samlade i upp emot en vecka – först
då ansågs de mogna att lämna en rekommendation (Garpenby 2001). Det har
dock visat sig nödvändigt att anpassa tiden till vad som är praktiskt möjligt (för
arrangören och för deltagarna). Fyra dagar har blivit en internationellt
vedertagen norm för en s.k. medborgarjury. Det finns dock inga självklara regler
som måste följas i detta avseende.19 Det blir slutligen en avvägning mellan den
tid arrangören anser vara rimlig och den tid som krävs för att klara av de olika
moment som ska ingå (inhämtande av information, diskussion och utarbetande
av en rekommendation).

Landstinget tänkte sig först att medborgarrådet skulle arbeta under en dag. När
det stod klart vilka moment som skulle ingå, hur många vittnen som skulle
kallas och en mer detaljerad tidsplan förelåg, visade det sig mer rimligt med två
dagar. Däremot bedömdes fyra dagar eller mer som orealistiskt för svenska
förhållanden. Gruppledarna menar att den totala tiden – två dagar –var
tillräcklig, men att fördelningen av tid för de olika momenten kan förbättras (tid
gick bort i onödan p.g.a. tekniska problem när ”vittnen” hade OH-bilder).

Inställningen varierar bland deltagarna i frågan om den tid som medborgarrådet
disponerade för sitt arbete var tillräcklig (se tabell 1).

                                          
18 Motivet för att genom ett skrivet kontrakt binda upp arrangören är att deltagarna ska få
svart på vitt att deras arbete betraktas som seriöst. En tänkbar skrivning kan vara att
arrangören förbinder sig att beakta rekommendationen eller annars lämna en motivering till
varför avvikelser sker. En sådan skrivning är regel inom den tyska varianten av
medborgarjury (Stewart et al 1994).
19 Jefferson Center i USA rekommenderar fyra dagar (Jefferson Center 2000). När försöken
med medborgarjury som stöd för sjukvårdsdistrikten i Storbritannien genomfördes samlades
deltagarna under fyra dagar (McIver). En medborgarjury i Wales som behandlade frågor i
anslutning till genetisk testning arbetade i fyra dagar. En jury i Canada som lämnade
rekommendationer kring s.k. xenotransplantation arbetade dock under bara en dag.
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Tabell 1. Deltagarnas uppfattning om tid.

Instämmer helt Instämmer delvis
16 Den tid som var avsatt för information
till deltagarna i medborgarrådet (genom
”vittnen” och utfrågning av dessa) var
tillräcklig.

6 3

17 Den tid som var avsatt för deltagarna i
medborgarrådet att tillsammans
diskutera de aktuella frågorna var
tillräcklig.

4 5

Det framgår av intervjuerna att en deltagare anser att tiden kunde ha kortats (om
deltagarna hade varit mer samkörda), medan några anser att två dagar var fullt
tillräckligt och ytterligare andra tycker att tre dagar hade varit bättre.

”Jag hade gärna haft tre dagar, jag är den typ av människa som när
jag kommer hem på kvällen så smälter jag det där och ältar det och
har nytt att säga dagen därpå.”

Citat från intervju med deltagare

”Två dagar var utmärkt, annars flyter det ut, alla var intresserade och
engagerade, nog hade vi kunnat prata hur länge som helst, men att det
var två dagar satte press på oss att komma till beslut.”

Citat från intervju med deltagare

7.3 Information om uppdrag och rådets genomförande

Deltagarna i medborgarrådet fick information i förväg av landstinget, via telefon
och brev (se bilaga 1-3). Den behandlade dock inte rådets uppdrag (”fallet”)
utan endast bakgrunden till det aktuella projektet. Enligt gruppledarna visade
deltagarna en viss förvåning när det stod klart för dem vilken uppgift de hade att
arbeta med (bilaga 5 och 6). Några deltagare ifrågasatte inledningsvis det
rimliga i att politikerna överlät svåra beslut på ”vanliga medborgare.” En
deltagare uttrycker i intervjun känslan som att vara ”gisslan för
landstingspolitikerna.” Eventuellt tvivel övergick dock snart i ett målmedvetet
arbete, även och det tog tid innan deltagarna upplevde att de fick klarhet i hur
arbetet var tänkt att fortskrida under de två dagarna.

”Dom tog sig an uppgiften på stort allvar, dom var verkligen seriösa,
och dom backade inte inför uppgiften.”

Citat från intervju med gruppledare
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Flera deltagare ger emellertid i intervjuerna uttryck för uppfattningen att
landstinget kunde ha informerat mycket bättre från början om såväl bakgrunden
till som genomförandet av medborgarrådet. Visserligen var den uppgift som
presenterades möjlig att få grepp om, men det tog en viss tid innan alla
frågetecken rätades ut, menar flera av de intervjuade. Av tabell 2 framgår att
deltagarnas uppfattning i frågan om uppgiften, samt landstingets information,
skiljer sig åt på flera punkter.

Tabell 2. Deltagarnas uppfattning om uppdraget

Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Instämmer inte
alls

6 Den uppgift som
medborgarrådet hade att lösa var
klart och tydligt formulerad.

4 4 1

31 Landstinget i Östergötland har
informerat mig i tillräcklig
utsträckning om varför man
arrangerar ett medborgarråd.

4 5

32 Landstinget i Östergötland har
informerat mig i tillräcklig
utsträckning om hur resultatet av
medborgarrådets arbete ska
användas.

3 6

Gruppledarna å sin sida framhåller att vissa initiala problem kunde ha undanröjts
om deltagarna redan från början hade fått en skriftlig plan för arbetet under de
två dagarna. De nio hade då haft möjlighet att bilda sig en uppfattning om vad
som skulle hända, och det hade varit lättare att förstå hela processen. I praktiken
kom dessa insikter först under dag två.

7.4 Att skapa en ”informerad opinion”

Förutom den skriftliga ”fallbeskrivning” som delades ut vid inledningen av
rådets arbete fick deltagarna all information genom föredragning och utfrågning
av ”vittnen”. Att ställa samman en ”balanserad” information som syftar till att
ge en rättvisande bild av olika sjukdomsgrupper, behandlingsmetoder och
behandlingseffekter, var en svårt uppgift. Då inte alla ”sakvittnen” med
medicinsk bakgrund hade deltagit i den tidigare nämnda genomgången, kom
innehållet i föredragningarna att skilja sig åt. Det som emellertid visade sig få en
mycket stor genomslagkraft i diskussionen bland deltagarna var utfrågningen av
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fyra ”partsvittnen” (d.v.s. patienter som berättade om sin sjukdom och sin
behandling).

Detta fick medlemmar av arbetsgruppen att reflektera en hel del kring
uppläggningen av programmet med avseende på medverkan av olika ”vittnen.”
För det första ifrågasattes om de patienter med ledgångsreumatism som deltog
verkligen representerade den patientgrupp som fallet handlade om (d.v.s. den
grupp med reumatoid artrit som inte i första hand kommer ifråga för behandling
med nya typer av läkemedel). För det andra noterades att övervikten av patienter
med erfarenhet av reumatiska sjukdomar blev märkbar i förhållande till den
enstaka patient som talade om funktionell dyspepsi. För det tredje kom
patienternas redogörelser efter de medicinskt sakkunniga. Allt detta tycktes
sammantaget få effekter på den diskussion som utspann sig mellan rådets
deltagare.

Arrangören konstaterade således att det inte enbart spelade roll vilka ”vittnen”
som medverkade, utan också ordningen för deras ”vittnesmål”. Frågan restes om
det hade varit lämpligare att låta den medicinska sakkunskapen komma efter
patienterna, för att göra det möjligt för de förstnämnda att förtydliga och även
korrigera vissa uppgifter kring sjukdomar och dess behandlingar.

Deltagarna hade ingen särskild tid avsatt till förberedelser av frågor till
”sakvittnen” utan dessa fick ställas spontant. En möjlighet hade varit att kalla in
”sakvittnen” även den andra dagen, då deltagarna hade bättre kunskaper i olika
ämnen och hunnit tänka igenom nya frågor. Konfrontationen av ”partsvittnen”
d.v.s. patienter, byggde dock på frågor som deltagarna hade möjlighet att
förbereda.

Flera deltagare uttrycker i intervjuerna skepsis mot det förhållandet att tre
patienter representerade reumatiska sjukdomar medan en patient berättade om
sina magproblem. Ord som ”tunt”, ”ojämnt” och ”snett” används av deltagarna
för att beskriva upplevelsen.

Uppfattningen om medverkande ”sakvittnen” varierar, alltifrån mycket
uppskattande ord som att läkarna verkligen gav sig tid att popularisera sitt ämne
(”jättesmickrande att dom tar oss på allvar, alla gick in för det”) till att det var
för ”faktaspräckat” och mest liknade ”korvstoppning”. En deltagare gör följande
observation apropå uppdelningen i ”sak- och partsvittnen”:

”Ska man sitta i ett medborgarråd måste man tänka på vilka intressen
som finns överallt. Att även läkarna kan ha ett intresse att driva sin sak.”
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Som framgår av tabell 3 förekommer bland deltagarna vissa skillnader i åsikter
med avseende på den information som lämnades. Svaren illustrerar en
grundläggande problematik som finns inbyggd i den aktuella metoden: vilka
krav bör ställs på informationen när man avser att skapa en ”informerad
opinion”?

Tabell 3. Deltagarnas uppfattning om information.

Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Instämmer inte
alls

18 Alla medverkande ”vittnen”
hade förmåga att presentera sitt
ämne på ett sätt som gjorde det
lätt att förstå.

6 3

19 Den information som
medborgarrådet fick var tillräcklig
för att förstå vad som händer i
hälso- och sjukvården om man
väljer bland de olika lösningar
som vi hade att ta ställning till.

3 6

20 Deltagarna i medborgarrådet
fick en allsidig information om det
aktuella ämnet.

3 5 1

21 Jag kunde hålla isär vad som
var fakta och vad som var
”tyckande” i den information som
lämnades.

6 3

Kan den information som lämnas betraktas som allsidig och ”neutral”, visar den
ett problem i hela dess vidd och redovisar den uppfattningar som finns hos alla
”legitima parter”? Kan den utgöra en tillräcklig grund för en rekommendation?
Deltagarna förväntas fokusera på den aktuella uppgiften (som ska vara
avgränsad), och lämna sin rekommendation med stöd av den kunskap de för
stunden besitter. Det kan dock finnas implikationer av ett ställningstagande som
deltagarna har stora svårigheter att överblicka. Det är inte meningen att
deltagarna ska anlägga ett annat perspektiv än de själva besitter, t. ex ett som
landstingets politiker tillämpar. Som framgår av svaren ovan (19) var inte alla
deltagare övertygade om att de fick information som gjorde det möjligt att
överblicka de totala konsekvenserna av olika lösningar.

”Vi hade inte grepp om ekonomin när vi beslutade, en politiker måste
ta det ekonomiska ansvaret.”

Citat från intervju med deltagare
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7.5 Att arbeta mot en gemensam rekommendation

Medborgarrådet utgör exempel på en arbetsform där deltagarna tillsammans ska
diskutera sig fram till en gemensam lösning på ett problem.20 Alla deltagare ska
kunna stå bakom en rekommendation och denna ska representera en lösning som
är bra för hela samhället (inte enbart snäva intressen). Arbetsformen ställer stora
krav på deltagarna och på gruppledarna: att under begränsad tid arbeta effektivt
men ändå beakta olika åsikter och låta alla deltagare uttrycka sin mening.

Av tabell 4 framgår att arbetsformen tycks ha fungerat i så motto att deltagarna i
hög grad kunde omfatta rekommendationen och ingen kände sig tvingad att
ansluta sig till en gemensam uppfattning.

Tabell 4. Deltagarnas uppfattning om konsensusprocessen.

Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Instämmer
inte alls

7 Medborgarrådets
rekommendation
överensstämmer med mina egna
åsikter i frågan.

8 1

8 Det är bra att medborgarrådet
lämnar en gemensam rekommen-
dation istället för att man samlar
ihop deltagarnas åsikter
individuellt.

5 4

9 Jag kände mig tvingad att
ansluta mig till vad majoriteten i
medborgar-rådet tyckte även om
jag egentligen tyckte något annat.

9

27 Deltagarna i medborgarrådet
var fria att ta ställning i vilken
riktning de önskade efter att ha
lyssnat på vittnen och diskuterat
de aktuella frågorna.

9

                                          
20 Modellen med en gemensam rekommendation har kritiserats av bl.a. upphovsmannen till
”den fördjupade opinionsundersökningen (”deliberative opinion poll”), James S. Fishkin, som
menar att risken är stor att deltagarna i en ”medborgarjury” upplever ett tryck från gruppen att
ansluta sig till den gemensamma ståndpunkten. Han förordar istället en metod där deltagarna
uttrycker sina ståndpunkter individuellt. (Fishkin 1995).
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Av tabell 5 framgår emellertid att deltagarna hade svårigheter att bedöma om
processen utmärktes av ”opartiskhet” eller om arrangören hade förutfattade
meningar om hur resultatet borde se ut.

Tabell 5. Deltagarnas uppfattning om processens ”opartiskhet”

Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Instämmer
inte alls

Vet
inte/osäker

29 Uppläggningen
av medborgarrådets
arbete var planerat
så att vi skulle ta
ställning i en
riktning som
arrangören
(Landstinget) hade
bestämt från början.

3 5 1

Man måste ha en plan och en beslutsordning, menar en av gruppledarna, och
förklarar att detta kräver ett metodiskt arbete där deltagarna efter hand får ta
ställning till vad de är överens om, innan man kan gå vidare. Deltagarna tycks ha
accepterat arbetsformen och de intervjuade har enbart positiva omdömen om
gruppledarnas sätt att sköta sin uppgift. Man betonar att gruppledarna agerade på
ett sakligt och neutralt sätt och med en förmåga att få deltagarna att föra fram
sina åsikter (se tabell 6).

”Jag hade ingen känsla att dom försökte påverka oss, ibland försökte
dom provocera oss lite, men det var mycket bra.”

Citat från intervju med deltagare
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Tabell 6. Deltagarnas uppfattning om gruppledarnas arbete.

Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Instämmer inte
alls

22. Jag hade goda möjligheter att
framföra mina åsikter när hela
rådet var samlat.

9

25. De personer som ledde rådets
arbete (”gruppledarna”) var
öppna för olika åsikter bland
deltagarna och lät alla som ville
prata komma till tals.

9

25. De personer som ledde rådets
arbete (”gruppledarna”) var
duktiga på att hjälpa deltagarna
att förstå den information som
lämnades.

8 1

Det framgår vid intervjuerna med gruppledarna att dessa valde att gör vissa
omskrivningar av den uppgift (som medborgarrådet skulle arbeta med) som
arbetsgruppen hade förberett. Den förenklades något för att bli ännu tydligare
för deltagarna. Gruppledarna var inställda på en situation där deltagarnas
förmåga att föra fram sina åsikter varierade. I så fall måste gruppledarna vara
observanta och kunna ingripa genom att t.ex. rikta frågor till vissa personer.
Några påtagliga problem med ”obalans” i diskussionen upplevde dock inte
gruppledarna. Deltagarna verifierar i stort sett denna bild (tabell 7).

Tabell 7. Deltagarnas uppfattning om ”samtalsbalansen” i gruppen.

Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Instämmer
inte alls

Vet
inte/osäker

23. Det fanns
deltagare i rådet
som var mycket
dominerande och
som pratade hela
tiden.

5 4

24. Det fanns
deltagare i rådet
som hade svårt att
komma till tals och
att framföra sina
åsikter.

3 5 1
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Medborgarrådets rekommendation lämnades endast i muntlig form och finns
dokumenterad på band genom videoupptagningen. Det var först sedan rådet
avslutat sitt arbete som man uppmärksammade att en rekommendation inte fanns
på papper.21 Det är svårt att i efterhand utröna hur arbetsgruppen hade tänkt i
detta fall – om man hade räknat med att få en skriftlig rekommendation eller om
det betraktades som onödigt. Under alla omständigheter upptäcktes nackdelar
med att rådets utlåtande inte fanns på papper. I slutet av dag två fick en av rådets
deltagare i uppgift att muntlig redogöra för rekommendationen inför
landstingsrådet Margareta Isacsson, Medborgardialogens ordförande – men det
var svårt att veta exakt vad som var rådets samlade uppfattning och vad i
framställningen som var färgat av den enskilda deltagarens uppfattning i frågan.

En av gruppledarna menar att en skriftlig rapportering hade krävt mer tid. Det
hade inneburit ytterligare ett arbetsmoment och det var osäkert om man hade
hunnit med detta i slutet av den andra dagen. Den muntlig redovisningen följdes
av en diskussion med Medborgardialogens ordförande, som dock inte kunde
avslutas. Det ansågs olämpligt att diskutera rådets arbete innan deltagarna hade
besvarat formulär två i utvärderingen.

7.6 Öppenhet i processen

Medborgarrådet inom Landstinget i Östergötland var en försöksverksamhet. För
arrangören var möjligheten att lära sig något om metoden viktigare än den
rekommendation som rådet lämnade. Man ansåg därför att det inte fanns någon
anledning att låta allmänheten få insyn i vad som pågick under
förberedelseskedet. Planeringen sköttes internt inom landstinget och man valde
att inte koppla in någon extern part (t.ex. externa observatörer). Deltagarna
kontaktades via telefon och brevledes och fick också på plats i Linköping
muntlig information om avsikten med medborgarrådet. Landstingsförbundet
önskade dokumentera rådets arbete genom en videoupptagning. Detta utlöste en
omfattande diskussion i arbetsgruppen, som kom fram till att filmteamet endast
fick vara med i början och i slutet av de två dagarna – annars fanns risken att
deltagarna blev störda. Arrangören önskade inte ha media närvarande under
själva genomförandet – man ansåg att det hade kunnat leda till att deltagarna
påverkades i sitt arbete. Man valde istället att presentera rådets arbete vid en
presskonferens i slutet av den andra dagen. Deltagarna i medborgarrådet fick
klart för sig att medverkan i presskonferensen naturligtvis var frivillig – samtliga
valde dock att vara med.

                                          
21 Vanligtvis finns deltagarnas rekommendation i skriftlig form och samtliga deltagare ska
också ha möjlighet att godkänna texten (Garpenby 2001).
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8. EFFEKTER AV MEDBORGARRÅDET

8.1 Hur påverkades deltagarna?

Ett centralt inslag i den metod som medborgarrådet representerar är
diskussionen mellan deltagarna, där underlaget kan utgöras av egna erfarenheter
men framför allt av den information som inhämtas under arbetets gång. Det
ligger i metodens natur att deltagarna i olika utsträckning kan ta intryck av
informationen liksom av den diskussion som de själva är en del av. Det är dock
inte självklart hur deltagarna påverkas av de olika inslagen, eller om påverkan
över huvud taget sker. Det faktum att metoden avser att skapa en ”informerad
opinion” innebär egentligen inte att deltagarna behöver ändra grundläggande
uppfattningar. Inhämtandet av information kan ju tänkas förstärka en redan
intagen position. Det viktiga i sammanhanget är att deltagarna blir informerade
och bereds möjlighet att diskutera den aktuella frågan.

Bland deltagarna finnas antagligen personer med olika värderingar och åsikter,
där somliga är mer bekanta med ämnet och kan tänkas ha reflekterat över den
fråga som rådet konfronteras med. Det finns olika uppfattningar om det är
lämpligt (och möjlighet) att ”likställa” deltagarna före rådet (t.ex. genom att
skicka ut skriftlig information). Mot detta talar att information kan förstärka
olikheter eftersom deltagarna kan ha olika förmåga eller motivation att ta till sig
denna.

Vi kan (genom formulär 1) konstatera att deltagarna inledningsvis uppgav att de
i olika grad var förtrogna med de sjukdomar som var aktuella för rådet. Det
förefaller som om kunskaperna redan i inledningsskedet var större om
reumatiska sjukdomar än om funktionell dyspepsi. Detta säger dock inget om
deltagarnas initiala inställning i frågor om avvägningen av resurser till de olika
sjukdomsgrupperna.

Fråga: Hur mycket vet du om reumatiska sjukdomar?

Mycket Ganska
mycket

Ganska
lite

Inget alls

1 2 6



27

Fråga: Hur mycket vet du om magbesvär i övre delen av buken (funktionell
dyspepsi)?

Mycket Ganska
mycket

Ganska
lite

Inget alls

1 5 3

Vi vet också något om hur deltagarnas inställning till frågor om prioritering i
svensk hälso- och sjukvård såg ut innan de erhållit specifik information om det
aktuella fallet, och hur inställningen såg ut när rådet avslutat sitt arbete dag två
(figur 1-5). Man ska inte med ledning av detta material dra för stora slutsatser
om hur deltagarna har påverkats. Det går inte att säga något om hur stabila dessa
förändringar är, eftersom någon mätning vid senare tidpunkt inte har skett. Vi
vet heller inget om vad som kan ha påverkat deltagarnas inställning – om det är
den information de erhöll genom ”vittnen”, om det är deltagandet i diskussionen
eller om det är någon annan faktor (t.ex. effekter av att medverka i försöket och
få insikt i landstingets problem med avvägning av resurser till olika områden,
alltså prioritering).

Figur 1-5. Deltagarnas inställning till olika påståenden om ”prioritering” i vården.22

                                          
22 Exempel 1 och 2 har är identiska med exempel som använts i en nationell enkät genomförd
på uppdrag av Prioriteringsdelegationen under år 2000 (Rosén och Jansson 2000). Avsikten
var att ställa deltagarnas uppfattning mot ett nationellt referensmaterial (se vidare bilaga 8).

Påstående 1: Svensk sjukvård är skyldig att alltid erbjuda patienterna 
bästa tänkbara vård, oavsett vad det kostar. Antal.
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Påstående 2: Varje individ bör ha rätt att få sitt sjukvårdsbehov 
tillfredsställt, även om besvären är bagatellartade.  Antal.
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Påstående 3: Människor i Sverige kan i större utsträckning än idag 
själva betala hela kostnaden för receptbelagda läkemedel (sådana 
som läkare skriver ut) . Antal.
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Påstående 4: Behandlingen av sjukdomar som ger stora besvär ska 
ha mer resurser än behandlingen av sjukdomar som ger små besvär. 
Antal.

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Instämmer helt

Instämmer delvis

Instämmer inte alls

Vet inte/osäker

Ej svar

Efter
Före



29

Vi kan notera en förändring i vissa avseenden och ringa förändring i andra. Flera
deltagare uttrycker i intervjuerna att de egentligen inte påverkades av
informationen, någon menar att det var diskussionen som hade mest effekt i
detta avseende.

”Det slog mig gång på gång hur mångfacetterat allt är, och ju mindre
information man har ju lättare är det att se saker i svart och vitt.”

Citat från intervju med deltagare

8.2 Att arbeta för samhällets bästa

Den aktuella metoden förmodas kunna ha positiva effekter på deltagarnas
”samhällsanda”, d.v.s. deras förmåga att hitta en lösning som gagnar samhället
bästa framför snäva egenintressen (Stewart et al 1994). Det är givetvis svårt att
fastställa vad som ska menas med ”samhällets bästa.” Vad som eftersträvas är en
argumentation som utgår från värden och principer, framför lösningar som
kortsiktigt gynnar ett fåtal. Någon möjlighet att analysera diskussionen utifrån
sådana kriterier finns inte, utan vi får gå på deltagarnas egna uppfattningar om
hur diskussionens fördes med avseende på ”samhällsanda”. En annan effekt av
metoden är att deltagarna får insikt i hur samhället och dess institutioner
fungerar. Av svaren att döma tycks deltagarna mena att en ”samhällsanda”
präglade arbetet hos medborgarrådet (se tabell 8). Svaren är dock inte helt
konsistenta, eftersom en person inte alls instämmer i påstående 12 (det kan dock
röra sig om en missuppfattning av hur påståendet är utformat, eller en
felmarkering i rutan). Samtliga deltagare uppger att de i mer eller mindre
utsträckning har fått nya insikter om resursfördelning inom landstingets område.

Påstående 5: Eftersom människor lever längre och det hela tiden 
kommer nya metoder för att behandla sjukdomar måste vi välja vad 
sjukvården i första hand ska ägna sig åt, och då måste en del saker i 
vården stå tillbaka. Antal.
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Tabell 8. Deltagarnas uppfattning om ”samhällsanda”.

Instämmer
helt

Instämmer
delvis

Instämmer
inte alls

11. Deltagarna i medborgarrådet
försökte komma fram till en
lösning som är bra för hela
samhället och inte bara för vissa
delar av befolkningen.

8 1

12. Deltagarna i medborgarrådet
såg i första hand till vad som är
bra för dem själva och inte till vad
som är bra för samhället som
helhet.

1 8

15. Att delta i medborgarrådet har
ökat min förståelse för de
problem som Landstingets
politiker möter när resurser ska
fördelas till olika delar av hälso-
och sjukvården.

7 2

Flera deltagare ger i intervjuerna uttryck för att de fått insikter om
nödvändigheten att göra prioriteringar i vården, att välja och tvingas välja bort.
En deltagare funderar sålunda om man i hela samhället har för stora krav på
vården, en ”nolltolerans”.

”Om folk i allmänhet förstod detta skulle man kanske kunna få mer
resurser till väsentligare saker.”

Citat från intervju med deltagare

9. SLUTSATSER

Det medborgarråd som Landstinget i Östergötland arrangerade måste bedömas
utifrån sina egna förutsättningar. Det var ett inslag i en försöksverksamhet som
landstinget – en del av den svenska representativa demokratin – driver utifrån
sitt perspektiv på hur en dialog med befolkningen kan utvecklas.
Utgångspunkten är att befintliga politiska institutioner ska bära upp den svenska
demokratin och att valda politiker ska ta ansvar för hur offentliga resurser
fördelas. Mot detta kan ställas alternativa demokratiuppfattningar, t.ex. att
folkstyre bör kännetecknas av mer direkta inslag av medverkan från
medborgarna, via öppna möten eller kontinuerliga folkomröstningar. I det
perspektivet finns möjligheten att betrakta det ”ideala medborgarrådet” som en
fristående kraft, oberoende av den traditionella makten. En sådana uppfattning -
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att ”medborgarrådet” ska organiseras utanför politiska institutioner - är
naturligtvis möjlig att hävda.23 Det är dock inte den formen av ”medborgarråd”
som rapporten behandlar.

9.1 Bedömning av medborgarrådet efter uppställda kriterier

9.1.1 Acceptanskriterier

a) Deltagarnas representativitet

Sammansättningen av medborgarrådet är ett resultat av det förfarande för urval
som tillämpades: ett slumpmässigt urval användes inte konsekvent för att ställa
samman en större grupp varifrån intresserade kunde hämtas i nästa steg, utvalda
efter lämpliga kriterier (t.ex. ålder, utbildning geografisk hemvist etc.).24

Konsekvensen av detta blev att medborgarrådet uppvisade vissa brister i fråga
om representativitet (det speglar inte befolkningen i Östergötland vad gäller t.ex.
ålder och utbildning). Om rådet däremot var representativt för befolkningens
åsikter i den aktuella frågan om prioritering vet vi inget om (det kan mycket väl
vara så).

Arrangören av medborgarrådet i Östergötland hade en del otur eftersom några
yngre deltagare lämnade återbud med kort varsel och det inte fanns några
reserver inom samma åldersgrupp. Med en större grupp av intresserade att göra
det slutliga urvalet från borde det vara möjligt att åstadkomma en bättre
representativitet, åtminstone med avseende på ålder och utbildning. Men detta
kräver mer arbete och kostnader för datakörningar från befolkningsregistret. Att
komma till rätta med en överrepresentation av personer med stort socialt
engagemang är näst intill ogörligt. Man har troligen alltid att räkna med en
överrepresentation av det slaget eftersom det slutligen blir en självselektion av
intresserade medborgare (och intresserade medborgare tenderar av vara personer
med stort socialt engagemang, i många fall också organiserade i olika
föreningar).

Däremot kan det vara lämpligt att uppmuntra personer som vanligtvis inte kan
tänkta sig att delta i arrangemang av det aktuella slaget att ompröva sin

                                          
23 Möjligen kan detta synsätt få näring av förhållandet att i USA arrangeras ”citizens’ juries”
av det oberoende Jefferson Center, som inte har någon anknytning till amerikanska politiska
institutioner. Upphovsmannen, Ned Crosby, finansierade uppbyggnaden med hjälp av en
personlig förmögenhet.
24 Jämför t.ex. med hur Gentekniknämnden lät Sifo Research slumpmässigt plocka fram 2643
personer som tillskrevs om de ville vara i en lekmannapanel (Gentekniknämnden 2001).
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inställning (det kan kräva en hel del arbete från arrangörens sida, såvida man
inte väljer att köpa tjänsten externt). Kanske kan tidigare deltagare agera som
”förebilder”.

Hur rådet uppfattas hos allmänheten (dess externa legitimitet) kan dock påverkas
av sammansättningen. Men det påverkas också av hur arrangemanget
presenteras för allmänheten. Om allmänheten bibringas uppfattningen att
arrangören vill använda rådet som ”folkets röst” kan förtroendet undergrävs om
det finns uppenbara brister i representativitet. 25 I det fall arrangören är
intresserad av rekommendationen måste omsorg läggas på urvalet av deltagare.

Om däremot medborgarrådet används i ett annat sammanhang - där intresset inte
främst gäller rekommendationen, utan i högre grad diskussionen och
motiveringen - då kan problemet med representativitet komma i ett annat ljus.
Situationen kan också påverkas om flera medborgarråd, med olika
sammansättning, kan arbeta med identiska frågor. Således: betydelsen av rådets
sammansättning avgörs av vad som står i fokus: processen eller resultatet.

b) Processens oberoende

I detta fall måste man fråga sig om processen kan vara ”oberoende”, ”neutral”
eller ”opartisk” i en objektiv mening (det skulle kräva att vi kan etablera
kriterier för t.ex. ”oberoende” som alla är överens om) eller om det räcker att
omgivningen (befolkningen) uppfattar processen som oberoende (vilket är en
förutsättning för dess legitimitet). Eftersom medborgarrådet är ett försök vet vi
inte hur allmänheten har uppfattat genomförandet (begränsad information om
försöket har lämnats av media). Vi konstaterade tidigare att medborgarrådet inte
kan uppfattas som en ”neutral” företeelse, som står utanför politiska
institutioner. Det är arrangörens (landstingets) syn på prioriteringsfrågan som
kommer att prägla planering och genomförande av rådet. Den uppgift eller fråga
som rådet ska arbeta med kan i den meningen aldrig vara ”neutral”.26

                                          
25 Medborgarrådets bristande representativitet, som bl.a. påpekats på ledarplats av en
lokaltidning i Östergötland (Motala Tidning 26/3 2002) är i viss mening korrekt, men
påpekandet framstår samtidigt som meningslöst. Ett enskilt medborgarråd av den typ som
arrangerades i Östergötland kan aldrig vara representativt i statistisk mening. Det sätter
naturligtvis gränser för arrangörens möjlighet att använda sig av rekommendationen. I
Östergötland avsåg inte arrangören att använda sig av rekommendationen i en beslutsprocess
– tydligen har inte detta observerats av ledarskribenten.
26 Deltagarna bör dock ha möjlighet att ifrågasätta ”fallbeskrivning” och frågeställning – den
friheten är viktig om processen ska betraktas som ”neutral”.
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Det finns ett antal förslag på hur processens ”oberoende” kan stärkas. Några har
tidigare nämnts (se avsnitt 5). Det kan handla om intern diskussion hos
arrangören, en allsidigt sammansatt referensgrupp, oberoende observatörer
(antagligen menas med detta personer utan synbara bindningar till arrangören).

Att deltagarna själva skulle ha fullständig kontroll över dagordningen, inklusive
informationen, har kommit att betraktas som orealistiskt i den amerikanska
varianten av medborgarjury.27 Centralt i sammanhanget är dock att alla relevanta
intressen ska kunna få möjlighet att presentera sin ståndpunkt (”all sides can
present their ideas”) (Jefferson Center 2000, s.4). För att närma sig detta ideal
kan det vara lämpligt att arrangören konsulterar personer utanför sin egen krets.
Vid genomförandet av medborgarrådet i Östergötland framstod det som
problematiskt att ”sakvittnen” (i detta fall medicinskt sakkunniga) fick välja
”partsvittnen” (i detta fall patienter). Det blev uppenbart att urvalet av vittnen,
liksom den ordning vittnen uppträder, kan påverka processen. Deltagarna
reagerade mot ”skevhet” i urvalet av vittnen som representerade olika
sjukdomsgrupper. Däremot är det oklart om deltagarna uppmärksammade att
vissa vittnen inte var representativa för det problem som fallet behandlade. Vem
som ska påtala brister i det senare avseendet återstår att lösa: arbetsgruppen
genom gruppledarna eller en extern referensgrupp.

Deltagarnas uppfattning är mycket viktig när man ska bedöma processens
”oberoende, och vi kan konstatera att åsikterna varierar med avseende på frågan
om ”allsidig information” (se 20 i tabell 3) och om rådets arbete var planerat så
att deltagarna ”skulle ta ställning i en riktning som arrangören (Landstinget)
hade bestämt från början” (se 29 i tabell 5).

Valet av ”gruppledare” kan också påverka genomförandet. Försök att låta
deltagarna själva utse en ”ordförande” som ska leda arbetet har visat sig mindre
lyckat (Pickard 1998). Vanligtvis förespråkas att rådet leds av en eller flera
personer som inte har bindningar till arrangören och som inte har något
personligt intresse av den sakfråga som rådet ska behandla. I Östergötland
utgjordes ”gruppledarna” dels av en externt rekryterad person och dels av en
person med anknytning till landstinget – deltagarna uppfattade dock inte att
dessa sökte påverka arbetet otillbörligt. Det torde stå klart att ”gruppledarna”
kan ha stor betydelse för hur rådet arbetar, hur diskussionen leds framåt, men det
är oklart vilket betydelse det har för slutresultatet.28

                                          
27 Deltagarna saknar inledningsvis den överblick som behövs för att organisera informationen,
menar Ned Crosby, upphovsmannen till den amerikanska varianten av medborgarjury (citerad
i Stewart et al 1994, s.21).
28 Pickard (1998) fann att två brittiska medborgarråd (citizens’ jury) med liknande uppdrag
kom fram till liknande rekommendationer trots mycket olika sätt att leda arbetet (”the style of
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c) Processens öppenhet

Frågan om öppenhet är central för att säkerställa trovärdigheten i det fall en
politisk institution (t.ex. ett landsting) konsulterar medborgarna (slutenhet är i
princip helt fel i detta sammanhang). Planeringen och genomförandet av
medborgarrådet skedde i stort sett utanför offentligheten ljus - det var först
efteråt som lokala media fick möjlighet till insyn i arbetet.29 Eftersom
medborgarrådet var ett försök – där avsikten var att landstinget skulle lära sig
mer om metoden – bör inte processen bedömas efter kriterier som är tillämpliga
vid reguljär verksamhet. En reguljär verksamhet av detta slag bör präglas av en
större öppenhet i alla led.

Samtidigt krävs en avvägning för att värna såväl deltagarnas personliga
integritet som processens integritet (genomförandet ska egentligen inte påverkas
av ”öppenheten”). Man kan dock överväga om delar av arbetet kan återges för
allmänheten via tv och via Internet (mer om dessa förslag längre fram). En
viktigt fråga är hur olika aspekter av planeringen ska kunna offentliggöras, t.ex.
motiven för urval av deltagare, sammansättningen av den information som
deltagarna har som underlag. Om vissa inslag inte kan bli föremål för total
öppenhet (t.ex. utfrågning av patientvittnen) framstår det som viktigt att motiven
för sådana beslut ändå kan offentliggöras.

9.1.2 Processkriterier

d) Tillgång till resurser

Med resurser avses i detta fall tid och information. Deltagarna i medborgarrådet
uppvisar en varierande inställning till frågan om tiden var tillräcklig för att lösa
uppgiften liksom till frågan om den information som lämnades var allsidig.
Arrangören av medborgarrådet gjorde en bedömning av vilken tid som föreföll
rimlig för rådets arbete – att sätta av mer än två dagar framstod inte som
realistiskt. Det dilemma som arrangören konfronterades med var att inom den tid
som disponerades få plats med en ”allsidig information”. Den totala mängden
information bedömdes från arrangörens sida som kanske i överkant (en känsla
av att deltagarna hade ett alltför intensivt och komprimerat program).

                                                                                                                                   
facilitation”): ”The first jury was moderated in a very loose, non-directional way, with the
jurors being permitted to discuss issues more or less as they wished and being allotted the
responsibility of facilitating their own discussion on the final day. _ _ _The second jury was
tightly controlled. The facilitators involved themselves in the proceedings and took much
greater responsibility for the direction of the jury’s argument.” (s.235).
29 Ett filmteam från Landstingsförbudet hade dock möjlighet att följa delar av rådets arbete
(inledning och avslutning) för att presentera detta för en vidare krets bl.a. via Internet.
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Möjligheten att förbereda frågor till ”sakvittnen” var begränsad, liksom
möjligheten att kalla in vittnen på nytt för klarlägganden. Avvägningen av
resurser i form av tid och information blir komplicerad när deltagarna har olika
preferenser beträffande information och förutsättningar att hantera den. Det är
inte säkert att mer information är det önskvärda, utan bättre användning av tid
för information. Det förutsätter att arrangören har en ännu bättre kontroll över
hur aktuella vittnen kommer att lägga fram sin sak. Det kan dock bli svårt att
kräva fullständig redovisning av varje vittne på den punkten (en viss osäkerhet
måste troligen accepteras).30

e) Uppgiftsdefinition

Arbetsgruppen brottades under lång tid med formuleringen av den uppgift som
medborgarrådet skulle behandla. Deltagarna uttrycker blandade åsikter om
uppgiften var klart och tydligt formulerad. Det visade sig att arbetet med att
”ringa in” och att beskriva uppgiften tar mycket längre tid än vad arbetsgruppen
först räknade med. Det berodde nog till stor del på att medborgarrådet skulle
konfronteras med ett medicinskt prioriteringsproblem, vilket kräver ett grundligt
arbete. Fallet ska vara rimligt, gripbart för deltagarna och korrekt beskrivet ur
medicinsk synvinkel, menade arrangören – en sådan skrivning måste processas i
flera steg. Man kan fråga sig om fallet också kunde ha testats i förväg på en
grupp medborgare, t. ex. i en fokusgrupp. Åsikterna bland deltagarna varierar
också när det gäller informationen från landstinget om bakgrunden till rådet och
hur man avsåg att använda resultatet. Visserligen tycks mycket ha klarlagts
under arbetets gång, men tydligare information till deltagarna om bakgrunden
och det arbetssätt som ska tillämpas förefaller motiverat.

f) Ordnat beslutsfattande

Den metod som innebär att deltagarna arbetar fram en gemensam
rekommendation (konsensusmetod) är inte okontroversiell. Den förutsätter att
samtliga deltagare kan lägga fram sin sak, delta i diskussionen, arbeta mot en
rekommendation och känna att den kan accepteras utifrån egna åsikter
(möjligheten bör annars finnas att reservera sig). Det finns inga tecken på att
deltagarna upplevde arbetsformen negativt, eller att någon kände sig tvingad att

                                          
30 En lösning som diskuterades inom arbetsgruppen omedelbart efter genomförandet var att
låta vittnen göra sin presentation via en videosekvens – som arrangören kunde kontrollera och
bedöma i förväg – medan utfrågningen av vittnen skulle ske ”face-to-face”. Frågan är dock
hur långt man ska gå mot att kontrollera ”information” – det finns en risk att man förlorar
någon av ”autenticiteten”. Det är knappast meningen att deltagarna ska placeras i en
”experimentell situation” – de ska så långt möjligt möta samhällsfrågor i en vanlig vardag.
Det ställer också stora krav på den som ska bedöma vad som är ”balanserad information.”
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ställa upp på en rekommendation som han eller hon var tveksam till.
Gruppledarna får också mycket goda vitsord för sättet att leda arbetet mot ett
beslut. Man kan dock inte bortse från att sammansättningen av rådet kan ha
påverkat förutsättningarna för arbetet (se vidare under punkt h).
Det faktum att medborgarrådet inte lämnade en skriftlig redogörelse med
motivering kan också ha påverkat förutsättningarna att arbeta mot en gemensam
rekommendation. Det är antagligen svårare att sätta åsikter på pränt och göra
exakta formuleringar som alla deltagare kan ställa sig bakom.

9.1.3 Metodspecifika kriterier

g) Ändrade preferenser

Eftersom metoden syftar till att skapa en ”informerad opinion”, genom
information och diskussion, finns möjligheten att deltagarna under arbetats gång
ändrar uppfattning. Vanligtvis är inte förändringar i detta avseende av intresse
inom just den metod som medborgarrådet representerar.31 Vi kan notera att
deltagarnas uppfattning tycks ha ändrats i några avseenden. Vi kan dock inte ha
någon uppfattning om vad som kan ha påverkat inställningen eller om
förändringen är bestående. Vi behöver mer kunskap om vad som påverkar
befolkningens inställning till frågor om prioritering i vården. Försök med
konsultation av befolkningen kring prioriteringsfrågor i Storbritannien visar att
vissa uppfattningar är mycket stabila (Combe et al 1999).

h) Konsensusprocessen

Konsensusprocessen fungerade i så motto att deltagarna lyckades arbeta fram en
gemensam rekommendation (som dock inte fästes på papper). Ingen av
deltagarna uppger att han eller hon kände sig tvingad att ansluta sig till
rekommendationen. Två faktorer kan dock ha påverkat förutsättningarna att
arbeta mot en gemensam rekommendation: för det första den
prioriteringssituation som deltagarna ställdes inför (redovisad i ”fallbeskrivning”
bilaga 5), och för det andra medborgarrådets sammansättning. Flera deltagare
uppger att valet framstod som mer eller mindre givet. Från flera håll finns
indikationer på att deltagarna tog intryck av framför allt vittnesmål från de
närvarande patienterna (medan arrangören observerade att de patienter som
deltog i några fall inte var representativa för den situation som fallbeskrivningen
                                          
31 Det beror på svårigheten att mäta förändringar i en sådan liten grupp, samt att individuella
preferenser inte aggregeras, utan att metoden syftar till en gemensam rekommendation. Detta
till skillnad från en s.k. fördjupad opinionsundersökning (”deliberative opinion poll”) där
deltagarnas preferenser samlas in via frågeformulär vid flera tidpunkter, och där möjligheten
att använda sig av ”kontrollgrupp” också finns.
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avsåg). Frågan inställer sig därför om valet mellan alternativen var avgjort redan
på förhand, och om konsensusprocessen därmed var ganska enkel att genomföra.
Medborgarrådet var, som vi tidigare konstaterat, inte representativt för
befolkningen (det bestod av personer med god utbildning och god insikt i
samhällsfrågor, många med erfarenhet av uppdrag i olika organisationer). Det
kan också ha påverkat möjligheterna att arbeta enligt den aktuella metoden.
Pickard (1998) hävdar att urvalet av deltagare har stor betydelse. Det kan prägla
deltagarnas förhållningssätt till uppgiften, till de ”vittnen” som utfrågas, påverka
diskussionen och slutligen rekommendationen.32 Om detta är korrekt bör man
vara observant på sammansättningen av rådet och effekterna av detta. Man kan
fråga sig hur en mer heterogen grupp hade agerat och vilka krav detta hade ställt
på gruppledarna.

i) Arbeta för samhällets bästa

Det är omöjligt att fastställa vad som ska menas med ”samhällets bästa.” När vi
talar om ”samhällets bästa” i anslutning till den aktuella metoden avses både
resultatet och den process som leder fram till resultatet. Deltagarna ska helst visa
att de argumenterar utifrån allmänna principer om t.ex. rättvisa och inte utifrån
egna fördelar (hur nu detta ska kunna fastställas). Vi har inget underlag för att
kunna bedöma hur deltagarna har argumenterat i dessa avseenden.33 Vi kan
endast hänvisa till deltagarnas egna uppfattningar om ”samhällsnytta”. En
majoritet av deltagarna anser att rådet försökte komma fram till en lösning som
är bra för hela samhället.

j) Fördjupade insikter

En majoritet av deltagarna uppger att arbetet i medborgarrådet har givit dem nya
insikter om de problem som landstingets politiker möter vid resursfördelning.
Detta bekräftas också av de intervjuer med deltagarna som genomförts.
Deltagarna har fått helt nya insikter i den problematik som förekommer inom
hälso- och sjukvården – det gäller även för deltagare som anser sig ha ganska
god insyn i denna sektor. Man kan hävda att deltagarna i medborgarrådet fick

                                          
32 Picard (1998) drar följande slutsatser efter att ha jämfört två medborgarråd (citizens’ jury) i
Storbritannien som behandlade hälso- och sjukvårdsfrågor där deltagarna hade olika
samhällsprofiler: ”The different backgrounds and preoccupations of the jurors affected the
whole style in which they approached the questioning of witnesses – the questions they asked
and consequently the dialogue they entered into with witnesses, which in turn influenced the
types of recommendations they made.” (s.233).
33 Eftersom rådets diskussion finns på videoband finns naturligtvis en möjlighet att genomföra
en systematisk analys av argumentation och diskussion. Det ligger dock utanför ramen för
denna rapport.
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”exklusiv” och ”kvalificerad” information från politiker, medicinskt sakkunniga
och sakkunniga inom andra områden; något som majoriteten av befolkningen
aldrig får möjlighet att ta del av i samlad form. Det är inte förvånande om detta
sammantaget ger nya insikter hos deltagarna.

9.2 Sammanfattande erfarenheter av försöket

Försöket med ett s.k. medborgarråd i Östergötland visar en möjlig väg att
involvera allmänheten (eller rättare sagt en begränsad del av allmänheten) i
frågor om prioriteringar i hälso- och sjukvården. Vilka är lärdomarna från detta
försök, som torde vara det första i sitt slag i Sverige?

Det aktuella försöket måste betraktas som ”avancerat” av flera skäl. För det
första, är det ovanligt att en politisk institution med ansvar för hälso- och
sjukvård sätter ett så pass konkret fall av prioritering i händerna på en grupp
medborgare och ber om ett utlåtande.34 För det andra, är det ovanligt vid
demokratiförsök i svenska kommuner och landsting att arrangören väljer en så
pass krävande metod (både för arrangören själv och för deltagarna) som ett
”medborgarråd” (där man också i allt väsentligt följer den internationella
modellen för en s.k. ”medborgarjury”). För det tredje, har arrangören i det
aktuella fallet lyckats planera och genomföra ett försök som ger viktiga insikter
om vad ”öppen prioritering” i den svenska miljön kan innebära.

� Urvalet av deltagare är en komplicerad process om ambitionen är att
medborgarrådet ska spegla befolkning t.ex. vad gäller ålder, utbildning och
geografisk hemvist. Det är sannolikt en fördel om man har en något större
grupp att rekrytera från än vad arrangören hade i det aktuella fallet. Det
behövs reserver med samma ålders- och utbildningsbakgrund i det fall
ordinarie deltagare skulle få förhinder. Sannolikheten är stor att man vid
rekrytering till ett arrangemang av det aktuella slaget får deltagare med ett
stort socialt engagemang (socialt kapital). Arrangören bör beakta
svårigheterna att rekrytera ur den yrkesverksamma befolkningen så att inte
alla deltagare hämtas bland pensionärer och för tillfället sjukskrivna.

� Vilken omsorg arrangören måste lägga ner på rekryteringen av deltagare
avgörs slutligen av hur man tänker sig att ”använda” medborgarrådet. Syftet
med arrangemanget avgör vilken betydelse ”representativiteten” har. Man

                                          
34 När brittiska lokala sjukvårdsdistrikt under slutet av 1990-talet experimenterade med
metoden ”medborgarjury” avstod man från att testa konkreta fall av prioritering (McIver
1998).
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bör ha klart för sig att allmänhetens bild av arrangemanget kan påverkas av
hur ett medborgarråd är sammansatt.

� Fallet och uppdraget tar tid att utarbeta om man önskar presentera en konkret
prioriteringsfråga för deltagarna. Det är viktigt att arrangören tänker igenom
hur fallet ska kunna framställas på ett ”rättvisande” sätt. Även om uppgiften i
sig inte kan vara ”neutral”, utan återspeglar arrangörens syn på prioriteringar,
bör beskrivningen av t.ex. sjukdomsgrupper och behandlingsformer vara
”neutral”, så långt möjligt. Deltagarna reagerar sannolikt om de upplever att
en patientgrupp ”favoriseras” på bekostnad av en annan.

� Urvalet av ”vittnen” kan påverka resultat och arrangören bör ställa sig frågan
om hur sammansättningen av informationen ska utformas för att vara
”balanserad”. Det är möjligt att en externt rekryterad referensgrupp kan vara
till hjälp i detta sammanhang.

� Ordningsföljden för ”vittnen” kan få konsekvenser för hur deltagarna ser på
”fallet” och patienter som berättar om egna erfarenheter kan sannolikt
påverka rådets deltagare starkt. Detta kan ge anledning för arrangören att
överväga hur ”balansen” bör se ut mellan olika kategorier av vittnen, och hur
mer ”emotionella” vittnesmål ska kunna ställas mot vittnesmål som ger
”fakta” eller ”expertsynpunkter”.

� Medborgarrådets rekommendation bör vara skriftlig även om den också i
slutskedet kan lämnas i muntlig form till en representant för arrangören.
Annars finns risken att oklarheter uppstår kring frågan vad medborgarrådet
egentligen tycker kollektivt (vad man har enats om) och vad vissa deltagare
helst vill framhålla.

� Försöket visar att en grupp medborgare är kompetenta att diskutera och
bedöma en prioriteringsfråga om de får tid på sig och möjlighet att inhämta
information. Man bör dock i det aktuella fallet beakta att urvalet till
medborgarrådet resulterade i en överrepresentation av äldre, välutbildade och
personer med stort socialt kapital. Vi behöver liknande försök där deltagarna
har en annan profil.

10. AVSLUTANDE DISKUSSION

I ett annat sammanhang betonades tre syften med ”utökad konsultation av
allmänheten i anslutning till prioriteringsprocessen”. De är i tur och ordning: (a)
att kartlägga befolkningens värderingar, (b) att få prioriteringsprocessen att
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uppfattas som mer ”rättvis” (att stärka legitimiteten) och (c) att utveckla
demokratin (se vidare Garpenby 2001). Innan vi går vidare måste betonas att
denna avslutande diskussion ger uttryck endast för författarens egen
uppfattning.35

Medborgarrådet som metod är inte i första hand tänkt att användas till att
”kartlägga befolkningens värderingar”. Det gäller särskilt om man föreställer sig
att värderingar är ”färdiga” och kan ”hämtas hem” vid en bestämd tidpunkt.
Metoden, som har till syfte till att skapa ”en informerad opinion”, utgår från
antagandet att befolkningen i regel har ganska vaga uppfattningar i många
sakfrågor, och det är först efter att medborgarna har fått tillgång till information
och diskuterat med andra som det föreligger en ”opinion” (att avläsa).
Medborgarrådet samlar en liten grupp människor som får tillgång till
information, diskuterar och tillsammans utarbetar en rekommendation.
Metodens styrka är möjligheten att lägga fram ett konkret fall med tillhörande
information ”effektivt” (alla deltagare finns samlade och man kan utgå från att
de får tillgång till samma information på ett likvärdigt sätt). Förutsättningarna är
också goda att i en så pass liten grupp utveckla den ”deliberativa” komponenten,
d.v.s. att låta deltagarna utbyta argument och väga olika faktorer mot varandra.

Metoden har också begränsningar. Det gäller i första hand – vilket framgått
tidigare – avvägningen av den information som deltagarna får del av. Vem kan
bäst avgöra hur en ”rättvisande” information ska ställas samman? När föreligger
en tillräckligt ”informerad opinion”?

I ett vidare perspektiv gäller dock frågan hur ett arrangemang av den typ som
medborgarrådet utgör ska kunna passas in i den institutionaliserade formen för
representativ demokrati som t.ex. ett landsting utgör. Här återstår en hel del
arbete, både för att säkra den interna och den externa legitimiteten. I det första
fallet (”intern legitimitet”), avses hur politiker och tjänstemän bedömer
arrangemanget, och om man tillsammans förmår skapa en trovärdig bild av hur
medborgarrådet ska ”kopplas” till befintliga politiska institutioner. Om det inte
är möjligt att skapa en gemensam bild internt, påverkar det troligen
allmänhetens uppfattning av och förtroende för arrangemanget, det som
benämns ”extern legitimitet.”

Medborgarrådets rekommendation kan vara värdefull för politiker att ta del av,
särskilt värdefullt torde det vara att få en inblick i hur medborgare utan tidigare
erfarenheter av den aktuella sakfrågan bedömer information och argumenterar

                                          
35 När detta skrivs – i april 2002 – har Landstiget i Östergötland inte presenterat några
slutsatser med anledning av försöket.



41

för att komma fram till en lösning på ett generellt problem. Det förutsätter dock
att hela genomförandet finns dokumenterat, såsom är fallet i Östergötland.
Insikten bland förtroendevalda ökar sannolikt ytterligare om det finns material
från flera medborgarråd med olika sammansättning av deltagare, som behandlar
liknande frågor. Att ställningstaganden i prioriteringsfrågor skulle kunna
avgöras enbart genom hänvisning till en rekommendation från ett medborgarråd
är dock inte rimligt (det skulle snarast kunna skada förtroendet för politiska
institutioner).36

Ett medborgarråd av det aktuella slaget kan aldrig vara annat än rådgivande;
ingen offentlig makt kan överföras till ett råd av den typen. Det förefaller inte
heller rimligt eftersom rådet saknar en viktig länk till befolkningen: deltagarna
är inte valda eller på annat sätt utsedda av folket. Deltagarna är inte ansvariga
inför någon för sina rekommendationer. När rådet är upplöst finns ingen
möjlighet att utkräva ansvar. Benämningen ”medborgarråd” (den som
landstinget valde) förefaller mer riktig i det perspektivet, än den internationella
termen ”medborgarjury”, som kan leda tankarna till en församling som besitter
en helt annan auktoritet (att ta beslut kollektivt som är bindande).

Om ”intern legitimitet” kan säkerställas, blir nästa steg att agera så att extern
legitimitet gynnas. Här kommer sannolikt arrangörens förmåga att vara tydlig
(om motivet till det aktuella fallet) och öppenhet (angående gjorda
ställningstagande) att spela en stor roll. Självklart måste sammansättningen av
ett medborgarråd också beaktas – det får inte vara uppenbart skevt beträffande
ålder, utbildning etc.

I vilket avseende kan medborgarrådet bidra till att utveckla demokratin? Hur ska
befolkningen kunna känna sig delaktig även om bara ett begränsat antal
människor aktivt kan medverka i rådets arbete? Risken finns, menar Pickard
(1998), att det hela stannar vid:

   ”_ _ _an intensively educative experience for a small number of
individuals.” (s.239)

Medborgarrådet i Östergötland innebar för många av deltagarna nya insikter om
hälso- och sjukvård i allmänhet, om läkemedel och kostnader och om
prioriteringar av resurser. Det gav mersmak hos fler deltagare som kan tänka sig
att medverka i andra liknande arrangemang. Men det finns också en insikt hos
många deltagare att medborgarrådet inte bör förvandlas till ett ”expertråd”. Eller

                                          
36 Det ingår inte i uppdraget för denna utvärdering att närmare belysa arrangörens slutsatser i
detta avseende.



42

för att citera en deltagare som mycket väl beskriver medborgarrådets roll i
samhället:

”Det ska inte vara ett expertråd, det viktiga är att sprida kunskapen
som ringar på vattnet, att få folk att förstå bättre, då fyller det ett
syfte.”

En annan deltagare uppmärksammar medias roll, som bidrar till ”glappet”
mellan valda politiker och medborgare. För att råda bot på detta i anslutning till
ett medborgarråd räcker det inte med en intensifierad mediabevakning, utan
arrangören bör själv kunna erbjuda olika kanaler. En möjlighet kan vara att låta
en större allmänhet följa delar av genomförandet via tv. 37 Det är inte säkert att
rådets diskussion ska vara offentlig (det kan verka hämmande på deltagarna),
men en allmän bakgrund till det aktuella problemet, en presentation av fallet och
den information som lämnas av åtminstone vissa vittnen bör kunna göras
offentlig.38 Det förutsätter dock att deltagarnas integritet kan garanteras – det är
inte meningen att dessa ska klä skott för eventuellt missnöje hos allmänheten.
Eventuell kritik måste hanteras av landstingets politiker, som ska föra debatten
mot allmänheten. Rådet arbetar på uppdrag av landstingets politiker och inte på
uppdrag av allmänheten.

Man kan också tänka sig en offentlig debatt i anslutning till medborgarrådet, där
olika intressen bjuds in för att kommentera följande:

� Syftet med medborgarrådet
� Valet av fall och bakgrunden till detta
� Sammansättningen av information (som då måste presenteras och motiveras

av arrangören)

                                          
37 Det föreslagna arrangemanget har stora likheter med James Fishkins vision om en
televiserad version av ”en fördjupad opinionsundersökning” (”deliberative opinion poll”),
som kan sägas vara en annan, om än mer resurskrävande, metod för att skapa ”en informerad
opinion”. Avsikten är där att samla ett statistiskt representativt urval, vilket kräver betydligt
fler deltagare än i ett medborgarråd av den typ som genomfördes i Östergötland. Deltagarna
röstar individuellt och anonymt vilket också kan bidra till att skydda deras integritet. I övrigt
ingår även där information och diskussion som viktiga komponenter (Fishkin 1995).
38 Den lekmannapanel som arbetade under fyra veckohelger på uppdrag av
Gentekniknämnden genomförde en utfrågning av experter inför publik. Deltagarna i panelen
hade utifrån givna förslag valt ut experter och formulerat sina frågor. Därefter arbetade
panelen fram sitt slutdokument. Metoden liknar en konsensuskonferens, men med lekmän –
medborgare – i panelen. Det innebär t.ex. att deltagarna fick ett omfattande skriftligt material
före det första mötet (Gentekniknämnden 2001,s.85-86).
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Med en sådan lösning, där allmänheten också ges möjlighet att kommentera och
lämna synpunkter på såväl fallet som sammansättningen av informationen (t.ex.
via Internet), kan i bästa fall insikten om svåra val i vården öka i samhället. Det
är möjligt att såväl det ”fall” som presenteras som den information som
medborgarrådet får del av kommer att ifrågasättas av allmänheten. Det faktum
att strålkastarljuset riktas mot problemställningen gör förhoppningsvis att
kvaliteten på diskussionen kan förbättras. På sikt kan det också bidra till att
stärka legitimiteten för prioriteringsprocessen. En sådan utveckling skulle vara
ett led på vägen mot både öppna prioriteringar och en fördjupad demokrati.
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Bilaga 2





Bilaga 3





Bilaga 4

Program för medborgarråd inom Landstinget i Östergötland 2002
Dag 1: 19 mars

09.00 Inledning, presentation av
gruppledarna, presentation av
deltagarna, praktiska frågor

Gruppledarna

10.00 Utvärdering: deltagarna fyller i
formulär 1

Peter Garpenby

10.15 Kaffe
10.30 Bakgrund till medborgarrådet,

bakgrund till uppgiften, situationen
för svensk hälso- och sjukvård

Margareta Isacsson

10.50 Deltagarna reflekterar över
läkemedel i allmänhet, presentation
av uppgiften

Gruppledarna

12.00 Lunch
13.00 Första sakvittnet: om läkemedel i

landstinget, utfrågning av vittne
Mikael Hoffmann

13.30 Andra sakvittnet: om funktionell
dyspepsi, utfrågning av vittne

Bengt-Olof  Rydén

14.00 Tredje sakvittnet: primärvårdens
möte med patientgruppen,
utfrågning av vittne

Gunnar Carlgren

14.30 Kaffe
14.50 Summering, förberedelser
15.00 Fjärde sakvittnet: om reumatiska

sjukdomar, utfrågning av vittne
Thomas Skoog

15.30 Femte sakvittnet: primärvårdens
möte med patientgruppen,
utfrågning av vittne

Gunnar Carlgren

16.00 Paus
16.10 Summering av dag 1

Dag 2: 20 mars
08.30 Deltagarnas tankar om gårdagen Gruppledarna
09.00 Partsvittne 1: patienter med

erfarenhet av magbesvär, utfrågning
av vittne

Vittne x

09.45 Kaffe
10.00 Partsvittne 2: patienter med

erfarenhet av reumatiska besvär,
utfrågning av vittne

Vittne y,z,å

10.45 Prioriteringsdilemmat i sjukvården
ur ett etiskt perspektiv

Kristina Söderlind

11.00 Reflektion Gruppledarna
11.30 Lunch
13.00 Deltagarna arbetar med

frågeställningarna, slutdiskussion,
summering

Gruppledarna

16.00 Medborgarrådet lämnar
en rekommendation

Margareta Isacsson

16.15 Utvärdering: deltagarna fyller i
formulär 2

Peter Garpenby

17.00 Presskonferens
18.00 ca Avslutning, middag, deltagarna

avtackas





Bilaga 5:1



Bilaga 5:2



Bilaga 5:3





Bilaga 6
Medborgarråd 19-20 mars 2002

Bilaga till fallbeskrivning

Medborgarrådet har att ta ställning till följande:

Ska vi avstå från att behandla fler patienter som har ledgångsreumatism
även om de kan ha medicinsk nytta av det nya läkemedlet?

Eller….

Ska vi minska på resurserna för behandling av patienter med funktionell
dyspepsi för att kunna behandla fler patienter med ledgångsreumatism?

� Vilket råd vill du vi ska ge de politiker som ska fatta beslut i denna fråga?

� Hur ska vi motivera vårt ställningstagande?

� Hur tycker du att politiker ska göra för att komma fram till ett bra beslut?





Bilaga 7

Sammansättning av medborgarrådet
Kön
Man 4
Kvinna 5

Åldersfördelning
20-29 år 0
30-39 år 0
40-49 år 1
50-59 år 4
60-69 år 2
70-79 år 1
80 eller äldre 1

Utbildning
Folkskola/enhetsskola/grundskola 1
Folkhögskola
Tvåårigt gymnasium/fackskola
Flickskola/realexamen 1
Minst treårigt gymnasium
Studerat vid högskola/universitet 2
Examen från högskola/universitet 5

”Socialt kapital”
Antal anknytningar
till organisationer.

Medlem men inte varit på möte under de senaste 12
månaderna

7

Medlem och har varit på möte under de senaste 12
månaderna

5

Medlemskap och har någon typ av uppdrag 12

O.B.S. Anger anknytning och ”aktivitetsgrad” i olika organisationer bland
deltagarna i medborgarrådet. Deltagarna markerade medlemskap och ”aktivitet”
i åtta olika typer av organisationer samt ”annan förening”. Frågan är identisk
med en fråga i Riks-SOM 2000.39

                                          
39 Bakgrunden till frågan är den mycket uppmärksammade teori som lanserats av den amerikanska statsvetaren
Robert D. Putnam och som går ut på att det i organisationslivet uppstår ett sammanhållande kitt i form av starka
sociala normer om tillit och ömsesidighet som möjliggör eller underlättar den typ av samarbete som demokratin
bygger på. Om teorin stämmer innebär det att personer aktiva i föreningslivet har lättare att arbeta för
”samhällets bästa”. För en svensk översikt se Rothstein och Kumlin 2001. Den svenska demokratiutredningen
var uppenbarligen påverkad av detta ideal: ”Den som övar sig i samarbete, kritik och tolerans blir en tillgång för
både sig själv och samhället, för såväl den privata som den offentliga sfären.” (SOU 2000:1,s.33)





Bilaga 8

Nationellt referensmaterial

Resultat från en enkätstudie bland medborgare, politiker, administratörer och
läkare om attityder till prioriteringar i vården. Resultatet avser svar från
allmänheten. Se vidare Rosén och Jansson 2000.

Påstående 1: Svensk sjukvård är skyldig att alltid erbjuda 
patienterna bästa tänkbara vård, oavsett vad det kostar. Procent.
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Påstående 2: Varje individ bör ha rätt att få sitt sjukvårdsbehov 
tillfredsställt, även om besvären är bagatellartade. Procent.
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