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Vägledning för nationella medborgarpaneler i samband med konferensen 

om Europas framtid 

 

I den gemensamma förklaringen om konferensen om Europas framtid fastställs anordnandet av 

europeiska medborgarpaneler. Enligt den gemensamma förklaringen kan dessutom ”[v]arje 

medlemsstat och institution [...] anordna ytterligare evenemang, i enlighet med sina egna nationella 

eller institutionella särdrag, och lämna ytterligare bidrag till konferensen, t.ex. nationella 

medborgarpaneler eller tematiska evenemang dit bidrag från olika paneler förs samman”. I den 

gemensamma förklaringen anges också att ”[n]ationella och europeiska evenemang inom ramen för 

konferensen kommer att anordnas enligt principer och minimikriterier som återspeglar EU:s värden 

som ska fastställas av konferensens strukturer”. 

Evenemangsarrangörer och deltagare bör i detta sammanhang ansluta sig till konferensstadgan.  

Vägledningen nedan bygger på principerna för goda överläggningar, som särskilt definieras i en 

rapport från OECD där man har granskat hundratals fallstudier om överläggningsprocesser,
1
 och den 

är avsedd att fungera som stöd för de medlemsstater som avser att anordna medborgarpaneler på 

nationell, regional eller lokal nivå. 

Anm.: Nationella evenemang, som skiljer sig från medborgarpaneler, bör i linje med konferensens 

syfte och principer anordnas på ett öppet, transparent och inkluderande sätt. Särskilda riktlinjer för hur 

sådana evenemang ska anordnas finns tillgängliga i form av verktygslådor på den flerspråkiga digitala 

plattformen och särskilt i den stegvisa guiden för evenemangsarrangörer (Step-by-step guide for event 

organisers)
2
. I dokumentet ges även exempel på evenemangsformat som kan inspirera och fungera 

som vägledning för medlemsstaterna när de gör sina val. En särskild vägledning för mer inkluderande 

evenemang finns också på plattformen. 

 

1) Syfte 

Panelerna bör ha ett tydligt syfte och mål: målet bör beskrivas som en tydlig uppgift och 

kopplas till en specifik offentlig fråga. Det ska formuleras neutralt som en fråga i klartext. Det bör 

framgå klart och tydligt vilken roll medborgarna har och på vilket sätt de kan påverka med sitt bidrag. 

Det bör hänvisas till den övergripande processen för konferensen om Europas framtid.  

På den flerspråkiga digitala plattformen för konferensen om Europas framtid ges förslag till 

diskussionsämnen, men medlemsstaterna kan fritt välja vilket som helst annat tema med anknytning 

till Europeiska unionen som de anser vara viktigt. Enligt den gemensamma förklaringen om 

konferensen om Europas framtid bör konferensens omfattning återspegla de områden där Europeiska 

unionen har befogenhet att agera eller där Europeiska unionens åtgärder skulle gynna EU-

medborgarna. Panelernas yttersta syfte är att ge gemensamma rekommendationer om särskilda teman 

med anknytning till Europas framtid. 

 

2) Uppföljning 

Den beställande offentliga myndigheten bör offentligt förbinda sig att i god tid bemöta eller 

vidta åtgärder med anledning av deltagarnas rekommendationer. Nationella spridnings- och 

samordningsåtgärder som kan säkerställa att resultaten från de nationella medborgarpanelerna 

utnyttjas och synliggörs kommer att förbättra de nationella, regionala och lokala åtgärdernas 

integrering i konferensens vidare process. Detta är särskilt sant med tanke på att liknande diskussioner 

som äger rum dels på lokal och nationell nivå och dels på EU-nivå kan överlappa varandra.  

                                                      
1
 Rapporten finns på https://www.oecd.org/gov/open-government/innovative-citizen-participation-new-

democratic-institutions-catching-the-deliberative-wave-highlights.pdf. Citaten i denna text (i den engelska 

versionen) är tagna från rapportens principer för god praxis för överläggningsprocesser i samband med offentligt 

beslutsfattande. 
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De tre europeiska institutionerna har i den gemensamma förklaringen förbundit sig att bemöta 

deltagarnas rekommendationer: ”Slutresultatet av konferensen ska presenteras i en rapport till det 

gemensamma ordförandeskapet. De tre institutionerna ska skyndsamt behandla frågan om hur de ska 

följa upp denna rapport på ett effektivt sätt, var och en inom sitt behörighetsområde och i enlighet 

med fördragen.” 

 

3) Insyn 

Överläggningsprocessen bör tillkännages offentligt innan den inleds. Information om hur 

processen är utformad och allt material bör i god tid ställas till allmänhetens förfogande. 

Konferensens flerspråkiga digitala plattform fungerar som centrum för evenemang, bidrag och 

information i anslutning till konferensen, vilket säkerställer insyn. Alla bidrag bör offentliggöras på 

den flerspråkiga digitala plattformen https://futureu.europa.eu/ som samlar alla bidrag för de 

europeiska medborgarpanelerna och konferensens plenarförsamling samt för andra tillhörande 

verksamheter och evenemang.  

I den gemensamma förklaringen anges att rekommendationerna från de nationella och 

europeiska medborgarpanelerna kommer att diskuteras av konferensens plenarförsamling. Utöver 

plattformen kan medlemsstaterna använda unionens befintliga institutionella strukturer för att 

informera om de nationella medborgarpanelernas resultat. 

 

4) Delaktighet 

Inkludering bör uppnås genom att man överväger hur man kan involvera underrepresenterade 

grupper. Deltagandet bör också uppmuntras och stödjas genom lön och kostnadsersättning och/eller 

genom tillhandahållande av barnomsorg och äldreomsorg eller ersättning för denna. Dessutom bör 

nödvändigt stöd och bistånd ges. Detta gäller både evenemang med fysisk närvaro och evenemang 

online. I likhet med de europeiska medborgarpanelerna kan en överrepresentation av ungdomar eller 

andra delar av allmänheten eftersträvas. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att på lämpligt sätt 

underlätta panelerna, med kompetenta mötesledare. 

 

 

5) Representativitet 

Deltagarna bör utgöra ett mikrokosmos av allmänheten. Detta uppnås genom ett 

slumpmässigt urval som innebär att olika geografiska ursprung, kön, åldrar, socioekonomiska 

bakgrunder och/eller utbildningsnivåer i respektive land eller region representeras, vilket också anges 

i den gemensamma förklaringen när det gäller europeiska medborgarpaneler. Urvalet av deltagare bör 

omfatta eventuell uteslutning på grund av förtroendeuppdrag eller politiskt ansvar. 

Antalet deltagare per panel ligger i allmänhet mellan 50 och 200 medborgare, beroende på 

antalet invånare i medlemsstaten, regionen eller området. Ansträngningar bör göras för att nå ut till 

dem som normalt inte deltar i offentliga debatter eller politiska diskussioner, t.ex. genom att välja 

miljöer och platser som är lättillgängliga.  

Det har visat sig att man genom att anordna medborgarpaneler på plats kan skapa mervärde 

vad gäller mångfalden i och kvaliteten på samverkan och dialogen mellan deltagarna. Vid 

onlinedebatter bör behovet av fler pauser beaktas. Onlinesessioner kan delas upp i flera sessioner.  

 

6) Information 

Deltagarna bör ha tillgång till omfattande, korrekt, relevant och tillgänglig bevisning och 

sakkunskap om grunderna i det ämne som ska diskuteras i syfte att möjliggöra kollektiv reflektion. 

Det krävs tydliga förfaranden för att säkerställa att medborgarna får tillräcklig och balanserad 

kunskap. I enlighet med detta bör medborgarna ha möjlighet att inom ramen för sin panel välja vilka 

särskilda teman de vill fokusera på och vilken typ av sakkunskap de behöver. 

 

7) Gruppöverläggningar 

Deltagarna bör kunna nå ett samförstånd som deras gemensamma rekommendationer till den 

offentliga myndigheten vilar på. Detta inbegriper ett noggrant och aktivt lyssnande samt vägning och 

beaktande av olika perspektiv, där varje deltagare har möjlighet att tala, en blandning av olika format 

som växlar mellan diskussioner och aktiviteter i små grupper och i plenum, samt kompetent 
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diskussionsledning. Arrangörerna bör planera att hålla ledda diskussioner vid panelens 

plenarsammanträden och i mindre undergrupper med cirka 10 personer per bord. Undergrupperna 

diskuterar och formulerar rekommendationer som senare bör diskuteras och godkännas av panelens 

plenarsammanträde. Diskussionerna bör ledas på ett neutralt och kompetent sätt. 

 

8) Tid 

Med tanke på hur komplexa de flesta politiska problem är bör man vid överläggningarna se 

till att deltagarna ges tillräckligt med tid att lära sig, väga bevisning och formulera väl underbyggda 

rekommendationer. Minst fyra till sex mötesdagar (t.ex. två till tre helger) kan planeras när 

komplexa frågor tas upp i en nationell överläggningsprocess. Alternativt kan flera decentraliserade 

medborgarpaneler äga rum på olika ställen i en medlemsstat, med tillämpning av samma metod.  

 

9) Riktighet 

För att övningens riktighet ska kunna säkerställas bör processen ledas av en oberoende 

samordningsgrupp som är separat från den beställande offentliga myndigheten. 

 

10) Integritet 

De nationella medborgarpanelerna bör säkerställa deltagarnas integritet och respekten för 

EU:s dataskyddsregler. Deltagarnas integritet bör respekteras så att de skyddas från oönskad 

uppmärksamhet i medierna och från trakasserier och så att deras oberoende bevaras, varigenom det 

säkerställs att de inte mutas eller lobbas av intressegrupper eller aktivister. 

 

11) Utvärdering 

Deltagarna bör göra en anonym utvärdering i syfte att bedöma processen på grundval av 

objektiva kriterier (t.ex. i fråga om den tillhandahållna informationens kvantitet och mångfald, den tid 

som ägnats åt lärande samt oberoendet vad gäller underlättande verksamhet). Ett frågeformulär kan 

lämnas in i början och i slutet av processen för att man ska kunna bedöma graden av tillfredsställelse 

med processen och den inlärningskurva som deltagarna kan ha upplevt tack vare panelernas 

överläggningsmetoder. 


