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ABSTRACT 

Nilsson, S. 2018. Medborgardeltagande vid fysisk planering -en studie kring 

medborgardialoger i Eriksberg. Kulturgeografiska institutionen. Uppsatser. Uppsala 

universitet.  
 

Medborgardialoger i fysisk planering blir allt viktigare och dess plats allt mer självklar. Det finns oändliga 

möjligheter för dess utformning och vad som blir bäst beror på plats och situation. Härav blir det intressant att 

närmare undersöka hur Uppsala kommun har arbetat med medborgardialoger vid framtagningen av 

planprogrammet för Eriksberg. Arbetet syftar till att undersöka vilka förutsättningar medborgarna ges att delta i 

den fysiska planeringen. Vidare undersöks vilka problem som finns vid medborgardialoger och hur väl arbetet 

stämmer överens med kommunens styrdokument. Kanske finns det situationer där medborgardialoger inte ens är 

önskvärt. Genom en kvalitativ studie bestående av intervjuer och en dokumentanalys i kombination med tidigare 

forskning framkommer att det svåraste för kommunen är att skapa tillfällen där alla berörda har möjlighet att 

delta på lika villkor. Genom olika strategier arbetar kommunen med att öka deltagandet genom till exempel 

utskick av vykort och visst uppsökande av särskilda grupper. I kommunens arbete förekommer tillfällen där 

medborgardialoger inte alltid är positivt, det handlar främst om en avvägning när i planeringsfasen medborgarna 

släpps in för att de ska bli produktiva dialoger. Denna avvägning, likt alla andra beslut kring hur 

medborgardialoger utformas och vilken roll medborgarna ska få är upp till kommunen att bestämma. 

 

Keywords: medborgardialog, stadsplanering, delaktighet, representativitet, kommunikativ planering. 
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1. INLEDNING 
 

I Uppsala byggs idag allt mer, 3000 nya bostäder per år planeras byggas och ledordet är 

förtätning. Få nya områden planeras utan de nya bostäderna hamnar i redan existerande 

bostadsområden. Ett område i Uppsala som står inför en stor förändring med ett tillskott på 

2400 nya bostäder genom det antagna planprogrammet är stadsdelen Eriksberg (Jonsson, 

2017-12-11). I november 2017 antog plan- och byggnadsnämnden ett planprogram som 

innehåller övergripande visioner för stadsdelens framtida utveckling. Denna ligger till grund 

för kommande detaljplaner som inom en snar framtid kommer leda till stadsdelens 

omvandling. Kommunens arbete grundar sig i plan- och bygglagen (PBL) som i första 

kapitlets andra stycke ger kommunen monopol på fysisk planering. Första kapitlets första 

stycke anger: Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, 

främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god 

och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 

generationer (SFS 2010:900). Lagen ger även medborgarna möjlighet att påverka planering 

genom ett obligatoriskt samråd med minimum av tre veckor att skriftligen skicka in yttranden 

över kommunens förslag. Inkomna yttranden bearbetas och publiceras av kommunen.  

De aktuella lagrummen tillsammans med kommunens egna styrdokument lämnar 

utrymme för kommunen att själv utforma medborgardialoger och bestämma vilken grad av 

inflytande invånarna ska ges. Till sin hjälp grundar sig kommunens arbete på Sveriges 

kommuner och landstings (SKL) delaktighetstrappa vilken förtydligar olika nivåer av 

delaktighet och i vilka situationer de olika stegen kan inkluderas. Även här finns en vaghet 

vilket antingen uppmanar till nytänkande och nyskapande eller till en passivitet då inga krav 

ställs och kommunen ges monopol på när, var, hur och till vilken grad medborgarna 

inkluderas. Delaktighetstrappan skapades som en del av SKL:s projekt medborgardialog 

vilken syftar till att uppmuntra kommuner att aktivt inkludera sina medborgare i beslut.  Det 

blir tydligt att kommunen besitter all makt om och till vilken grad medborgarna inkluderas 

utöver de minimumkrav som fastställs i PBL (Sveriges kommuner och landsting, 2013). 

Denna maktrelation är en stor del av den forskning som finns, både nationellt och 

internationellt och kommer till viss del belysas här då den i många fall är del utav 

problematiken som finns. Maktrelationen mellan beslutstagare och medborgare belyses i 

Sherry Arnsteins välciterade ”Ladder of participation” (på svenska: delaktighetsstege), vilken 

även har inspirerat till SKL:s delaktighetstrappa. Härigenom blir det svårt att förstå 

dynamiken som ligger bakom maktförhållandet mellan beslutsfattande och medborgare vid 

medborgardialoger utan att sätta det i relation till Arnsteins delaktighetsstege.  

Att inkludera medborgare i planeringen blir allt vanligare och kan ses som en 

demokratiserande process. Idag finns en trend som visar på att människor allt mer sällan 

röstar i politiska val eller engagerar sig i politiska partier. Härav kan deltagande i den fysiska 

planeringen vara del av att engagera människor i att tillsammans utveckla samhället och 

samtidigt få en närmare kontakt med politiker och tjänstemän Sveriges kommuner och 

landsting, 2013). Hur detta bäst ska ske finns ingen redan framställd mall eller specifika regler 

(mer än minimumkraven från PBL) utan det är upp till kommunens politiker och tjänstemän 

att skapa och utveckla dessa möten så som de anser bäst. Att komma fram till den ultimata 

mötesformen där alla får komma till tals och bli hörda med positiva resultat är en process där 

lärdomar alltid går att finna och nya utmaningar att bemästra. Uppsala kommun har i arbetet 

med att ta fram ett planprogram över Eriksberg förutom minimumkravet på ett samråd 
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organiserat två extra tillfällen för stadsdelens invånare att ta del av information och lämna 

synpunkter.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  
Arbetet syftar till att granska olika förutsättningar för medborgardeltagande i Uppsala 

kommuns fysiska planering utifrån ett tjänstemannaperspektiv.  

 

-Vilka problem har funnits vid medborgarnas inkludering i Eriksberg?  

- Finns det skillnader mellan ambitionen i kommunens styrdokument och praktiken? 

- Vid vilka situationer är inte medborgardialoger att föredra?  

 

1.2 Begreppsdefinition  
1.2.1 Medborgardialog  

Medborgardialog betyder i ordets breda mening organiserade samtal mellan 

tjänstemän/politiker och medborgare (Uppsala kommun, 2017a, s. 2). Inom fysisk planering 

beskriver Boverket medborgardialog som ett tillfälle där medborgarna får insyn i planeringen 

och får möjligheten att påverka den. Dialog och information är inte samma sak och inflytande 

betyder inte nödvändigtvis medbestämmande (Boverket, 2017a). Termen medborgare i 

medborgardialog bör enligt Boverket tolkas brett. Den traditionella innebörden av en 

medborgare är alla som är folkbokförda i kommunen, äger en fastighet eller betalar 

kommunalskatt i kommunen. Här bör det istället inbegripa alla de som bor eller verkar i 

området som berörs samt övriga som påverkas av planeringen (Boverket, 2017b). I denna 

uppsats kommer begreppet användas som ett samlingsnamn och inkludera alla olika typer av 

möten där medborgarna är delaktiga, till exempel informationsmöten och samråd.  

 

1.3 Avgränsningar 
Uppsatsen avgränsar sig till att enbart undersöka Uppsala kommun och hur de arbetar för att 

involvera medborgare i den fysiska planeringen. Inga andra kommuner studeras och inga 

jämförelser dem emellan görs. Troligtvis arbetar de på liknande sätt och upplever samma 

problematik och utmaningar men inga sådana slutsatser kan dras. Vidare studeras enbart en 

stadsdel i Uppsala, stadsdelen Eriksberg med tillhörande Ekebydalen. Ekebydalen är idag ett 

oexploaterat område och kommer även i framtiden enbart vara till för rekreation (Uppsala 

kommun, 2015a). Även om området är en del av planprogrammet kommer det här inte 

undersökas närmre då inga förändringar kommer ske och inga människor bor där.  Fallstudien 

möjliggör en mer djupgående analys och förståelse för hur arbetet med ett planprogram kan 

fungera. För mer djupgående studier skulle detta kunna utvecklas till att jämföra flera 

stadsdelar där intressanta fenomen, likheter och skillnader i dialogarbetet skulle kunna 

skönjas men arbetets tidsram och omfång förhindrar att det sker här. I Uppsala finns idag 

inget liknande arbete där ett planprogram för en hel stadsdel tagits fram vilket ytterligare 

försvårar en jämförande studie.  

Arbetet undersöker enbart hur Uppsala kommun arbetar med att inkludera sina 

medborgare i den fysiska planeringen, vilket är grund till beslutet att inte inkludera 

medborgarnas perspektiv. Hade de tillfrågats, genom en enkätstudie eller kortare intervjuer 

hade ytterligare en dimension av medborgardialoger belysts, vilket vore intressant men 

utanför arbetets syfte.  
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1.4 Disposition 
Uppsatsen börjar med en presentation av bakomliggande planeringsideal som format dagens 

samhällsplanering. Den kommunikativa planeringen, grundad på Jürgen Habermas ideala 

samtalssituation redovisas i kapitel två, kommunikativ planering, då det är denna som ligger 

till grund för dagens syn på medborgardialog och medborgarinflytande i samhällsplaneringen. 

Därefter följer ett metodkapitel där valda metoder presenteras och diskuteras. Kring 

medborgardialoger och fysisk planering finns en uppsjö med forskning. I kapitel fyra 

redovisas en utvald del, Jenny Stenberg och Nazem Tahvilzadeh som beskriver och 

problematiserar formerna för medborgardialoger i en svensk kontext. Vidare förklaras 

Arnsteins ”ladder of citizen participation”, en modell som främst beskriver och synliggör 

maktförhållanden mellan styrande och medborgare. Modellen har gett upphov till Sveriges 

kommuner och landstings (SKL) deltagartrappa vilken används som underlag för 

kommunernas arbete med medborgardialoger. I kapitlet presenteras de separat men i 

förhållande till varandra.  

Kapitel fem ger först en kortfattad inblick i studieområdet Eriksberg och planförslaget. 

Därefter redovisas resultaten från intervjuerna och innehållsanalysen utefter frågeställning ett 

och tre där fråga två behandlas flytande. Efter resultatet av var fråga följer en analys där den 

kopplas samman med tidigare presenterad teori och forskning. Det hela sammanfattas och 

diskuteras i kapitel sex.  

 

2. KOMMUNIKATIV PLANERING 
 

Kapitlet presenterar de tankar och ideal som ligger till grund för den kommunikativa 

planeringen ur vilken medborgardialoger i mycket har sin grund.  

 

2.1 Den kommunikativa planeringens grundtankar  
Den kommunikativa planeringen har sin grund i kommunikativa samtal. Genom organiserade 

samtal mellan en stor mängd berörda tillsammans komma fram till en konsensus om vad den 

bästa lösningen är. Tanken om det goda samtalet bygger på Jürgen Habermas teori kring 

kommunikativt handlande och den ideala samtalssituationen. Hans teori kretsar kring ett 

aktivt medborgardeltagande där alla som berörs av en fråga ska ha möjlighet att mötas i 

samtal där just samtalet och argumenten är det avgörande istället för majoritet och 

förhandlingar baserade på maktförhållanden. Samtalet står i centrum och alla ska ha lika 

möjlighet att framföra sina argument och motargument samt vara i konsensus att det bästa 

argumentet vinner (Henecke & Khan, 2002). Habermas ideala samtalssituation har kritiserats 

(se Allmendinger, P. Tewdwr_Jones, M. Young, I.M. med fler) som ifrågasätter hur 

samtalssituationen ska bli fri från maktförhållanden samt hur konsensus är grunden för ett 

lyckat samtal. Det finns en risk att samtalet mellan människor, myndigheter och verksamheter 

blir förhandlingar mellan olika samhällsgrupper. Det bästa argumentet kan även bli det mest 

välformulerade argumentet, där den mest vältaliga har möjlighet att bättre argumentera för sitt 

egenintresse och övertala övriga. I Habermas ideala samtalssituation åsidosätter deltagarna 

sina personliga åsikter och intressen för att gemensamt komma fram till vad som är bäst för 

allmännyttan. Young menar att detta aldrig kommer fungera då alla präglas av sina egna 

åsikter, intressen och livssituation. Den mångfald som finns i samhället måste få avspegla sig 

i samtalet och vara del av det. Vidare menar hon att konflikter och meningsskiljaktigheter 
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måste få komma upp till ytan för att en förståelse och gemensam lösning ska kunna nås 

(Young, 2002, s. 111–113).  

Den kommunikativa planeringsideologin växte fram som en motreaktion till den 

rationella planeringen som var toppstyrd där planeraren ansågs besitta all information 

nödvändig för att neutralt planera för det allmänt bästa. Den kommunikativa planeringen 

innebär en ny roll för planeraren och för arbetsprocessen vid fysisk planering. Hermelin 

beskriver vad planeraren här behöver göra, de behöver odla nätverk för kommunikation 

mellan olika parter, lyssna noga, se till mindre väl organiserade samhällsgrupper och särskilt 

involvera dem, utbilda medborgare och samhällsorganisationer, utveckla förmåga att arbeta 

med grupper. Planeringen handlar om en avvägning mellan olika särintressen och 

allmännyttan (Hermelin, 2005, s. 313).  

 

3. METOD 
 

3.1 Metodval 
För att skapa en insikt i hur arbetet med medborgardialoger går till, vilken vikt som läggs 

därvid och vilka faktorer och aspekter som får stå i fokus har en kvalitativ metod valts över en 

kvantitativ. Kvalitativa metoder beskriver Kjær Jensen som ett samlingsbegrepp som rymmer 

olika metoder som alla beskriver och fångar upp fenomen, dess betydelse och påverkan för att 

förstå bakomliggande orsaker och förklaringar (Kjær Jensen, 1995, s. 6).   

Vidare bygger undersökningen på en fallstudie. Genom att undersöka ett specifikt 

område, här stadsdelen Eriksberg i Uppsala, ges möjligheten att belysa händelser, 

förhållanden, erfarenheter och bakomliggande processer i det specifika fallet. Förutom 

insikter i arbetet vid Eriksberg ger det även möjlighet för en djupgående redogörelse där både 

generella samband och fenomen på detaljnivå studeras. Eriksberg har valts ut på premisserna 

att planförslaget rör en hel stadsdel och kommunen har i stor utsträckning satsat på 

medborgardialoger i sitt arbete. I tillägg är det ett planförslag som nyligen (november 2017) 

avslutats vilket gör det högst aktuellt. Eriksberg är även en relativt representativ stadsdel för 

Uppsala, sett till antal invånare, inkomst, utbildning etc. vilket enligt Denscombe 

kategoriserar det som ett typiskt område (Uppsala kommun, 2016, s. 6). Det innebär att området 

inte skiljer sig ur mängden och blir högst generaliserbart. Att studera ett område som är 

typiskt är det vanligaste men även områden som särskiljer sig studeras, då oftast med syftet att 

testa en teori där förhållandena är extrema (Denscombe, 2009, s. 59, 64).  

Denscombe beskriver ytterligare en fördel vid valet av en fallstudie. Flera olika källor 

och metoder kan kombineras vilket ger studien en ökad bredd och djup. I denna studie 

kommer två olika metoder användas, en innehållsanalys av dokument samt intervjuer av 

tjänstemän och politiker (Denscombe, 2009, s. 63).  

 

3.2 Skriftliga källor  
Materialet grundar sig till stor del på insamling av skriftliga källor. Dessa är främst Riktlinje 

för medborgardialoger (Uppsala kommun, 2017a), Synpunkter och förslag till utvecklingen 

av Eriksberg och Ekebydalen från öppet hus 24 december 2015 (Uppsala kommun, 2015a), 

Planprogram för Eriksberg och Ekebydalen (Uppsala kommun, 2017b), och kommunens 

hemsida Dialog och samråd (Uppsala kommun, 2017c). Vid de tre första dokumenten har en 

kvalitativ innehållsanalys genomförts. En kvalitativ innehållsanalys tillåter en tolkning av 

dokument utefter vissa teman som kan vara både generella och specifika. Här undersöks 
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medborgardialog och hur de framställs i kommunens riktlinjer, planer, mål och syften vilka 

presenteras genom kortare citat. Denna typ av insamling, kodning och tolkning av data 

möjliggör ett systematiskt men flexibelt tillvägagångssätt. De utvalda dokumenten kommer 

ligga till grund för att skapa en förståelse för kommunens officiella ställning kring 

medborgardialoger samt en jämförelse dem emellan, tidigare forskning och resultatet av 

intervjuerna (Bryman, 2011, s. 505).  

Vid analysen av informationen från kommunens hemsida Dialog och samråd (2017b) och 

Planprogram för Eriksberg och Ekebydalen (2017c) har en annan metod används. 

Dokumentet undersöktes på ett systematiskt och replikerbart sätt där enbart nyckelorden 

dialog/medborgardialog och information/informationsmöte har räknats för att se hur vanligt 

förekommande de är i relation till varandra. Anledningen är att skapa en bild av 

medborgarmötenas syfte utifrån kommunens officiella information till medborgarna. Denna 

analysmetod kan anses trivial men ger en indikation kring vad som vid medborgarmötena 

anses viktigast, en plats för dialog eller en plats för information (Bryman, 2011, s. 288–289). 

En viss försiktighet intas då det enbart är informationen på en hemsida och ett dokument som 

studeras, för ett mer ingående och allmängiltigt resultat skulle önskvärt fler dokument 

undersökas. Trots denna svaghet ger det fortfarande en tydlig bild när den ställs mot 

informationen från intervjuerna och övriga dokument. Det är just i relation till de andra 

informanterna som resultatet här blir relevant för studien, den fungerar främst som en 

indikator utan att ge ett fullständigt orsakssamband.   

Båda metoderna kräver en viss försiktighet särskilt vid dokumentens kvalitet, vilket 

Denscombe sammanfattar i fyra punkter. Den första är autenticitet och ifrågasätter 

dokumentens äkthet och ursprung. Den andra är trovärdighet och behandlar dokumentets 

innehåll, om det är riktigt. Detta härleds till vem som skrev det, för vem, i vilken kontext och 

tid det skrevs samt om det speglar författarens egna föreställningar och värderingar. 

Representativitet är den tredje punkten och ser till om dokumentet är typiskt för sitt slag och 

fullständigt. Sista punkten är innebörd och berör eventuella subjektiviteter i dokumentets 

innehåll. Det kan vara svårt att upptäcka subjektiva undertoner då de är just undertoner.  Det 

kan handla om ordval för att vinkla eller framställa texten i ett specifikt syfte. Vem som är 

författaren och om dennes personliga uppfattningar skiner igenom samt om materialet är 

tydligt och begripligt är här viktigt (Denscombe, 2009, s. 301–302). De källor som har 

använts är samtliga offentliga dokument från Uppsala kommun så de två första punkterna kan 

anses uppfyllda. Angående dess representation är de över ett specifikt fall och inga liknande 

dokument finns. Däremot är de liknande andra dokument från kommun som behandlar fysisk 

planering och medborgardialog. Den fjärde och sista punkten kan här anses tudelad då 

innehållet inte kan anses ha subjektiva undertoner influerade av författaren. Däremot om det 

är tydligt och begripligt beror på förkunskapen hos läsaren och vanan att läsa offentliga 

dokument. Dokumenten är även av lite olika karaktär där vissa är mer lättbegripliga än andra 

men i det stora hela kan de anses tydliga och begripliga.  

 

3.3 Intervju 
För att få del av informationen kring hur arbetet att inkludera medborgarna vid skapandet av 

planprogrammet för Eriksberg har ett flertal intervjuer ägt rum. Respondenterna var Eleonore 

Albenius och Elin Robertsson, tjänstemän vid Uppsala kommun som arbetat med 

planprogrammet och därmed även med medborgardeltagandet. Även Elisabet Jonsson, 

avdelningschef vid stadsbyggnadsförvaltningen samt Erik Pelling som är politiker i plan- och 
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byggnadsnämnden har intervjuats. Då respondenterna i arbetet har haft olika ansvarsområden 

hoppas en förståelse för arbetets bredd och olika infallsvinklar kunnat skapas. De genomförda 

intervjuerna har varit av semi-strukturerad karaktär vilket innebär att en intervju-guide funnits 

men utrymme har givits för respondenterna att själva berätta vad de anser relevant. Denna 

metod har valts med fördel då syftet var att få fram så mycket information som möjligt kring 

ämnet, även information som jag själv inte vetat om och därför i förväg inte kunnat formulera 

en fråga kring. En semi-struktur ger även ett visst fokus på vissa teman i ämnet vilket 

möjliggör en jämförelse då de olika intervjuerna i viss grad behandlat samma teman. 

Intervjuerna har i sin helhet givit en god inblick i hur medborgardialoger har utformats och 

genomförts utifrån tjänstemännens och beslutande politikers perspektiv, vilket varit deras 

syfte (Bryman, 2011, s. 413–416). 

Intervjun med Erik Pelling genomfördes via telefon, på hans begäran, då tidsbrist var en 

faktor. Vid telefonintervjuer försvinner möjligheten att läsa av kroppsspråk och ansiktsuttryck 

vilket till viss grad försvårar möjligheten till ett fritt och öppet samtal. Däremot påverkas inte 

den information som vinns och inblicken den ger. Främst har det möjliggjort genomförandet 

av intervjun då ett personligt möte inte kunde skapas (Denscombe, 2009, s. 30).  

Vid intervjuerna har en etisk aspekt hållits. Kvale beskriver tre etiska riktlinjer vid 

intervjuer: informerat samtycke, konfidentialitet och konsekvenser. De intervjuade har själva 

fått välja att delta, om de vill vara anonyma och på förfrågan korrekturläsa de delar av 

uppsatsen som behandlar deras intervjuer vilket uppfyller kraven för informerat samtycke. 

Konfidentialitet vid öppna intervjuer är svårare att uppnå då källorna kommer nämnas vid 

namn och tjänsteposition (om inte anonymitet efterfrågas) och härigenom bortfaller 

möjligheten att vara anonym som finns vid till exempel enkätundersökningar. Angående 

intervjuns konsekvenser för respondenterna har ingen särskild försiktighet tagits. Beslutet 

grundas på studiens karaktär och intervjuernas syfte, ingen känslig information bearbetas och 

inget som skulle kunna påverka intervjupersonerna personligen eller i sin yrkesroll har 

upptäckts (Kvale, 1997, s. 142).  

Intervjuerna har, med intervjupersonernas samtycke spelats in, vilket givit större 

utrymme för mig att fokusera helt på samtalet, dess nyanser och dynamik. Vissa anteckningar 

gjordes även för hand främst kring följdfrågor att återkomma till senare i intervjun. 

Inspelningen möjliggjorde även att senare kunna återgå till intervjun för att få med relevant 

och korrekt fakta (Kvale, 1997, s. 147).  

 

3.3.1 Urvalsmetod 

Personerna som har intervjuats har valts ut efter vad Bryman beskriver som ett målinriktat 

urval. Det innebär att de intervjuade har valts specifikt för att de besitter kunskap och 

information kring specifika områden. Tjänstemännen Albenius och Robertsson är utvalda då 

de ansvarar för just det område som undersöks och vet hur och på vilket sätt invånarna har 

involverats, hur det har gått samt hur planeringsprocessen har gått till. Beslutet att göra ett 

planförslag, vilka prioriteringar, mål och till vilken grad medborgarna skulle involveras ligger 

ytterst hos plan- och byggnadsnämnden så för att få en inblick i detta har nämndens 

ordförande Pelling intervjuats. Vidare har Elisabet Jonsson valts ut från Uppsalas 

stadsbyggnadsförvaltning för att få en helhetsbild hur kommunen generellt arbetar med 

medborgardeltagande vid fysisk planering (Bryman, 2011, s. 195). Kjær Jensen anser 

urvalsmetoden som avgörande för en studies generaliserbarhet, att informationen som utvinns 

av intervjuerna ska kunna vara applicerbara på andra områden och oberoende på vem som 

intervjuas kommer svaren spegla hela populationen, eller vart fall inte vara extrema. Då detta 
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är en explorativ studie som undersöker ett specifikt område finns inget krav på 

generaliserbarhet (Kjær Jensen, 1995, s. 60–61).  

 

3.3.2 Giltighet och tillförlitlighet  

Kjær Jensen beskriver giltighet och tillförlitlighet vid kvalitativa studier, något som 

tillsammans ger trovärdighet till studien och mäter dess kvalitet. En svårighet vid kvalitativa 

studier är att de kvalitetskriterierna i stor utsträckning främst är utformade för kvantitativa 

studier. Tillförlitlighet handlar främst om att samma undersökning ska kunna genomföras igen 

med samma typ av siffror eller respondenter och få ungefär samma resultat. Vid intervjuer 

(om de inte är strikt strukturerade) är detta en omöjlighet på grund av intervjuernas karaktär, 

som hålls öppna för den intervjuades egna tolkning och förhåller sig till deras berättelse. 

Härigenom skiftar frågeställningar utefter den specifika situationen och ingen kommer bli den 

andre lik. Den öppna strukturen ger däremot hög giltighet, då möjlighet finns att ställa flera 

frågor kring samma ämne, be om förtydliganden eller utvecklingar för att försäkra sig att få 

svar på exakt det man frågat. Möjlighet finns oftast också att i efterhand komplettera 

intervjuerna om något är oklart eller otillräckligt.  För att höja studiens tillförlitlighet har 

fokus lagts vid de utomstående faktorer som skulle kunnat påverka intervjun och 

intervjusvaren. Även om frågorna varit relativt öppna har de försökts hållas tydliga, 

lättförståeliga, neutrala och icke-ledande. Ännu en aspekt viktig att ta hänsyn till är forskarens 

egna subjektivitet. Jag har tidigare en viss bakgrundskunskap till ämnet och därmed finns risk 

att jag tolkar in en egen förståelse av svaren. Denna risk finns alltid, men har försökts att 

minimerats dels genom min medvetenhet kring den och dels genom att återge den vunna 

informationen genom citat (Kjær Jensen, 1995, s. 63–81).  

 

4. TIDIGARE FORSKNING 
 

Kapitlet ger en genomgång av tidigare forskning som beskriver det positiva och negativa med 

medborgardialoger samt svårigheter och problematik. Två svenska forskare har valts, Jenny 

Stenberg och Nazem Tahvilzadeh, båda vars artiklar finns publicerade i Framtiden är redan 

här -Hur invånare kan bli medskapare i stadens utveckling. Detta kommer ställas i bakgrund 

med hur Uppsala kommun arbetar med medborgardialoger i kapitel 5. Slutligen görs en 

genomgång av Sherry Arnsteins ”ladder of citizen participation”, en modell framtagen på 

1960-talet som beskriver medborgares inflytande i den politiska processen med fokus på 

maktrelationer. Arnsteins modell används i de flesta studier kring medborgardialoger och 

medborgarinflytande och fortsätter påverka beslutsfattare. I denna studie blir den även 

relevant då den har varit grunden i Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

delaktighetstrappa som är ett verktyg för många kommuner, så även Uppsala, och hur de 

arbetar med medborgardialoger.  

 

4.1 Medborgardialogers utformning i en svensk kontext 
Nazem Tahvilzadeh, doktor vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, beskriver vikten 

av att medborgardialoger utformas på rätt sätt och vad som kan bli konsekvenserna av ett 

misslyckande. Medborgardeltagande kan stärka medborgarens inflytande i politiken och 

legitimera politiska organisationer i samhället. Det kan även få motsatt effekt. Tahvilzadeh 

beskriver att grunden alltid måste vara tydlighet. En tydlighet vad medborgardialogen innebär 

och hur mycket och vad medborgaren kan påverka. Utan denna tydlighet kommer ingen 
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effektiv och givande dialog kunna uppnås (Tahvilzadeh, 2013, s. 118). Vidare har han tagit 

fram tre principer för att lyckas med medborgardialoger. Den första principen är att 

deltagande ska röra konkreta frågor kring medborgarens vardag. Är frågorna för abstrakta och 

för långt in i framtiden är det svårt att relatera, samtidigt som allt för detaljerade frågor blir 

allt för snäva. Princip numer två berör gräsrotsdeltagande, att planering ska ske nerifrån och 

upp. Här ingår för planeraren att involvera grupper som vanligtvis saknas och få med dem i 

dialogarbetet. En grundförutsättning enligt Tahvilzadeh är att materialet och informationen 

måste anpassas till att förstås av alla. Den tredje principen handlar om att beslut ska fattas 

efter ömsesidiga problemlösande samtal. Genom att tillåta djupa samtal där konflikter och 

motsättningar får komma fram och diskuteras kan på sikt grunden till problemen 

åskådliggöras och lösas (Tahvilzadeh, 2013, s. 118–119).  

 Jenny Stenberg, forskare inom arkitektur och planering på Chalmers Arkitektur, tillägger 

att det även är avgörande när i processen kommunen väljer att involvera medborgarna. Oftast 

görs det relativt sent i planeringsprocessen, när ett förslag finns för medborgare att ta ställning 

till. Det positiva är att det finns ett konkret förslag vilket underlättar för medborgare att förstå 

n och se hur framtiden kommer se ut. Problematiken är att förslaget redan finns och 

kommunen ofta anser medborgarna och dialogen som ett störningsmoment. Skulle de hållas i 

ett tidigare skede, när visioner och problemformuleringar kring ett område sker skulle deras 

åsikter och synpunkter bättre kunna tas till vara på. Här finns ytterligare ett problemområde. 

Genom att anordna medborgardialoger i början av planeringsprocessen ökar medborgarnas 

reella inflytande men det är inte alltid detta får önskat genomslag. Stenberg synliggör detta 

vid problematiken kring not-in-my-backyard, den så kallade nimby-effekten, som innebär att 

förändringar gärna får ske men inte i det egna området. Applicerat på medborgardialoger kan 

fastighetsägare ofta vara negativa till förändring och att nya bostäder ska byggas i deras 

närområde. På dessa möten representerar de enbart sina egna intressen, medans 

samhällsnyttan blir något för tjänstemannen att ansvara för. Resultatet blir att 

medborgardialogen enbart bidrar till klagomål, ödslad tid och resurser samtidigt som 

planförslaget blir exakt som det var från början (Stenberg, 2013, s. 23).  

En aspekt som alltid är relevant och avgörande för att skapa konstruktiva och produktiva 

medborgardialoger är de maktstrukturer som präglar dem. Stenberg och Tahvilzadeh 

beskriver båda hur dessa måste synliggöras för att sedan motverkas. Maktstrukturerna finns på 

olika plan, den första rör maktrelationen mellan fastighetsägare och hyresgäster. Stenberg ser 

att ett tydligt ställningstagande sker redan vid inbjudan till medborgardialog, som enbart 

skickas till fastighetsägaren. Det är sedan upp till fastighetsägaren att informera sina 

hyresgäster, men ingen kontroll huruvida detta sker finns. Maktrelation fortsätter även under 

samråden och samrådstiden där fastighetsägare oftast har starkare ställning i sina yttranden 

och därmed mer makt (Stenberg, 2013, s. 23).  

Under samrådet kompliceras denna relation ytterligare då den även inbegriper företag och 

organisationer. Stenberg beskriver hur det i planeringen oftast ges stort utrymme för företag, 

den ekonomiska vinsten de medför ger dem i mycket företräde. Enligt Stenberg bidrar detta 

till ökade samhällsklyftor som blir allt tydligare i samhället. Hon anser vidare att det här finns 

utrymme till förändring. En förändring som PBL stärker i 5:11 I arbetet med att ta fram ett 

program enligt 10 § eller ett förslag till en detaljplan ska kommunen samråda med […] de 

kända sakägarna och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berör 

(Stenberg, 2013, s. 25, 23).  

Tahvilzadeh lyfter även den maktrelation som rör tjänstemännen vars roll kommer bli 

annorlunda. Under dialogerna blir tjänstemännen med sin expertkunskap viktig i relation till 
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medborgarna som inte har samma insyn eller språkkunskaper. Beroende på hur tjänstemännen 

väljer att framställa sig själva kommer det påverka dialogen och maktrelationen mellan dem 

och medborgarna. Väljer de att höja sig över medborgarna genom att till exempel använda ett 

avancerat fackspråk, hålla mötena på kommunhuset eller liknande kommer detta påverka 

dialogen med risk att många medborgare kommer undvika att delta. Ytterligare en effekt av 

detta blir att de som faktiskt kommer och kan diskutera med tjänstemännen blir de 

välutbildade och insatta. Maktrelationen blir därmed tydlig mellan tjänstemän, högutbildade 

och lågutbildade. För att motverka detta lägger Tahvilzadeh själv fram förslaget att söka upp 

utsatta grupper och aktivt involvera dem samt ha ett informationsunderlag och språkbruk som 

alla kan förstå (Tahvilzadeh, 2013, s. 120). 

 

4.2 Medborgardialogens inkludering av medborgaren 
Medborgardeltagande i planering kan förstås genom Arnsteins ”ladder of citizen 

participation”, på svenska kallat delaktighetsstege. Teorin växte ur den dåtida debatten kring 

medborgardeltagande och medborgarkontroll (på engelska; citizen participation och citizen 

control) som fördes med en förvärrande retorik och en missvisande eufemism. Arnstein ville 

med sin teori uppmuntra debatten till en mer upplyst dialog (Arnstein, 1969 s. 216). Teorin 

utvecklades i en annan tid och plats än dagens Sverige, en tid i USA där de som saknade 

resurser, hon syftar främst på afroamerikaner, saknade inflytande i lokala utvecklingsfrågor. 

Castell anser att även om dagens Sverige inte har samma problem kan de resurssvaga, ”the 

have-nots” appliceras på etniska minoriteter, arbetslösa och låginkomsttagare som blir allt 

mer märkbara i samhället (Castell, 2013, s. 36–39). Arnstein visualiserar genom åtta steg på 

en stege, där målet alltid är att klättra uppåt, graden av medborgarnas delaktighet och makt i 

praktiken. Hon uttrycker själv modellens simplifiering. För det första visar modellen 

maktkampen mellan de med makt och de utan, att se dessa båda som homogena grupper blir 

missledande, då båda sidor innehåller subgrupper och 

människor med olika intressen, behov och preferenser. För 

det andra finns det viktiga faktorer som påverkar 

maktstrukturen på båda sidor, till exempel rasism och en 

ovilja att lämna ifrån sig makt hos makthållarna och en svag 

informationsbas hos de resurssvaga, som inte analyseras i 

modellen. Den tredje och sista bristen hon ser i sin modell 

är att de åtta stegen inte är så åtskilda som kan tyckas. Ofta 

återfinns flera steg i en och samma situation vilket gör det 

omöjligt att dra skarpa linjer dem emellan (Arnstein, 1969, 

s. 217).   

Stegens två understa steg, manipulation och terapi, innebär 

ett icke-deltagande där medborgarna är passiva lyssnare 

som snarare undervisas. Hit hör även ofta försök att få 

medborgarna att ändra uppfattning, de manipuleras att tro 

att det makthavarna vill är vad de vill. De tre mellersta 

stegen beskriver Arnstein som symboliskt deltagande och 

består av information, konsultation och pacificering. De 

visar vilka olika sätt medborgarna bjuds in till deltagande, 

även om deltagandet enbart är symboliskt i olika hög grad. 

Anledningen till att det blir ett symboliskt deltagande är att 

Figur 1. Arnsteins Ladder of citizen 

participation. Bildkälla: Arnstein, 1969, 
s.217.  
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ingen garanti finns för medborgarna att makthavaren faktiskt lyssnar på dem. Beslutet att ta 

vara på medborgarnas åsikter ligger helt hos beslutsfattaren.  

Partnerskap, delegerad makt och medborgarkontroll utgör de tre översta stegen och det 

är först här medborgarna har möjlighet att delta och vara med i beslutsprocessen. Det översta 

steget, medborgarkontroll har medborgarna näst intill full kontroll. Det kan handla om ett 

planeringsprojekt där medborgarna, genom att själva bilda en demokratisk grupp, styr över 

planeringen, arbetet och finansieringen. Arnstein menar att detta är nästintill omöjligt att 

uppnå men inte omöjligt (Arnstein, 1969, s. 218–224).  

Arnsteins delaktighetsstege har fått stor inverkan runt om i världen och så även i Sverige. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har anpassat stegen till svenska förhållanden som 

ligger till grund i många kommuners arbete kring att inkludera medborgare och så även i 

Uppsala. Arnsteins stege har blivit en trappa med fem steg som beskriver 

medborgardelaktighet. Många likheter mellan de två modellerna finns men även en del 

skillnader. Den kanske tydligaste beskriver Castell som modellernas funktion. Stegen är ett 

redskap för analys för forskaren och trappan ett verktyg för kommunens politiker och 

tjänstemän att utveckla och ta hjälp av vid inkludering av medborgarna (Castell, 2013, s. 36).  

Första steget är information som ses som en grundsten till all typ av deltagande. Utan 

information finns ingen möjlighet till deltagande. Informationen ska vara lättillgänglig, 

balanserad, objektiv samt innehålla olika alternativ och lösningar. Nästa steg är konsultation, 

här får medborgarna ta del av information och planer av kommunen samt möjlighet att ta 

ställning till förslagen. Det tredje steget är dialog, till vilken medborgare bjuds in för att 

diskutera med kommunen och andra medborgare för att ge en ökad kunskapsgrund och 

förståelse. Medborgarnas intressen, önskemål och behov åskådliggörs och kan ligga grund i 

politiska beslut. Nästa steg är inflytande och innebär att en grupp medborgare får vara 

delaktiga under en längre beslutsprocess och därigenom vara med i hela (eller stora delar) av 

arbetet. Det sista steget, medbeslutande, handlar om att medborgare direkt röstar i beslut 

antingen genom folkomröstningar eller personer utan partitillhörighet som är med invalda i en 

nämnd eller styrelse. Kommunens förtroendevalda väljer vilken grad av delaktighet i 

respektive beslut eller projekt. De beslutar även vilka som berörs därav och bjuds in till 

deltagande (Sveriges kommuner och landsting, 2013, s. 18). 

 
 

 

 

 

Figur 2. SKL:s delaktighetstrappa  

Bildkälla: Sveriges kommuner och landsting, 2013, s.18 
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5. UPPSALA KOMMUNS ARBETE MED MEDBORGARDIALOGER I 

ERIKSBERG  
 

Kapitlet ger först en kortfattad beskrivning av stadsdelen Eriksberg med tillhörande 

Ekebydalen. Därefter behandlas information utvunnen ur intervjuerna och dokumentanalysen 

utefter arbetets frågeställningar för att belysa hur Uppsala kommun i det här fallet arbetat med 

medborgardialoger samt problematik och eventuella lösningar. Första och sista 

frågeställningen presenteras var för sig medans den andra frågeställningen kring hur arbetet 

stämmer överens med styrdokument etc. vävs in i de två och jämförs parallellt. Båda delarna 

avslutas med en analysdel där materialet sammankopplas med tidigare forskning och teori.  

 

5.1 Studieområde: Eriksberg & Ekebydalen  
I västra Uppsala cirka tre kilometer utifrån stadskärnan ligger stadsdelen Eriksberg och 

Ekebydalen. Ekebydalen är ett oexploaterat område norr om Eriksberg som kommer utvecklas 

till ett rekreationsområde. Eriksberg ligger naturnära med naturreservaten Stadsskogen och 

Hågadalen i omedelbar närhet. Området är byggt under främst tre tidsperioder som alla 

präglar samtidens planeringsideal. Första delen byggdes under 1920- och 1930-talet och 

karaktäriseras av villor i olika storlekar. Under 1940-talet kompletterades villaområdet med 

trevåningshus i Sommarro och Lassebygärdet. Den tredje stora byggnationen i området 

skedde under slutet av 1950-talet och början av 1960-talet i en modernistisk tidsanda med 

principen ”hus-i-park”, vilket innebär flerbostadshus omgivna av mindre områden av relativt 

orörd natur ofta i form av stenhällar och tallar. Våningshusen har tydliga granngemenskaper 

ofta samlade kring ett stadsdelscentrum, även det tidsenligt med modernismen. Området kom 

att utgöra Uppsalas första höghusområde. Tiden efter har viss utveckling och förtätning skett 

men det är först idag som en större planering av områdets utveckling skett (Uppsala kommun, 

2015a).   

 

 
Figur 3: Områdets utbredning. 

Bildkälla: Uppsala kommun, 2015a. 
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Figur 4: Eriksbergs olika bebyggelseområden.  

Bildkälla: Uppsala kommun, 2015a.  

 

Beslutet att ta fram ett planprogram för de två områdena togs av plan- och byggnadsnämnden 

år 2015. Syftet var att tillsammans med boende, verksamma, markägare och byggherrar 

komma fram till strategier och strukturplan som kommer ligga till grund för kommande 

detaljplaner. Härigenom skapas en gemensam grund för utveckling av området, med fler 

bostäder, förbättrad service och upprustning av gator, cykelvägar och parker. Uppsalahem har 

tidigt varit drivande i frågan och tagit fram utredningar och visioner för området i vilket de 

har inkluderat medborgarna (Uppsala kommun, 2015b). De inkomna synpunkterna och 

materialet kom sedan att ligga till grund för Uppsala kommuns fortsatta arbete med 

planprogrammet, inte minst kring arbetet med medborgardialoger. Hösten år 2015 besöktes de 

två skolorna i området och diverse workshops genomfördes för att involvera barn och 

ungdomar (Uppsala kommun, 2015c).  Den 24:e september hölls ett öppet hus dit alla boende 

och verksamma i området bjöds in för att tidigt informeras om kommunens planer. Tillfälle 

gavs även att lämna synpunkter via en enkät och en vikvägg där personerna själva fick 

beskriva Eriksberg (Uppsala kommun, 2015d). 

Den 23:e januari 2016 hölls ett samrådsmöte där kommunen presenterade sitt förslag på 

planprogrammet. I form av öppet hus mellan klockan 16-20.30 hölls tre stycken föreläsningar 

med samma innehåll samt tjänstemän och politiker på plats att diskutera och svara på frågor. 

Samrådet besöktes av cirka 600 personer (Uppsala kommun, 2017a).  

Planprogrammet var på samråd från den 15:e december 2016 till den 15:e mars 2017, 

under vilken tid 400 skriftliga yttranden kom in varav cirka 370 stycken från privatpersoner. 

Slutligen hölls ett informationsmöte den 16:e november 2017 där det slutgiltiga 

planprogrammet presenterades. Den 23:e november godkände plan- och byggnadsnämnden 

planprogrammet för Eriksberg och Ekebydalen (Uppsala kommun, 2017a). 
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5.2 Vilka problem har funnits vid medborgarnas inkludering i Eriksberg? 
Under intervjuerna framkommer det att det alltid finns en viss problematik vid arbetet med 

medborgardialoger. Det handlar främst om hur man når ut till medborgarna, så att alla får 

möjlighet att vara med samt hur man skapar den ideala mötesformen för att främja en god och 

konstruktiv dialog. Situationen blir än mer komplex då varje situation är unik, medborgarna 

skiljer sig åt i sina preferenser och vilken mötesform de anser bäst. Detta leder till att ingen 

universell form för främsta dialogformen går att finna och problemen och deras lösning blir 

situationsbundna. Vid intervjuerna har främst två teman visat sig vara problematiska. Dessa 

teman är hur man inkluderar alla och ger varje person möjlighet att yttra sig samt hur man 

som kommun är tydlig i vad som kommer hända och vilken grad av påverkning invånarna kan 

förvänta sig. Nedan redovisas dessa två, även om fler problem har funnits. De flesta problem 

har sin grund i begränsade resurser i form av tid, personal och kapital. Hade denna 

begränsning inte funnits hade troligtvis medborgardialoger kunnat få större utrymme och 

satsning på dess utformning.  

 

5.2.1 Problematik i att involvera alla medborgare 

I Uppsala kommuns styrdokument, riktlinjer för medborgardeltagande, återfinns följande:  

 
Medborgardialogen ska utformas så att alla berörda invånare får likvärdiga möjligheter att delta. Ta 

hänsyn till olika målgruppers utgångspunkter och ge möjligheter för människor med olika förutsättningar 

att delta. Tänk på att invånarna är olika aktiva och involverade i samhällsutvecklingen. Lägg fokus på att 

engagera de mindre aktiva invånarna. Sök upp prioriterade och underrepresenterade grupper (Uppsala 

kommun, 2017a, s. 4).  

Citatet visar på Uppsala kommuns ambition att involvera så många invånare som möjligt med 

särskilt fokus på grupper som vanligtvis inte kommer, och detta gäller inte minst vid 

framtagningen av planprogrammet för Eriksberg. Vid intervjuerna framkommer det att 

kommunen arbetat aktivt för att uppnå detta vilket märks enbart i hur invånarna bjöds in till 

samrådet. Eleonore Albenius som är planarkitekt och projektansvarig för planprogrammet 

berättar:  

 
Vi gjorde här lite mer än vi behövde skulle man kunna säga för vi ville uppmärksamma Eriksbergs-borna 

att det här pågår. Så alla, även hyresgäster, fick hem ett vykort där det stod att nu börjar samrådet (…) 

annars går vi efter fastighetsförteckningen och då är det fastighetsägaren som får informationen. Det är 

sedan denne som är skyldig att informera sina hyresgäster men problemet är att vi inte vet om de får 

inbjudan. Så för att säkerställa att alla skulle få veta att nu finns det en chans att yttra dig över ett förslag 

så skickade vi ut vykort till alla. Sen så annonserade vi ju även ut välkommen till ett informationsmöte, 

eller ett samrådsmöte som det heter som hölls i januari i år (Albenius, 2017-12-13). 

 

Kommunen frångick här det traditionella, och lagstadgade minimum, att bjuda in 

medborgarna till samråd just med syfte att nå ut till fler och få en bättre uppslutning på 

samrådsmötet. De grupper som oftast helt saknas vid medborgardialoger är barn och unga. 

För att involvera denna grupp besökte representanter från kommunen de två skolorna samt 

fritidsgården. 

Vid intervjuerna framkommer att en av den viktigaste aspekten för att flest människor ska 

komma är tidpunkten för mötet. Beroende på när på dagen, vecko- eller helgdag nås olika 

grupper, vid Eriksberg har kommunen försökt lösa detta genom långa mötestider där man kan 

komma och gå. Erik Pelling, ordförande i plan- och byggnadsnämnden, belyser svårigheten:  
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Det är ändå många som inte kommer på denna typ av eftermiddag- och kvällsmöten. En grupp är 

barnfamiljer, det var en del barn där men de flesta har svårt eller drar sig för att gå på ett sånt här möte 

och ta med sig barnen. En del äldre kanske inte är så pigga på att gå ut på kvällstid. Det sista mötet där 

hade vi runt klockan 4 eller 5 för att öppna upp för fler men ändå. För att nå vissa måste man kanske stå 

på ett torg eller knacka dörr eller liknande. Och där finns det en stor uppföljning inför framtida möten. Jag 

tror att det finns möjlighet till en stor utveckling för att göra att så många som möjligt ska få komma till 

tals (Pelling, 2017-12-19).  

Problematiken Pelling belyser är i mycket att när än på dagen mötet hålls kommer vissa 

grupper uteslutas oavsett hur mycket kommunen försöker skapa ett tillfälle där alla som vill 

har möjligheten att delta.  De olika mötena kom att bli välbesökta, enbart på samrådsmötet 

kom cirka 600 personer, och 400 skriftliga yttranden kom in varav 370 stycken från 

privatpersoner. Elisabet Jonsson, avdelningschef på stadsbyggnadsförvaltningen, beskriver de 

utmaningar som kommer med ett sånt välbesökt möte:  

 
Det var en hel stadsdel som berördes så vi planerade tillsammans med vår kommunikationsavdelning 

väldigt noga kring hur vi skulle lägga upp det så det blev fruktbart. Det är mycket tankemöda att lägga 

upp ett samrådsmöte så att det ska bli bra. Att folk ska få rätt information, att folk ska få plats, att man ska 

kunna prata på tumanhand och ingen ska ta över samtalet och vara den som talar för alla. Var och en ska 

kunna få föra fram sin uppfattning (Jonsson, 2017-12-11). 

 

Uppfattningen att skapa en mötesform där alla ska få plats och kunna föra fram sina frågor 

och åsikter håller Pelling med om. Samtidigt lyfter han en problematik att den form av möten 

kommunen kan anse mest konstruktiva och produktiva inte alltid är vad människorna vill ha:  

 
Vi [kommunen] vill gå ifrån en uppifrån-ner hierarki där någon står och pratar och så får de som vågar 

ställa sig upp i storgrupp hålla ett anförande och uttrycka sympati och sen blir det alltid lite applåder eller 

burop och det är inte särskilt konstruktivt inte kul för vare sig politiker eller tjänsteman att stå där och jag 

tror inte att det ger jättemycket tillbaka för medborgarna heller. Men uppenbarligen så fanns det ändå ett 

önskemål för den typen av traditionellt upplägg så det har vi försökt möta upp. Så vi har försökt både 

förnya oss och bredda oss samt ha det här traditionella. Jag vet inte om det har att göra med åldern att 

äldre vill ha den typen medans andra vill ha mer nyskapande. Men i Eriksberg har vi verkligen fått 

erbjuda allt samtidigt (Pelling, 2017-12-18). 

 

Det Pelling visar på är att de har försökt vara nyskapande och organisera mötena så att alla får 

möjlighet att delta och komma till tals. Att den traditionella typen av möte inte anses som den 

bästa utan nya former försöker skapas. I Eriksberg var det dock inte den nya typ av möte som 

efterfrågades och kommunen fick i sitt arbete vara flexibel och anpassa sig efter den unika 

sammansättningen av människor. Lösningen blev att tillhandahålla både traditionella 

informationsföredrag samt olika stationer där samtal kunde hållas i en öppnare form. Pelling 

är inne på anledningen, att det till stor del är en generationsfråga, att de äldre inte är vana vid 

grupparbeten och den typ av upplägg som den yngre befolkningen fått med sig sen förskolan 

(Pelling, 2017-12-18). Han avrundar det hela med:  

 
De [medborgardialogerna] kan vara av toppklass men fortfarande måste man inse att det är många som 

inte nås som man måste söka upp på andra sätt och där behövs nog både forskning handledning och olika 

typer av testförsök för att hitta rätt och bättre former för att göra det (Pelling, 2017-12-18).  

 

5.2.2 Problematik i tydlighet 

I Uppsala kommuns styrdokument och vid intervjuerna med både politiker och tjänstemän 

framkommer en ambition att vara tydlig. En tydlighet både kring planprogrammets innehåll 

samt vad medborgardialogerna innebär. I kommunens riktlinjer för medborgardialog står:  



15 
 

 
Det ska alltid finnas möjlighet att påverka i en medborgardialog och det ska vara tydligt vad som är 

möjligt att ha inflytande över. Invånarna ska vid varje medborgardialog få information om vilken grad av 

inflytande de kommer ges i dialogen och hur deras åsikter kommer att behandlas. Vi använder 

delaktighetstrappan när vi designar medborgardialogen. Då skapar vi rätt förväntan bland invånarna på 

graden av inflytande (Uppsala kommun, 2017a, s. 4). 

 

Dokumentet fortsätter med en förklaring vad som händer om medborgarna får fel uppfattning 

kring hur och vad de kan påverka: 
 

Är vi [Uppsala kommun] otydliga med vilken form av delaktighet som erbjuds är risken stor att vi väcker 

felaktiga förväntningar, vilket ofta leder till frustration och besvikelse. Då finns även en risk för att 

medborgardialogen istället för att främja demokratiskt deltagande får motsatt effekt (Uppsala kommun, 

2017a, s. 2). 

 

Vid intervjun med både Robertsson och Albenius framkommer främst två delar där tydlighet 

gällande graden av medborgardeltagande kan ses som otydlig. Elin Robertsson, projektledare 

vid mark och exploatering, ser en problematik angående korrekt myndighetsutövning och en 

svårighet för medborgarna att förstå vad mötena innebär. Hon lyfter som ett exempel ordet 

samråd:  
 

Vi har en lagtext som säger att det här begreppet betyder det här och om det används så kan det inte 

misstolkas. Vi följer lagen och vårt arbete blir transparent. Men sen har vi ju även det 

kommunikationsmässiga, till exempel samråd är ett svårt ord. Våra kommunikatörer vill helst säga något 

annat, de kanske vill slänga in en dialog. Men nej, en dialog är inte samråd. Vi måste hålla oss till ämnet 

och det är faktiskt ett problem. Vi kan bli fällda om vi inte följer lagstiftning och tvingas göra om moment 

så vi måste vara ganska strikta kring det (Robertsson, 2017-12-13).  

 

Det Robertsson beskriver är hur det för medborgaren som inte är insatt i processen hur ett 

planförslag tas fram och aldrig hört ordet samråd i kontexten fysisk planering kan finna det 

svårt att förstå dess innebörd. Samtidigt måste kommunen använda just detta begrepp för att 

bedriva en korrekt myndighetsutövning. I lagen finns bestämmelser att samråd måste ske, 

vilka kommunen måste bjuda in, minimumkrav för materialet som måste finnas, hur lång 

samrådstiden är, hur det annonseras och att kommunen är skyldig att svara och publicera de 

skriftliga yttranden som kommit in. Ingen definition av begreppet samråd finns och inte heller 

graden av dialog eller reellt inflytande medborgarna får.  

Den andra problematiken framkommer vid en studie av medborgarmötena, så som de 

presenteras på kommunens hemsida och vid intervjun med Albenius. Tydligast blir kontrasten 

vid syftet av det första mötet i form av öppet hus. Syftet som återfinns i Synpunkter och 

förslag till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen från öppet hus 24 december 2015 lyder:  

 
24 september 2015 bjöd kommunen in boende och verksamma i Eriksberg till ett öppet hus med syfte att 

informera om det pågående arbetet med att ta fram ett planprogram för Eriksberg och Ekebydalen. Öppet 

hus syftade också till att föra en tidig dialog med boende och verksamma i området för att ta del av 

synpunkter och förslag till områdets utveckling (Uppsala kommun, 2015a).   

 

Här återges ett tudelat syfte, att informera kring det pågående arbetet samt att föra en tidig 

dialog. De båda utläses som lika viktiga. Vid intervjun med Albenius beskriver hon samma 

mötes syfte:  
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Att säga att det var en dialog, det beror på hur man definierar medborgardialog, vi skulle säga att det mer 

var en information med spår av dialog, vi ställde ändå frågor vid det här tillfället, medborgarna fick 

möjlighet att lyfta vad som var bra med Eriksberg, vad som var mindre bra och vad de skulle vilja se mer 

av. Vi fick in synpunkter vid det tillfället som var generellt ganska brett men det var främst ett tillfälle där 

vi ville tala om vad vi tänker göra och hur processen ser ut (Albenius, 2017-12-13).  

 

Samma tudelade syfte återfinns men med en tydlig vikt på att informera medborgarna om 

arbetet och processen. Bakgrunden kan finnas i hur dialog definieras. Enligt kommunens 

riktlinjer för medborgardialog som antas ligga till grund för det första syftet innebär dialog: 

ett strukturerat meningsutbyte mellan förtroendevalda och invånare (Uppsala kommun, 

2017a, s. 2). Albenius definierar dialog som en tvåvägskommunikation: Men jag tänker att 

det är mer informationsmöten än dialoger då de är mer en envägskommunikation (Albenius, 

2017-12-13).  

Problematiken kring innebörden av dialog och vilken grad av inverkan medborgarna 

kommer ha på planförslaget blir ännu tydligare på kommunens hemsida med information om 

arbetet i Eriksberg. Här finns rubriken Dialog och samråd där en kortfattad information kring 

de olika medborgarmötena finns återgivet med vidare länkar till ytterligare material. Den 

kortfattade informationen nämner ordet ”dialog” eller ”medborgardialog” sex gånger 

(Uppsala kommun, 2017c). I det antagna planprogrammet finner vi underrubriken dialog med 

styckesrubrikerna tidiga dialoger där Uppsalahems dialogarbete, öppet hus och besöken på 

skolorna återfinns samt programsamråd som behandlar samrådet (Uppsala kommun, 2017b).  

 

5.2.3 Analys  

Under intervjuerna framkommer flera områden som kan vara problematiska vid 

medborgardialoger. Problematiken grundar sig i hur ett konstruktivt givande dialog kan ske 

med en god representation av medborgare. Kommunen har i arbetet med att ta fram 

planförslaget för Eriksberg, både från politiker och tjänstemäns sida, prioriterat att nå ut till 

stadsdelens alla invånare. Stenberg poängterar hur oftast inte alla blir inbjudna till 

medborgardialoger i och med att inbjudan skickas efter fastighetsförteckningen. Uppsala 

kommun har tagit initiativet att skicka vykort till alla hushåll inklusive hyresgäster. Samtidigt 

som alla här blir inbjudna undermineras till viss del det maktförhållande mellan hyresgäster 

och fastighetsägare Stenberg beskriver. Att vara medveten om maktrelationerna som präglar 

medborgardialogerna och försöka motarbeta dem är viktigt. Är målet att involvera alla måste 

det även finnas utrymme och möjlighet för alla att på lika villkor kunna ta till sig materialet 

och få uttrycka sina åsikter och önskemål. Ytterligare en väg att involvera alla, främst de 

grupper som inte vanligtvis kommer är enligt Tahvilzadeh att söka upp dem och anpassa 

materialet utefter deras nivå. Kommunen identifierade tidigt en grupp som inte är med och till 

vilka materialet kan anses svårt vara barn och ungdomar. Likt Tahvilzadeh föreslog kom de 

att besöka skolor och fritidsgård i stadsdelen med ett material och dialogform anpassat för just 

dem. Pelling visar genom sitt svar på komplexiteten att nå ut till alla. När och var mötena än 

hålls är det alltid personer som inte kommer kunna komma. Denna insikt finns hos kommunen 

som aktivt arbetar för att inkludera fler och är medvetna om att de fortfarande inte är framme. 

Genom kommunens arbeta att inkludera alla med särskilt fokus på de som oftast uteblir är 

första steget till att skapa en jämställd, inkluderande och givande dialog.  

Medborgardialogerna i Eriksberg var välbesökta vilket medför ett nytt problem, hur alla 

ska få möjlighet att ta del av informationen, samtala och diskutera med kommunens 

representanter. Det är svårt att säga exakt varför det kom så pass många till 

medborgardialogerna. Kanhända beror det på kommunens annonsering och satsning på att 
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välkomna så många som möjligt. I kombination är det en hel stadsdel som ska utvecklas med 

relativt stora ingripanden och förnyelse vilket ligger i de flestas intressen. Ytterligare en 

anledning kan tänkas vara befolkningens sammansättning i Eriksberg. Stenberg och 

Tahvilzadeh menar båda på att resurssvaga grupper oftast saknas vid medborgardialoger och 

särskilt behöver sökas upp och involveras.  Arnstein fokuserar även hon på de resurssvaga och 

hur de ofta systematiskt utesluts från reellt inflytande genom olika maktstrukturer. Ingen av 

ovanstående menar att resursstarka (i form av inkomst och utbildningsnivå) särskilt behöver 

involveras eller att deras deltagande skulle vara problematiskt varav det finns anledning att tro 

att dessa ofta kommer på medborgardialoger och inte har något direkt problem att delta och 

framföra sina åsikter. Även om det i Eriksberg finns en viss blandning av individer bor i 

området många medel- till höginkomsttagare, högutbildade, i åldersgruppen medelålder och 

äldre (Uppsala kommun, 2016, s. 6). I det tidigare konstaterandet att det är just denna kategori 

av människor som ofta deltar vid medborgardialoger kan detta vara en bidragande faktor till 

varför mötena i Eriksberg blev så välbesökta.  

Kommunen har under alla mötestillfällen haft formen öppet hus i syfte att sprida ut 

deltagarna under kvällen. För att skapa goda dialogformer har de undvikit den traditionella 

typen av möten karaktäriserat av en föreläsare på en scen och en publik som på slutet får ställa 

frågor. Istället har olika stationer med flera tjänstemän och politiker funnits, som samtalat och 

diskuterat enskilt och i mindre grupper. Under intervjuerna framkommer denna taktik som ett 

försök att göra medborgardialogerna mer jämställda. Fokus är inte enbart att nå ut till alla utan 

även skapa rum för alla att engagera sig i och tycka om hur planförslaget ska utvecklas. Det 

visade sig dock att denna metod inte var helt framgångsrik i Eriksberg där medborgarna 

efterfrågade det mer traditionella upplägget, och resultatet blev en blandning av de två 

typerna. Möten utformade så att alla ska kunna mötas och få uttrycka sina åsikter anser 

Tahvilzadeh viktigt och att hierarkin inte ska vara toppstyrd. Han går inte djupare in på hur 

detta skapas i praktiken då det inte finns en universell lösning eller form. Däremot är det 

tydligt att kommunen alltid ska sträva efter möten där alla får del på lika villkor med en 

medvetenhet kring maktrelationer, där djupgående samtal där konflikter och motsättningar får 

möjlighet att komma fram för att ebba ut i överenskommelse och lösningar. Det kan ofta 

finnas en rädsla eller en ovilja att tillåta denna typ av samtal som till exempel Young 

förespråkar då de synliggör konflikter och inneboende frustration. Dessa undviks oftast då de 

kan ses som destruktiva och jobbiga för tjänstemän och politiker. Youngs poäng är att det är 

motsatsen, att kommunen och medborgaren måste mötas i sina oenigheter, kunna få möjlighet 

att uttrycka frustration för att sedan kunna mötas kring gemensam förståelse. Under 

intervjuerna framkommer att kommunen inte delar Youngs syn på ett givande samtal, de 

eftersträvar lugna samtal där båda parter känner sig hörda och förstådda. Kanske är det inte så 

konstigt att Youngs samtal för kommunen inte är eftertraktade då de sätter stor press på 

kommunens representanter att ständigt ställas mot en aggressivitet och upprördhet, vilket 

ingen vill ha som del i sitt jobb.  

Tahvilzadehs poäng att eftersträva jämställda samtalssituationer med en medvetenhet 

kring maktrelationer och maktstrukturer synliggörs i kommunens arbete. Det återfinns i 

kommunens styrdokument där första meningen är att skapa möjligheter för alla att delta på 

lika villkor oavsett förutsättningar och förkunskap. Genom möten i form av öppet hus med 

olika stationer och relativt mycket personal på plats, strävar kommunen efter just en mer 

jämställd dialogform, där alla ska ha möjlighet att diskutera, fråga och lämna sina synpunkter. 

Det framkommer tydligt i samtalen med alla intervjuade att de verkligen satsat på detta men 

även en svårighet att genomföra det. Inte enbart då det kräver mer personal, tid och 
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engagemang från tjänstemän och politiker, utan även att denna mötesform kan vara svår att 

förankra hos medborgarna vilket avspeglar sig i medborgarnas vilja att ha en mer traditionellt 

toppstyrd mötesform. Ytterligare en svårighet fanns i det praktiska, under en eftermiddag 

träffade kommunens representanter cirka 600 personer som besökte samrådet, och för alla att 

få den tid till samtal är svårt även om viljan fanns där. Angående maktstrukturerna 

medborgare och tjänstemän kan ses försök att minimera genom att tid och plats för 

medborgardialogerna anpassades utefter medborgarna. Exempelvis hölls de i skolan i 

Eriksberg på eftermiddag/kväll vilket underlättade för medborgarna att delta samt att det 

skedde i en lokal de kände väl till.  

I samtliga styrdokument, tidigare forskning och intervjuer framkommer vikten att vara 

tydlig i vad medborgardialogen innebär. Genom att medborgarna går in med rätt 

förväntningar kring vad de kan påverka och till vilken grad undviks missförstånd och 

frustration. I både Arnsteins delaktighets stege och SKL:s delaktighetstrappa är detta en 

grundläggande faktor oavsett på vilket steg man befinner sig. Särskilt tydligt blir det i 

delaktighetstrappan där det även står att det är kommunen som bestämmer grad av 

delaktighet. I undersökningen framkommer det att det finns en brist i kommunikationen till 

medborgarna. I informationen på kommunens hemsida bjuds invånarna in till en dialog, en 

dialog vars betydelse inte specificeras. Härigenom blir det upp till invånarna att själva tolka 

innebörden av vad dialog betyder vilket öppnar upp för misstolkningar. Det framgår särskilt 

tydligt vid intervjun med Albenius som själv definierar dialog som en tvåvägskommunikation 

och därav inte vill använda det ordet för att beskriva mötena med medborgarna, som på 

hemsidan heter medborgardialog. Dessvärre genomfördes vid intervjuerna ingen ingående 

undersökning till varför de använder ordet dialog på sin information till medborgarna men 

arbetar utefter en annan premiss.  

Samma svårighet återfinns vid en studie av delaktighetstrappan vars mittensteg är dialog 

som bygger på att kommun och medborgare genom samtal utbyter idéer vilka kan ligga till 

grund för kommande beslut. Steget under, konsultation, presenteras förslag för medborgarna 

som får möjlighet att ta ställning till förslaget. I praktiken kan det bli svårt att se skillnaden 

mellan de två, men i Eriksberg skulle första mötet kunna ses som dialog och samrådsmötet 

som konsultation. Problemet ligger i att i informationen till båda mötena används ordet dialog 

och för den som inte är insatt i vad ett samråd innebär blir det svårt att se vilket möte som 

innebär en dialog och vilken som innebär konsultation. Kanske är det redan här den önskade 

tydligheten brister. Delaktighetstrappan som är ämnad att vara till grund för kommunens 

arbete, inte minst för att tydliggöra de olika metoderna och villkoren för delaktighet, lämnar 

utrymme för tolkning och situationsanpassning. Skillnaderna mellan stegen är inte tydliga och 

inrymmer i själva verket egna mindre steg vilket medför att den i själva verket kanske inte alls 

kan användas för att skapa en tydlighet i medborgares delaktighet.  

Ytterligare en aspekt kring användningen av ordet dialog och information är att det enbart 

åskådliggjordes i samtalen med tjänstemännen där de själva tog upp det. Vid intervjun med 

Pelling och Jonsson framkom det inte som ett problem. Ingen fråga ställdes specifikt kring det 

men under intervjun användes ordet dialog för att beskriva respektive möten både från mitt 

håll och deras. I kommunens arbete med medborgardialoger gör det troligtvis ingen skillnad 

men för medborgaren som försöker förstå vilken grad av inflytande den har blir det en 

svårighet.  
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5.3 Vid vilka situationer är inte medborgardialoger att föredra?   
Vid alla intervjuer ställdes frågan vad de anser om medborgardialoger. Samtliga är positivt 

inställda, det bidrar till att stärka demokratin och förbättra planförslaget. Jonson säger:  

 
Medborgardialog är jätteviktigt i vårt samhälle, att lyssna in de som bor där, vad de tycker, sen finns 

kunskap, allt kan ju inte vi förutse utan en del är ju specialkunnande. Sen är det viktigt för politikerna som 

här får en närkontakt med medborgarna, även om politikerna är demokratiskt valda, här får de ett öra mot 

marken att så här tycker människorna som bor just här. Och det är väldigt viktigt som grund för deras 

framtida beslut (Jonsson, 2017-12-11).  

 

Robertsson lyfter även hon den demokratiska aspekten om än med ett annat fokus: 

Samhällspedagogiken. Vill vi ha informerade, aktiva medborgare som vet vilken värld de vill 

leva i, och som röstar på politiker och vet varför de gör det och dess konsekvenser så måste vi 

prata med människor (Robertsson, 2017-12-13). Även Pelling håller med om att de är viktiga 

och fyller sin funktion, de leder till ett bättre förslag och beslut. Han anser att:  Det är viktigt 

med en tydlighet i vad de innebär, att de inte ersätter den representativa demokratin utan är 

ett sätt att förankra, kvalitetssäkra och få in så många åsikter som möjligt (Pelling, 2017-12-

18).  

Trots att alla i grunden är positivt inställda till medborgardialoger framkommer ur 

intervjuerna vissa situationer där de kanske inte bidrar till något konstruktivt. Robertsson 

menar på:  

 
Om medborgardialogerna skapar en förståelse för förändring och kanske till och med att de tycker 

förslaget är bra då är det värt det. Men ibland har vi medborgardialoger som slutar i ett nej jag vill inte ha 

några bostäder alls, allt det här är onödigt och dåligt, det är bra som det är, kan jag anse att vi hade kunnat 

bortse från det här året och bara kört på. För det resulterar inte i något konstruktivt utan leder bara till 

aggression och frustration hos människorna och för oss (Robertsson, 2017-12-13).  

 

Robertsson beskriver en svårighet med möten som hamnat i ett dödläge. De leder inte till 

någonting varken konstruktivt eller positivt. Fortfarande kräver de mycket arbete, tid och 

pengar från kommunens sida.  

Det finns även andra anledningar till varför medborgardialoger kan anses som oönskade. 

Det handlar främst om de delar i planförslaget som kräver expertkunskaper, ofta av teknisk 

karaktär.  

 
Fördelen är om man når till ett sånt läge där man kan se att du får jättegärna bestämma om lekplatsen ska 

ligga här eller där eller vilken utrustning den ska ha. Men inte var det här ledningsstråket ska gå för det 

kräver teknisk kompetens som vi måste ta in från förvaltningen eller utifrån. Det är sådana saker, den 

avvägningen att gå ut och ha dialoger i rätt lägen, att vi vet vad vi själva måste få bestämma utifrån 

tekniska, juridiska och ekonomiska aspekter. Och sen vet vi vad vi kan släppa fritt då blir det bäst skulle 

jag säga (Robertsson, 2017-12-13). 

 

Även Albenius håller med om att det finns situationer där det inte alltid är bra:  

 
Ja såklart man inte alltid kan säga att nu ska vi göra på det här sättet för det är olika. Jag tror vi ibland kan 

jobba väldigt mycket med medborgardialoger och ibland kanske det inte är särskilt lämpligt av olika 

anledningar. Det tar också mycket tid. Inte bara det man ska göra men planeringen inför och bearbetning 

efter (Albenius, 2017-12-13).  
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Albenius går inte in vidare på vilka situationer som inte är särskilt lämpliga men visar på att 

de finns. Troligtvis är det kopplat till det Robertsson tidigare sa, tillfällen där 

medborgardialogerna inte leder till något konstruktivt samt tillfällen där expertkunskap krävs.  

Robertsson fortsätter med: Men egentligen som tjänsteperson är det inte vi som styr om det 

ska vara dialoger, vi ska bidra med profession och kunskap kring hur man kan bedriva dem 

bra men det är politikerna som styr (Robertsson, 2017-12-13).  

  

5.3.1 Analys  

Uppsala kommun är positivt inställda till medborgardialoger och anser dem leda till en 

demokratisering, förankring av beslut och förändringar, förbättrade förslag och skapar en 

ökad förståelse i relationen mellan kommun och medborgare. Vid en djupare undersökning 

framkommer situationer där medborgardialoger, så som de idag är utformade, inte är särskilt 

lämpliga. Den första aspekten ligger i den tekniska och expertkrävande del av ett planförslag. 

Kunskapsnivån som krävs är allt för specificerad och komplex för att besittas av alla 

medborgare. Det skulle även kräva stora ansträngningar för medborgarna att sätta sig in i 

lagstiftning, ekonomi och tekniska system och lösningar, en expertis som ofta hyrs in från 

konsulter. Att denna del inte inkluderar medborgarnas input kan anses logiskt men frågan blir 

var gränsen går när medborgarnas åsikter ska släppas in. Det blir en avvägning från 

kommunens sida när och vad medborgarna får ta ställning till. Denna problematik beskriver 

Tahvilzadeh i sin första princip som behandlar just det material medborgarna ställs inför. Är 

förslaget allt för abstrakt och svårrelaterat eller allt för detaljerade frågeställningar bidrar det 

inte till en konstruktiv dialog. Samma problem kvarstår, vad är för abstrakt och vad är för 

detaljerat, denna gränsdragning hamnar hos kommunen att avgöra. Stenberg beskriver även 

hon svårigheten när i planprocessen medborgarna involveras och hur viktigt det är att det sker 

i rätt tid. Hon är däremot mer kritisk inställd till tidpunkten där hon anser att den sker för sent 

för att medborgarna ska få ett reellt inflytande över förslaget. Det vanligt förekommande är att 

samråd med medborgare sker när ett förslag finns vilket medför att samtalet kretsar till om 

medborgarna tycker förslaget är bra eller dåligt snarare än vad medborgarna önskar utveckla i 

sitt bostadsområde.  

Vid Eriksberg hölls tre möten med medborgarna, ett i start fasen, ett när planförslaget 

fanns och ett precis innan planförslagets antogs. Vid det första mötet fanns inget färdigt 

förslag utan medborgarna hade större möjlighet att önska vad de ville skulle ske, vilka platser 

de ville bevara och vilka som behövdes utvecklas. Synpunkterna som kom in låg sedan till 

grund för kommunens arbete att framställa planförslaget. Denna del kan anses i linje med 

Stenbergs tänk att införa dialog i ett tidigt skede innan ett förslag finns utarbetat. Det finns 

dock kvar en problematik i jämförelse med Tahvilzadeh första princip för en lyckad dialog, att 

frågorna som diskuteras inte får vara för abstrakta eller för långt in i framtiden. Det finns vid 

en medborgardialog i ett tidigt skede en risk för att just detta sker. Under intervjuerna 

framkom att detta inträffade, medborgarna förstod inte helt vad tanken med mötet var och 

deras roll i det. Många saknade även att ett konkret förslag fanns, det blev allt för abstrakt och 

avlägset. Kommunen inkluderade medborgarna i ett tidigt skede för att deras önskemål skulle 

bli grunden i planförslaget, men så som det var utformat fick det inte helt önskad effekt, även 

om de till viss del fick in underlag och visade hur processen kommer se ut. Här finns 

möjlighet för utveckling, hur en medborgardialog kan ske i ett tidigt skede utan att bli abstrakt 

och avlägset. I relation till önskemål om en mer traditionell mötesform under senare möten 

finns även anledning att dra slutsatsen att problematiken kring en dialog i ett tidigt skede även 

ligger i en ovana. Medborgarna kanske har kunskap kring hur ett samrådsmöte går till och vad 
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de där kan förvänta sig. Blir tidiga möten en standard kanske Tahvilzadehs första princip här 

kan kringgås till förmån för Stenbergs medborgardialoger i ett tidigt skede.  

En andra aspekt återfinns i medborgardialoger besökta av en homogen grupp. Det blir 

denna grupps åsikter och önskemål som framkommer och blir en del i planförslaget vilket 

medför att de som inte tillhör den specifika gruppen inte får sina intressen tillgodosedda. Ofta 

är denna grupp bestående av resursstarka äldre män. I längden innebär detta att ett samhälle 

planeras utefter dem, troligtvis på bekostnad av övriga samhällsgrupper vilket även ökar de 

klyftor som redan finns i dagens samhälle. För att motverka detta är det viktigaste steget att 

inkludera alla olika grupper. Att skapa ett intresse för alla att delta för att i åsikter och 

önskemål finna den heterogena gruppens intressen. En dialog blir dock inte jämställd enbart 

för att många olika människor deltar. Det måste finnas möjlighet att delta på lika villkor, där 

alla förstår materialet och får göra sin röst hörd oavsett bakgrund och förkunskaper. Denna 

punkt återkommer i intervjuerna, kommunens styrdokument och riktlinjer, Stenbergs och 

Tahvilzadehs principer för givande medborgardialoger, Arnsteins delaktighetsstege som 

bygger på att just åskådliggöra bakomliggande maktstrukturer. Det är även essensen i 

Habermas ideala samtalssituation och dess kritiker.  

En tredje aspekt där medborgardialoger kan anses överflödiga är när de enligt Robertsson 

som hamnar i dödläge. Medborgarna är inte intresserade av någon förändring alls och 

motsätter sig att några förändringar genomförs. Stenberg beskriver detta som nimby-effekten 

(not in my Backyard). Ofta är detta kopplat till ovanstående, är det en homogen, resursstark 

grupp som deltar i dialogen har de enklare att gå samman och opponera sig. Förutom att 

medborgardialogen hamnar i ett dödläge leder den energi, tid och resurser kommunen lagt ned 

på att anordna dialogen inte till något. Robertsson beskriver hur situationen leder till 

frustration både hos medborgare, tjänstemän och politiker när medborgarna överhuvudtaget 

inte är intresserade av en förändring i sitt bostadsområde. Denna situation är svår att motverka 

när den väl inträffat, och utmynnar antingen i att man ändå bygger som planerat eller att man 

inte bygger alls (eller väldigt lite). Byggs ingenting leder det ofta till att den samhällsnytta det 

skulle bidragit till inte uppnås vilket i sin tur påverkar övriga samhället och samhällsgrupper 

negativt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

6. DISKUSSION OCH SLUTSATS 
I kapitlet presenteras först en sammanfattning och avslutande diskussion för att slutligen 

presentera uppsatsens slutsats.  

 

6.1 Sammanfattning och diskussion 
Medborgardialoger vid fysisk planering blir en allt större självklarhet. De har sedan länge 

varit lagstadgade i plan- och bygglagen men dess utformning och genomslagskraft har skiftat 

genom tiderna. Idag finns en trend som visar på att de blir allt viktigare, för samhället, för 

medborgarna och för kommunens politiker och tjänstemän. Samma trend finns i en strävan att 

skapa mötesplatser och dialogformer som inkluderar alla berörda och ge dem en jämlik och 

verklig chans att medverka och påverka. I kommunens styrdokument och riktlinjer samt i 

samtal med politiker och tjänstemän framkommer en entydig bild av dess vikt och positiva 

inverkan på ett planförslag. Medborgardialogerna leder till en demokratisering, förankring av 

beslut och förändringar, förbättrade planförslag samtidigt som det skapar en ökad förståelse i 

relationen mellan kommun och medborgare. Detta är en viktig del i ett allt mer komplext och 

mångfacetterat samhälle där allt färre engagerar sig i politiska partier eller röstar i val. 

Medborgardialogers positiva egenskaper finns inget tvivel kring, däremot hur den bäst 

planeras och genomförs råder skilda meningar om. För att skapa en god dialogform krävs en 

anpassning utefter situation och befolkningssammansättning och dess preferenser. Det finns 

ingen färdig mall som fungerar oavsett situation. Detta medför en stor arbetsuppgift för 

kommunens tjänstemän och politiker då det är de som själva får utforma medborgardialogen. 

Det skapar möjligheter att vara nyskapande och möta sina medborgare på bästa sätt utefter 

vad som passar dem. Med möjligheterna kommer även svårigheter och begränsningar i 

kommunens arbete. Det grundläggande finns i kommunens resurser, även om viljan finns att 

genomföra produktiva medborgardialoger finns inte alltid resurserna, i form av kostnad, tid 

och personal. Dessa begränsningar återfinns i arbetet med medborgardialoger i Eriksberg. Vid 

intervjuerna framkommer att ett problem var hur man skulle nå ut till alla. Genom en aktiv 

annonsering, uppsökning av särskilda grupper och utskick av vykort till alla boenden lyckades 

kommunen, om än inte att nå alla att nå många. Häri ligger den andra utmaningen, hur man 

skapar en mötesform där 600 besökare alla ska få ta del av material, diskutera och lämna sina 

åsikter. Under intervjuerna framkommer en vilja att skapa en mötesform där alla får mötas 

och ges lika stor plats oavsett bakgrund eller förkunskaper, vilket även stämmer väl överens 

med kommunens egna styrdokument samt den tidigare forskning som behandlats. Svårigheten 

låg inte enbart i den stora mängden besökare utan även i besökarnas egna preferenser. Efter 

första mötet framkom kritik kring en avsaknad av en mer traditionell mötesform med en 

presentation på scen med frågor direkt efteråt i storgrupp. Denna typ av möte främjar inte att 

alla ska få möjlighet att diskutera och framföra sin åsikt då det är få som är bekväma att tala 

inför en stor grupp, vilket var just vad kommunen ville undvika. Situationen är intressant då 

den visar just på hur situationsanpassad den ideala mötesformen är. Den mer nytänkande, och 

mer jämställd och produktiva, formen kommunen utformat uppskattades inte av alla. Det 

kommunen gjorde var att lyssna till medborgarnas önskemål kring mötesform. Till nästa 

medborgardialog fanns en blandning mellan de två typerna för att tillmötesgå så många som 

möjligt.  

Den andra typen av problematik vad gäller kommunens arbete med medborgardialoger i 

Eriksberg var inte något de själva berättade om (eller var medvetna om). Det framkom vid en 

jämförelse av de olika intervjuerna samt kommunens egna styrdokument och information till 
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medborgarna om dialogerna. Problemet handlar om Uppsala kommuns ambition att vara 

tydlig, främst i vilken grad av delaktighet medborgarna kan förvänta sig, som inte kan ses som 

helt lyckad. I informationen till medborgaren används ordet dialog utan någon riktig 

definition eller förklaring av vilken typ av dialog det rör sig om. Det blir svårt för 

medborgaren att förstå sin roll, är det en tvåvägsdialog denne kommer möta eller är det främst 

information om vad som kommer hända. Otydligheten försvårar arbetet för båda parter, 

medborgaren som inte förstår varför dennes förslag inte tas på allvar och tjänstemän och 

politiker på plats som får möta förvirring, frustration och ilska utan att kanske förstå 

bakgrunden. Planförslaget, och därmed deras arbete och kunskap ifrågasätts och möts med 

kritik. Det blir inget konstruktivt möte där ny kunskap blandas med tjänstemännens 

expertkunskap och politikernas målsättning för ett områdes utveckling.  

I arbetet med framtagningen av planprogrammet för Eriksberg återfinns denna 

problematik främst i det första mötet i form av öppet hus och bottnar i oklarheten i dess syfte. 

Samrådsmötet anses i detta perspektiv inte lika problematiskt, då samrådet är relativt strikt 

reglerat, det finns här ett i stort sett färdigt förslag att ta ställning till. Medborgaren inges inte 

till lika hög grad med falska förhoppningar om sin möjlighet att påverka, även om den så klart 

fortfarande finns. Det som dock är intressant gällande samråd är att dess innebörd inte finns 

definierad i PBL, där anges enbart minimumkrav för tid, informering och material. 

Innebörden blir att ett samråd skulle kunna vara en dialog, det blir ännu ett beslut hos 

kommunens tjänstemän och politiker. Ännu mindre problematik återfinns i det sista 

informationsmötet som hölls dagarna innan förslaget godkändes av plan- och byggnämnden. 

Klarheten finns i namnet, informationsmöte, samt att inga ord som dialog används. Det är 

även detta möte som enligt alla informanter blivit mest lyckat. Anledningen ses som 

mångfacetterad, och en av anledningarna skulle kunna tänkas vara att medborgarna gick dit 

medvetna om att det inte var ett tillfälle för dialog eller för att påverka.    

Det är här den största skillnaden mellan kommunens ambition och styrdokument finns. I 

dessa dokument finns två större delar där den ena handlar om vikten att ha medborgardialoger 

som inkluderar alla oavsett bakgrund och förkunskaper. Vidare finns beskrivet att 

underrepresenterade grupper särskilt ska sökas upp och satsas extra på för att just få en 

jämställd god dialogform där alla känner sig hörda och sedda. På dessa punkter kan 

kommunen sägas ha lyckats, vart fall i sin strävan. Att helt lyckats är näst intill omöjligt men 

otvetydigt är att detta mål har genomsyrat kommunens arbete. Det andra målet har varit att 

skapa en tydlighet, i språk och material men främst i medborgarens grad av inflytande kring 

beslutet. Här finns en stor brist och något kommunen behöver arbeta med.  

Att medborgardialoger är en viktig del i fysisk planering och att de blir allt viktigare finns 

det ingen som motsätter sig. Det finns dock vissa situationer där medborgardialoger, så som 

de idag är utformade, inte alltid är önskvärda. Det ena handlar om när kunskapskravet är för 

stort för att kunna ta beslut, det är inte möjligt för medborgarna att sätta sig in i den expertis 

som krävs för till exempel värme- och avloppsystem eller för hur fastighetsbildning får ske 

utifrån fastighetsbildningslagen. Att denna del av planeringen lämnas åt tjänstemän och 

experter är det nog ingen som ifrågasätter, men det som ibland glöms är att detta kan ligga till 

grund för senare beslut som kanske inte har en uppenbar koppling. Det kan skapa frustration 

till varför en viss byggnad måste byggas på en specifik plats om man inte vet grunden till 

beslutet. Det hela leder till en avvägning hos tjänstemän, när och i vilka frågor medborgarna 

får vara delaktiga.  

Vid intervjuerna framkommer ytterligare ett tillfälle där medborgardialoger har en 

negativ effekt. Vid dialoger där inget produktivt samtal finns, där de boende inte är 
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intresserade av någon förändring utan motsätter sig hela kommunens förslag. Att planera en 

medborgardialog, investera tid och energi på att göra det så bra som möjligt för att sedan 

mötas av en vägg av aggression och motvilja blir naturligt inget givande möte för kommunens 

tjänstemän och politiker. Däremot kanske det är dessa möten som är de viktigaste. 

Planeringen kommer fortfarande ske, planförslaget vinna laga kraft och en byggnation 

påbörjas. Genom att satsa extra på dessa människor som inte vill ha en förändring, skapa 

samtalssituationer där de kan åtminstone förstå varför det behöver byggas snarare än att helt 

gå emot dem. Det kanske snarare är formen för dialogen som försvårar utvecklingen.  

 

6.2 Slutsats  
Medborgardialogerna, trots sin problematik och utvecklingsmöjligheter, har positiva 

egenskaper både för att stärka demokratin och för att förbättra planförslag och därmed till viss 

del samhällsutvecklingen. Dess utformning är i bästa fall situationsanpassad vilket även 

ställer krav på tjänstemän och politiker som utformar den. I fallet Eriksberg i Uppsala finns en 

vilja och en ambition från kommunens sida att involvera medborgarna och de har tagit 

åtgärder att inkludera alla och skapa plats för dem i olika samtalskonstellationer. En viss 

oklarhet finns om dessa möten var i dialogform eller informering. Lite kan även sägas om 

invånarnas reella inflytande, vissa synpunkter har tillgodosetts och påverkat planförslaget men 

för att säga till hur stor del krävs en större studie där även inkomna yttranden och skillnader 

mellan planförslag före och efter samråd studeras. Det som är helt klart vad gäller 

medborgardialoger och invånarnas påverkningsmöjlighet är att det ligger helt i händerna hos 

tjänstemän och politiker. 
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BILAGA 1. INTERVJUGUIDE 
 

1. Vad var er befattning och roll under arbetet? 

2. Hur gick de olika medborgardialoger och samråd ni hade till kortfattat?  

3. Hur gick förberedelserna inför medborgardialogerna till (var det något speciellt ni 

tänkte på)? 

4. Ni har valt flera olika tillvägagångssätt för att involvera medborgarna, 

informationsmöten, öppet hus, samrådsmöte och varit ute på skolorna. Hur kom ni 

fram till just dessa typer av dialoger? Var det någon som blev speciellt 

lyckad/uppskattad?  

5. Hur ser ni på medborgardialoger? 

6. Var det något i ert arbete som begränsade er (tex brist på tid och personal, språk)?  

7. Hur arbetade ni för att skapa en god diskussion? Vilken metod anser ni gett bäst 

resultat? 

8. Var det vissa grupper som var under- respektive överrepresenterade?  

9. Upplever ni att medborgardialogerna har försvårat/fördröjt erat arbete? 

10. Hur kan de boende och verksamma sägas ha gynnats av ert arbete med dialogerna? 

11. Är det något, i efterhand ni känner att ni borde gjort annorlunda? 

12. Finns det något ni lärt er kring dialogerna som ni kommer ta med till framtida 

medborgardialoger?  
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BILAGA 2. DOKUMENTANALYS 

 

 Dialog & 

samråd (1s.) 

Planprogram 

(1s.) 

Sammanfattning 

för öppet hus (8s.) 

Medborgardialog/dialog 6 6 1 

Synpunkter 3 7 4 

Information 5 4 2 

Samråd 5 7 1 
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