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ABSTRACT 

Eriksson, M. 2014. “Easy to preach but difficult to practice”: medborgardeltagande i planeringsprocessen ur ett 

tjänstemannaperspektiv. Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet.   

 

Välfungerande medborgardeltagande i planeringsprocessen är viktigt för många tjänstemän men kan vara svårt 

att genomföra. Syftet med denna uppsats är därför att analysera vad tjänstemännen i Sveriges kommuner kan 

göra och bör uppmärksamma för att kunna utforma ett välfungerande medborgardeltagande. Med utgång i 

begreppen makt, kunskap och kommunikation byggs uppsatsen upp i olika teman för att försöka besvara detta. 

Som metod kombineras en litteraturstudie, bestående av både internationell och svensk litteratur, med kvalitativa 

intervjuer. Ett utvecklingsnätverk drivet av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) används som exempel för 

hur ny kunskap kring medborgardialog kan spridas till tjänstemän och förtroendevalda. Intervjuer har 

genomförts med fyra tjänstemän vars kommuner deltar i nätverket, även ansvarige för nätverket på SKL 

intervjuades. På vägen mot ett välfungerande medborgardeltagande behövs en god kunskapsgrund; med hjälp av 

god kunskap inom kommunen kan orättvisor så som maktmissbruk, dålig representativitet och ojämn 

kommunikation undvikas. Vikten av god planering inför dialog samt uppföljning så att resultatet av dialogen 

implementeras i planen bör också understrykas. Vidare krävs utformningen av en flexiblare planprocess samt en 

jämställd deltagandeprocess där tjänstemän, företroendevalda och medborgare undviker hierarkiska indelningar 

så som ”experter” och ”icke-experter” för ett välfungerande deltagande där det sker kunskapsdelning snarare än 

kunskapstävlan. 
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1. INLEDNING 
 

Hösten 2011 genomförde jag inom min kandidatutbildning en praktiktermin. Under denna tid 

låg fokus på medborgardeltagande och medborgardialoger i den kommun där praktiken 

skedde. En av de största dialogsatsningarna under denna tid gällde en mycket omdebatterad 

plan där delar av politikerna ville bygga en nytt bostadsområde intill vatten, något de kallade 

sjöstad. Ett tidigare framtaget planförslag för området resulterade i stor upprördhet inom 

kommunen vilken ledde till att en dialog skulle genomföras. För denna dialog hyrdes ett känt 

konsultbolag från England in för att genomföra och delvis leda satsningen som efter en kort 

och intensiv arbetsperiod skulle resultera i ett nytt planförslag baserad på de genomförda 

dialogerna. En helg dedikerades till öppna föreläsningar, gruppdiskussioner, rundvisningar på 

det planerade området och andra aktiviteter. Många förslag kom in och utifrån dessa satte sig 

sedan teamet från England ner och skissade upp en ny plan. Mina observationer från denna 

dialog var splittrade; å ena sidan applåderades kommunen för sin stora satsning och 

uppmärksammandet av den omdebatterade planen, å andra sidan frågade sig många om det 

var en passande dialogmetod för kommunen. Under dialogen uppstod en del problem då delar 

av mötena leddes och presenterades av engelsmännen, de medborgare som inte var så 

bekväma med det engelska språket blev upprörda över att de inte förstod vad som sades samt 

att det var svårt att argumentera med dem på grund av språkbarriären. Många av de 

deltagande medborgarna påpekade också skillnaderna mellan de, i jämförelse, stora projekt 

som konsulterna tidigare genomfört med det som eventuellt skulle ske i denna mindre 

förortskommun. De frågade sig om kommunen verkligen hade råd med den typen av plan som 

konsulterna kom fram till, om den ens var genomförbar, eller bara en fantasiplan uppritad för 

att göra de deltagande medborgarna nöjda. Resultatet av dialogen blev att ärendet kring varat 

eller inte varat av sjöstaden skall bestämmas genom folkomröstning. 

Vad vill jag då säga med detta inledande exempel? Jo, här illustreras några av de vanliga 

misstag och eventuella problem som ofta uppstår i och med genomförandet av 

medborgardialog eller medborgardeltagande. För det första inleddes dialogsatsningen först 

efter att en plan redan var utformad, för det andra använde sig kommunen av en dialogmetod 

som direktapplicerades från ett område till ett annat och för det tredje uteslöts vissa av de som 

kommit för att delta på grund av språkbarriärer. I denna kommun fanns viljan från politikerna 

och tjänstemännen att genomföra dialog och de hade en god intention när de la stora resurser i 

form av både tid och pengar på detta projekt. Att inneha viljan är ett viktigt första steg i 

skapandet av en välfungerande dialogprocess, men för att avsluta med ett gott resultat där alla 

parter är nöjda (om än nödvändigtvis inte överens) krävs fler komponenter. Det är som 

Forester (2006, s.447), vars text titeln till denna uppsats inspirerats av säger; Easy to preach 

but difficult to practice, effective public participation in planning […] calls for sensitivity and 

technique, imagination and guts. 

Medborgardialog och medborgardeltagande är idag uttryck som används flitigt både 

internationellt och i de svenska kommunernas arbete, inte minst när det kommer till 

planeringsprocesser. Hur dessa deltagandeprocesser skall genomföras diskuteras dock inte i 

lika stor utsträckning vilket gör att en nedsvärtning av uttrycken ökat och i förlängning 
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försämrat medborgarnas förtroende om verklig påverkan i processer samt beslut. Arnstein 

(1969, s.216) beskriver problemet väl när hon säger att …the idea of citizen participation is a 

little like eating spinach: no one is against it in principle because it is good for you. På grund 

av denna problematiska syn på medborgardeltagande så kommer min uppsats till största del 

att handla om hur en god medborgardialog kan planeras, struktureras, genomföras samt följas 

upp när det kommer till dess användning i planeringsprocesser. Som grund för analysen 

kommer inhämtande av praktisk kunskap ske med hjälp av intervjuer med tjänstemän från 

några av Sveriges kommuner. I fokus står en av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) 

nätverkssatsningar inom Projekt Medborgardialog. Detta nätverk består av cirka 25 

kommuner som på eget initiativ anmält intresse för att förbättra samt utöka sin kunskap kring 

medborgardialog i planärenden.  

Välfungerande medborgardeltagande är viktig då den kan vara mycket givande, inte bara 

för deltagarna utan även för samhället i stort. Innes & Booher (2004, s.429) beskriver 

vinsterna med genuin dialog; 

 

…when the conditions for authentic dialogue are met, genuine learning takes place; trust and social 

capital can be built; the quality, understanding and acceptance of information can be increased; jointly 

development objectives and solutions with joint gain can emerge; and innovative approaches to seemingly 

intractable problems can be developed. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att analysera vad medborgardeltagande i planeringsprocesser 

består av; hur den planeras, struktureras, genomförs samt följs upp, med utgångspunkt i 

begreppen kunskap, makt och kommunikation. Analysen görs främst ur ett 

tjänstemannaperspektiv, där fokus ligger på vad tjänstemän kan göra och bör uppmärksamma 

för att ett välfungerande medborgardeltagande skall kunna genomföras.   

  

För att besvara syftet utgår jag ifrån följande; 

- Vilka är tjänstemännen, de förtroendevaldas och medborgarnas roller i processen? 

- Vad finns det för verktyg för att åstadkomma ett välfungerande deltagande? 

- Vilka hinder finns det för ett välfungerande deltagande? 

1.2 Disposition 

Efter detta inledande avsnitt följt av metodavsnittet följer Del I som är ett teoriavsnitt. Del I är 

uppdelat i teman som utifrån litteraturen enligt mig framstår som de mest framträdande 

beståndsdelarna av medborgardeltagande och medborgardialog. Det är en redovisning av hur 

medborgardeltagandets och medborgardialogens utveckling sett ut historiskt, med dåtidens 

och nutidens problem och möjliga lösningar. 

Del II är där resultaten av de genomförda intervjuerna redovisas. Här ligger fokus på 

tjänstemännens professionella åsikter av hur arbetet med medborgardeltagande och 

medborgardialog fungerar i deras kommun. I denna del redovisas även SKL:s 
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utvecklingsnätverk för medborgardialog samt tjänstemännens syn på kommunens deltagande 

och erfarenheter av nätverket. 

Del III är en sammanfattande diskussion av uppsatsen som även innehåller mina 

personliga åsikter om ämnet och det som intervjupersonerna och litteraturen tagit upp. Här 

lyfts även vad jag anser vara de viktigaste delarna av medborgardeltagande när det kommer 

till vad tjänstemännen kan göra, det är i denna del uppsatsens syfte och frågeställningar 

besvaras. 

 

2. METOD OCH MATERIAL 

 

Den mest passande forskningsmetoden för denna uppsats är den kvalitativa. Detta är en 

vanligt förekommande metod inom den samhällsvetenskapliga disciplinen som går ut på att 

finna och studera egenskaperna hos ett fenomen (Repstad, 2007, s.13). Repstad (2007, s.22) 

menar nämligen att den kvalitativa forskningsmetoden bör användas när undersökningen 

handlar om att beskriva hur ett fenomen uttrycker sig och på vilka sätt, men det inte är 

intressant hur ofta något sker eller hur vanligt förekommande det är. Den kvalitativa metoden 

har i detta fall valts över den kvantitativa då den är passande för uppsatsen syfte. Meningen 

med denna studie är inte att hitta allmänna mönster utan att få en djupare förståelse för ämnet 

och dess beståndsdelar. Källkritik är inkorporerad i de tre nedanstående metodavsnitten 

istället för att sammanställas under en egen rubrik, detta för att få en mer flytande och 

diskuterande text. 

2.1 Intervjuer 

Med hjälp av intervjuer har erfarenheter från tjänstemän insamlats. Dessa erfarenheter och 

denna kunskap är viktig för att till uppsatsen tillföra en insyn i det praktiska arbetet kring 

genomförande och utveckling av medborgardeltagande och medborgardialog. Esaiasson et al. 

(2012, s.251-252) menar att samtalsintervjuundersökningar möjliggör insamlig av oväntade 

svar samt ger möjlighet för uppföljning då denna typ av intervjuer är flexibla i sitt utförande. 

De ger även utrymme för interaktion mellan intervjuare och intervjuperson. Denna typ av 

intervjuform passar uppsatsens undersökning då den med fördel används när intervjuaren inte 

har så stor kunskap kring ämnet eller när resultatet skall bestå av den mening människor ger åt 

olika fenomen. Båda dessa förutsättningar stämmer in i denna undersökning då det både finns 

ont om information kring SKL:s nätverk vilket innebär att informationen kommer från de 

deltagande samt att den information jag vill åt är vad tjänstemännen anser i frågan om 

medborgardeltagande. 

Urvalet av intervjupersoner baserades på en lista över de kommuner som deltagit i SKL:s 

nätverk, en lista jag fått av nätverkets huvudansvarige på SKL, Britt-Marie Hedlund. För att 

kunna genomföra personliga intervjuer valdes sedan kommuner med överkomligt 

pendlingsavstånd från Uppsala som ville delta. En av intervjuerna genomfördes över telefon 

på grund av avståndet. Esaiasson et al. (2012, s.234) påpekar dock att en telefonintervju inte 

får pågå längre än max en halvtimme för att den intervjuade inte skall tappa tålamod eller 
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koncentration. De menar vidare att en personlig intervju kan pågå i upp till en och en halv 

timme och är därför att föredra som metod. Denna tidsaspekt stämde överens med de 

genomförda intervjuerna där de flesta personliga intervjuerna pågick i ungefär en timme och 

telefonintervjun i tjugo minuter. Trots att telefonintervjun pågick betydligt kortare än de 

personliga intervjuerna upptäckte jag inte någon större kvalitetsskillnad dem emellan. Alla 

intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefon och transkriberades sedan delvis för att 

underlätta användandet av den insamlade informationen. 

Vid skapandet av intervjuguiden fanns tanken om ett levande samtal där personen som 

intervjuas skall känna sig motiverad att berätta och utveckla kring sina erfarenheter och 

åsikter om nätverket. Befring (1994, s. 69) talar om informella och ostrukturerade intervjuer 

där intervjun består av ett samtal utifrån teman och problemställningar. Esaiasson et al. (2012, 

s.228) pratar om samtalsintervjuer som består av en frågeguide uppbyggd av färdiga frågor 

som dock kan anpassas något beroende på hur intervjun förflyter. För att möjliggöra dessa 

förhållanden under själva intervjun är det, så som Esaiasson et al. (2012, s.264, 268, 228) 

påpekar, viktigt att det sker på en plats där den intervjuade känner sig bekväm och där 

intervjun kan genomföras i lugn och ro. Alla genomförda intervjuer, med undantag för 

telefonintervjun, skedde på intervjupersonens arbetsplats, antingen på dennes kontor, i ett 

lugnt mötesrum eller i ett fall en lugn allmän plats i kommunhuset. Intervjuerna flöt på bra 

och de flesta av tjänstemännen verkade bekväma och säkra i sina roller samt med ämnena 

medborgardeltagande och medborgardialog. Jag märkte dock skillnader i personkemi mellan 

mig och intervjupersonerna vid de olika intervjutillfällena, detta är något som kan innebära att 

det material som varje intervjun resulterade kan skilja sig åt, men är tyvärr också något som är 

svårt att åtgärda. Olikheter visade sig även då vissa av intervjupersonerna var mer förberedda 

inför intervjun än andra och hade läst in sig lite extra på kommunens dialogarbete samt i 

förväg funderat till kring deras upplevelse av SKL:s utvecklingsnätverk, detta ledde till att 

vissa intervjuer resulterade i mer information än andra. Huruvida förberedda eller oförberedda 

svar ger det bästa intervjuresultatet går att diskutera kring men i detta fall fick jag ut 

tillräckligt med information från alla intervjuer för att vara nöjd. Trots att intervjupersonerna 

besvarade frågorna i sin roll som tjänstemän finns alltid möjligheten att personliga åsikter 

också tas med, detta är inget som går att kontrollera men är ändå värt att ha i åtanke. 

Att använda metoden samtalsintervju/informell, ostrukturerad intervju visade sig vara 

korrekt. Metoden tillät mig att anpassa och utveckla frågorna beroende på hur intervjun 

utvecklades vilket ledde till ett naturligare samtal där varje intervju blev unik trots att 

ursprungsfrågorna var desamma när alla tjänstemän intervjuades. Intervjun med ansvarige för 

nätverket på SKL skiljde sig, från intervjuerna med tjänstemännen från de fyra kommunerna, 

då denna snarare handlade om att samla in kunskap om hur SKL arbetar med 

medborgardeltagande samt innebörden och resultaten av nätverket. Här kan en kort diskussion 

kring urvalet av intervjupersoner vara på sin plats. Då SKL:s nätverk består av kommuner 

som själva anmält intresse för att utveckla sitt medborgardialogarbete, kan de ses som en 

grupp som redan innan har en positiv inställning till arbete kring medborgardialog och 

medborgardeltagande. Om intervjuer istället genomförts med tjänstemän/kommuner som inte 

är med i nätverket och frågor så som varför de inte deltar och vad de tycker om nätverket som 

ett utvecklingsforum ställts kan resultatet ha blivit ett annat. Åsikter från icke-deltagande 
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kommuner kan även bidra till att nätverk så som detta kan utvecklas. Detta är en intressant 

aspekt att ta med i framtida analyser av liknande nätverk. 

För att göra Del II, där intervjuerna redovisas, mer personlig har jag valt att använda mig 

av intervjupersonernas namn. Innan jag genomförde varje enskild intervju tillfrågades 

intervjupersonen om deras namn fick användas i uppsatsen, samtliga sa ja. Intervjumaterialet 

har använts för att få en praktisk insyn i hur arbetet med medborgardeltagande och 

medborgardialog sker i Sveriges kommuner idag och redovisas under några av de teman som 

framtagits under den teoretiska delen, Del I. Då frågorna som ställdes vid intervjuerna inte 

specifikt handlade om dessa teman är det en uppdelning jag senare gjort, något som kan vara 

viktigt att påpeka och eventuellt ställa sig lite kritisk mot. Det finns alltid en risk att det sker 

missförstånd under en intervju, men genom att ha ställt följdfrågor eller bett intervjupersonen 

förtydliga vid tveksamhet hoppas jag ha undvikit detta.  

2.2 Litteratursökning 

Vid uppsökandet av litteratur följs Befrings (1994, s.24) syn på litteratursökning; nämligen att 

sökningen skall påbörjas med det som ligger närmast i tid och rum. Detta innebär att 

litteratursökningen skall utgå från det som publicerats senaste månaden eller året i Sverige 

eller Norden. Då det inte publiceras särskilt mycket kring ämnena medborgardeltagande och 

medborgardialog i Sverige utgick mycket av litteratursökningen från internationell litteratur. 

Viss kritik kan läggas vid att det är mycket internationell litteratur som appliceras på det 

svenska systemet och på svenska exempel. Förutsättningar så som historisk bakgrund, 

samhällsutveckling och det politiska systemets uppbyggnad påverkar länders olika 

förutsättningar och därmed även dess litteratur. Det bör därför tas i åtanke att mycket av 

teorin som denna uppsats är baserad på är uppbyggd i andra länder. 

Efter att ha sökt efter den mest aktuella litteraturen, enligt Befrings (1994) modell, 

fortsatte jag att med hjälp av referenslistorna i denna litteratur söka mig bakåt i tiden. Detta 

skedde rätt naturligt då många av de traditionella planeringsteorierna och metoderna 

utvecklades under 1990-talet. När det kommer till litteratursökningen uppstod det i ett fåtal 

fall problem. Trots försök att följa böcker och artiklars referenslistor för att hitta ursprunget 

till kunskapen lyckades detta inte alltid. Antingen fanns inte artikeln eller boken att tillgå eller 

så kunde inte söksystemet hitta dem. En allmän sökning i universitets sökmotor genomfördes 

också på relaterade begrepp så som medborgardeltagande, medborgardialog, citizen 

participation och demokrati för att hitta relevant litteratur. 

2.3 Begreppsförklaring 

Medborgardialog och medborgardeltagande kommer båda att användas som begrepp i texten. 

Anledningen till detta är att medborgardeltagande här används som ett större, mer allmänt 

begrepp, medan medborgardialog snarare berör dialogprocessen där själva genomförandet av 

en medborgardialog innebär ett medborgardeltagande. Under genomgången av litteraturen 

upptäcktes att författares användning av uttrycken medborgardialog och medborgardeltagande 

skiljer sig något. I denna uppsats kommer dock ovanstående uppdelning att gälla. 
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De tre begreppen/analysverktygen som används som utgångspunkt i syftet; kunskap, makt och 

kommunikation är utvalda då de är begrepp som kopplar samman de övriga behandlade 

temana i uppsatsen. Stor del av problemen, men även lösningarna, är kopplade till begreppen 

kunskap, makt och kommunikation vilket gör dem till självklara val. Medborgarskap är 

format utifrån hur kunskapen, makten och kommunikationen ser ut i samhället mellan 

medborgarna själva, tjänstemännen samt de förtroendevalda politikerna. Även hur 

representativiteten i medborgardeltagandet och i medborgardialogen kan ses utifrån hur 

maktrelationer ser ut i samhället, hur kommunikation sker mellan olika grupper samt vilken 

kunskap medborgarna, men även tjänstemännen och de förtroendevalda besitter. Hur 

lagstiftning styr Sveriges kommuners möjlighet att genomföra medborgardeltagande handlar 

även det om ett maktspel där bättre kunskap och kommunikation skulle kunna förbättra 

lagarna för att underlätta framtida medborgardeltagarsatsningar. Från början var planen att jag 

skulle utgå från flera begrepp men som ovanstående diskussion tar upp så baseras alla teman i 

grund och botten på de tre valda begreppen. 

 

3. DEL I. MEDBORGARDELTAGANDETS BESTÅNDSDELAR 

 

Att mäta deltagande har länge varit populärt och uppmärksammades särskilt i och med Sherry 

Arnsteins väl omskrivna och refererade artikel kring deltagandestegen, ”A ladder of citizen 

participation” från 1969. Enligt hennes teori finns det många steg som egentligen inte innebär 

något deltagande i direkt mening utan medborgarna har, som bäst, snarare konsulterande 

roller. Att allmänheten i praktiken är delaktiga i direkta beslut sker enligt henne väldigt sällan 

(Arnstein, 1969). SKL (2013, s.18) har i sin tur utformat en egen variant, delaktighetstrappan, 

som är inspirerad av Arnsteins stege men anpassad till medborgardeltagande i 

planeringsprocesser i Sverige. Denna trappa är även den väl citerad, främst när det kommer 

till litteratur inom Sverige. Frågan här gäller huruvida alla satsningar för 

medborgardeltagande måste befinna sig på den högsta pinnen eller trappsteget, eller om det 

vid vissa tillfällen går att nöja sig med att medborgarna endast får ta del av information eller 

har färdiga val att diskutera kring och välja mellan. Vinner dialogen på att medborgarna har 

full bestämmanderätt alla gånger? 

Många tjänstemän skulle förmodligen besvara frågan med att så inte är fallet, ibland kan 

informationsmöten vara goda nog. Det centrala här består i hur informationen till 

medborgarna innan samt under deltagandet sköts, deltagare skall inte sitta på ett möte där de 

tror att de kan bestämma över projektets utformning om så inte är fallet. Att som ledare och 

organisatör av ett dialogmöte vara klar med vilken form av dialog som skall föras samt vad 

som är rollen och meningen med deltagandet kan vara avgörande för dialogens framgång, 

men är även viktigt för att kunna utvärdera effektiviteten av deltagandemetoden och på så sätt 

lära inför framtiden (Campbell & Marshall, 2000, s.324). 

Då Arnsteins deltagandestege är en väldigt inflytelserik, men ändå debatterad (se till 

exempel Quetzal Tritter & McCallum, 2006), publikation inom ämnet medborgardeltagande 

inleds denna del av arbete med en kort introduktion till denna metod.  
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Figur 1. Arnsteins stege över medborgardeltagande 

Källa: Arnstein, 1969, s.217 

 

Arnstein (1969, s.216) menar att medborgardeltagande är ett kategoriskt uttryck för 

medborgarmakt. Genom fördelning av makt kan minoriteterna (”have-not citizens”) som 

tidigare exkluderats från den ekonomiska och politiska processen, och därmed inte suttit på 

någon makt, istället inkluderas. Deltagandestegen är uppdelad på åtta steg och tre kategorier; 

icke-deltagande, symbolfunktion och medborgarmakt. Icke-deltagande innebär att det inom 

dessa steg inte handlar om genuint deltagande utan metoder där de med makt, beslutsfattarna, 

utbildar medborgarna. Symbolfunktion handlar om att medborgarna får en röst genom 

information, konsultation eller blidkande men saknar makten att se till att deras åsikter i 

slutändan beaktas av beslutsfattarna. Det är alltså fortfarande beslutsfattarna som sitter på 

makten att ta de slutgiltiga besluten. Den högsta kategorin på stegen, medborgarmakt, innebär 

som minst att medborgare kan ingå partnerskap som gör det möjligt för dem att förhandla och 

engagera sig i byteshandel med beslutsfattarna. Medborgarna kan även delegera makt eller 

som bäst utöva medborgarkontroll där medborgarna innehar majoriteten av beslutsrätten. När 

stegmodellen skall appliceras på riktiga människor och situationer är det, precis som Arnstein 

påpekar, mycket möjligt att de åtta stegen blir betydligt flera med mindre skarpa distinktioner 

dem emellan (Arnstein, 1969, s.217). 
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Figur 2. SKL:s delaktighetstrappa 

Källa: SKL, 2013, s.18 

 

Även SKL:s egen variant av Arnsteins deltagandestege, delaktighetstrappan, kan vara 

intressant att nämna lite kort då det är en modifikation på deltagandestegen för att anpassas till 

svenska förhållanden. Information menar SKL är nödvändigt för att kunna bli delaktig och att 

denna skall förses på ett lättillgängligt, objektivt och balanserat sätt för att möjliggöra 

förståelse för problemet och eventuella lösningar. Konsultation handlar om att medborgarna 

här har en viss möjlighet till påverkan genom att tycka till kring olika förslag eller reagera 

genom synpunkter, klagomål eller förfrågningar som tjänstemännen skall samla in och 

behandla. Vid dialog skall en diskussion ske där medborgarna under olika former träffar andra 

för att uttrycka sina åsikter, ta del av andras åsikter och se till att medborgarnas kunskap och 

önskemål uppfattas och uppmärksammas i den politiska processen. Inflytande innebär att 

medborgarna är delaktiga i en större del av processen och under en längre tid. Då har de 

möjlighet att ha inflytande kring fastställandet av behov, utvecklingen av alternativ och val av 

de alternativ som ligger till grund för det förslag som politikerna sedan fattar sina beslut 

utifrån. Medbeslutande är det steg där det inte är politikerna som tar det slutgiltiga beslutet. 

Istället så väljs antingen representanter som enskilda personer (inte utifrån partitillhörighet) 

eller så kan fullmäktige ge beslutsrätten till medborgarna i form av en beslutande 

folkomröstning (SKL, 2013, s.18-19). 

Denna trappa är menad att användas som ett verktyg när tjänstemän och politiker vill ta 

ställning till vilken grad av delaktighet som medborgarna skall få inneha i 

planeringsprocessen. Skall enklare frågor beröras eller behövs mer utvecklade diskussioner 

för att både ge medborgarna chansen att förstå komplexa frågor och ge tjänstemän och 

förtroendevalda chansen att förstå medborgarnas åsikter. Här skiljer sig denna modell från 

Arnsteins då hon lägger stor vikt vid att det är den högsta pinnen på stegen som skall nås 

medan SKL snarare trycker på vikten av att använda sig av rätt sort delaktighet beroende på 

situation. 

Arnsteins stege eller SKL:s delaktighetstrappa kan vara goda jämförelseverktyg att ta 

med sig under läsningen av kommande kapitel då de på ett lättförståeligt sätt förklarar 

diversifieringen av medborgardeltagande. De kapitel som följer består av ett flertal 
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temarubriker som är baserade på det som, den genom litteratursökningen framtagna, 

litteraturen framhäver som viktiga delar i en medborgardeltagandeprocess. 

3.1 Medborgarskap 

Att inneha svenskt medborgarskap enligt dess legala betydelse har under lång tid varit det 

som definierat medborgarskap i Sverige. Sedan senare delen av 1900-talet har dock begreppet 

i enlighet med den internationella debatten förändrats för att bredda medborgarskapsbegreppet 

till att inkludera frågor så som kön, arbete och ekonomi. Medborgarskapet innebär både 

rättigheter och skyldigheter, där rättigheterna bland annat innefattas av rätten till insyn, 

information och inflytande vilka alla är förutsättningar för att kunna utöva sina fulla 

demokratiska rättigheter. Medborgarskapsbegreppet är centralt när det kommer till demokrati 

och de tre mest framträdande demokrativärdena under senaste åren är medborgarviljans 

förverkligande, den självständiga åsiktsbildningen och medborgarnas aktiva deltagande 

(Boverket, 1998, s.77-78). 

Medborgardeltagande riktar sig mot deltagandet av medborgarna i samhället utan att 

alltid definiera vilka dessa är. Vissa författare bryter ner dem i grupper baserat på kön, ålder, 

etnicitet och så vidare medan andra helt enkelt har sina egna benämningar. Innes & Booher 

(2004) är några bland många som benämner de som skall delta som ”vanliga” medborgare, 

medan Brabham (2009) kallar dem ”non-experts”, Levine (1960) benämner dem ”laymen” 

(lekmän), Forsberg red. (2005) som ”brukare” och Burby (2003) ”intressenter”. Gemensamt 

är att de alla pekar på bristen av professionalism eller expertkunskap hos dessa medborgare 

och vissa benämningar är i det närmaste kränkande. Detta i sig kan vara en förklaring till 

varför många tjänstemän och förtroendevalda inte ser någon mening i medborgarnas 

deltagande i planering. De lyckas helt enkelt inte bryta igenom experttänkandet och se till den 

kunskap som medborgarna kan bidra med. Det som är viktigt att betona här är att det inte är 

meningen att medborgarna skall ses som experter, de skall inte jämföras med tjänstemän eller 

förtroendevalda när det kommer till kunskap. Medborgarna skall bidra med den kunskap och 

de erfarenheter som de besitter och inte förväntas vara experter inom planeringsteori. 

Människor som delar ett gemensamt ”place of being”, som Healey (1998, s.1532) 

uttrycker det, har en känsla av identitet och gemensamt medborgarskap. För att lösa 

intresseproblem som ändå uppstår mellan medborgare menar Healey (1998, s.1538) att 

konceptet kring ”stakeholders” kan vara ett alternativ. Denna syn innebär att individer kan ha 

ett intresse utan att nödvändigtvis ha en bestämd åsikt vilket, enligt Healey, är en mer 

användbar inställning hos medborgaren när det kommer till deltagande. Ordet ”stakeholder” 

har länge brukats inom företagsledning för att visa på att det finns fler som har del (”stake”) 

av ett företag än bara ägare och chefer. Hon anser nämligen att en stor del av problemet vid 

deltagande är att de som involverar sig har fixerade intressen vilket bara leder till att deras 

olikheter ökar och kan skapa problem i form av Nimbyism
1
. Känner personerna istället att de 

delar en plats och har gemensamt medborgarskap, kan detta i förlängningen leda till att de inte 

                                                 
1
 Nimbyismen är baserad på synsättet NIMBY som är en förkortning för Not In My Back Yard. Denna 

inställning innebär att individer kan vara öppna för nybyggnation och förändring och inse behovet av detta så 

länge det inte sker på deras egen ”bakgård”, alltså nära den egna fastigheten eller i närområdet (Cars & 

Hedström, 2006, s.167). 
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är lika bestämda i sin inställning då området ses som något gemensamt och inte individuellt. 

Diskussioner kring ”mitt” och ”ditt” kan då förminskas och någon form av kompromiss kan 

istället utvecklas. 

Frågan kring vem som har rätt att räknas som medborgare kan skapa representativa 

problem i en deltagandeprocess. Det är inte helt osannolikt att många av de människor som 

kommer att vara de som använder sig av de fysiska rummen som formas genom 

medborgardeltagandet ännu inte är medborgare enligt lagen. Att inte räknas som medborgare 

kan medföra demokratiska problem då medborgarskap som ett juridiskt medlemskap i ett 

politiskt system kombineras […] med medlemskap i social och kulturell mening i en nation 

och uppfattas därför ofta liktydigt med nationell tillhörighet. (SOU 1999:113, s.53). 

Människor utan medborgarskap innehar inte några medborgerliga rättigheter vilket innebär att 

det uppstår en politisk ojämlikhet men även en brist på nationell tillhörighet. I förlängningen 

av detta innefattas dessa människor inte av lagstiftningar om inkludering vid till exempel 

samråd. En kort diskussion kring användandet av termen medborgardeltagande och 

medborgardialog kan här vara på sin plats. Den grupp av människor som rent juridiskt inte 

räknas som medborgare sitter fortfarande på kunskap och åsikter som är av vikt då de är 

verksamma i samhället (ofta som minoritetsgrupper) och är möjliga framtida boende och 

verkande (SOU 1999:113, s.53-54). Alla människors deltagande är viktigt och att rikta fokus 

på medborgare genom benämningen kan möjligtvis avskräcka vissa från att delta. Detta är 

något som bör uppmärksammas mer och som kan ligga till grund för diskussion och debatt i 

senare arbeten. I denna uppsats kommer dock användandet av orden medborgardeltagande 

och medborgardialog fortgå då det är de begrepp som används i litteraturen. 

 

Man kan vänta sig en mer passiv hållning från den som är ointresserad, har svagt politiskt självförtroende, 

dåliga kunskaper om politiken och en kritisk eller alienerad hållning gentemot det demokratiska systemet. 

Omvänt väntar vi oss mer aktivitet av den som i dessa olika avseenden av medborgerligt engagemang har 

positiva värden: politiskt intresse, starkt politiskt självförtroende, goda kunskaper om politiken och en 

positiv syn på demokratin. Däremot är det inte självklart hur orsakssambanden mellan medborgerligt 

engagemang och politiskt deltagande ser ut (SOU 1999:113, s.73). 

 

Medborgare är individer och utgår därmed från olika förutsättningar som kan ligga till grund 

för deras vilja eller ovilja till deltagande. Om de ovan nämnda orsakssambanden stämmer så 

kan det förklara det låga medborgardeltagandet i Sverige i och med den låga andel politiskt 

engagerade som för närvarande dominerar landet men även den sneda representativitet som 

ofta dominerar samråd. Huruvida dessa orsakssamband mellan medborgarengagemang och 

politiskt deltagande stämmer är inte bevisat vilket innebär att till exempel de som inte har 

någon tilltro till det demokratiska systemet fortfarande kan tänka sig att engagera sig på andra 

sätt än direkt politiskt. Förhoppningsvis kan medborgardeltagande i form av olika dialoger 

fungera som en arena inom vilken alla medborgare, oavsett politiskt intresse eller ej, känner 

sig bekväma och intresserade av att uttrycka sin åsikt. 
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3.2 Sverige 

Vid upprättandet av en detaljplan, som främst är den form av plan där medborgardeltagande 

implementeras, finns en detaljplaneprocess som skall följas. Ett planförfarande går till så att 

kommunen beslutar att de skall påbörja ett planarbete och avgör då vilken planprocess som 

skall användas. Normalt planförfarande innebär en mer ingående process där fler skeden 

används för en mer komplicerade detaljplan. Enkelt planförfarande används när detaljplanen 

inte har särskilt stor betydelse och saknar intresse för allmänheten. Under uppstarten av ett 

normalt planförfarande avgörs om det finns behov av ett detaljplaneprogram, behövs det inte 

fortsätter processen och arbetet med ett förslag till detaljplan påbörjas direkt. Detta följs av en 

behovsbedömning angående miljöpåverkan där det beslutas om förslaget kommer att påverka 

miljön så pass att det behövs en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Efter detta sker 

samrådet vars främsta uppgift är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt, här finns 

möjlighet för berörda parter till insyn och påverkan. Resultatet sammanställs i en 

samrådsredogörelse som förutom synpunkterna skall innehålla kommunens egna 

kommentarer och förslag. Näst är granskningen där kommunen annonserar och presenterar 

planförslaget, granskningstiden är minst tre veckor och efter att den har avslutats så 

sammanställs och kommenteras alla skriftliga synpunkter i ett granskningsutlåtande. De vars 

synpunkter inte tillgodosetts skall meddelas detta. Till sist sker antagandet där det normalt är 

kommunfullmäktige som antar planen. Beslutet vinner laga kraft inom tre veckor om 

kommunens beslut inte överprövas av länsstyrelsen eller om kommunens beslut inte 

överklagas (Boverket, 2013, A). Den svenska planprocessen är alltså uppbyggd utifrån den 

rationalistiska modellen där initiativet till förändring är tänkt att komma från politiska 

överväganden och ställningstaganden. Inom arbetet med programmet analyseras sedan den 

från politiken önskade förändringen ur sociala, ekonomiska och miljömässiga perspektiv. 

 

 

Figur 3. Flödesschema över ett normalt planförfarande 

Källa: Skapad av författaren baserat på texten från Boverket, 2013 

 

I det svenska systemet är det upp till de förtroendevalda om en medborgardialog skall 

genomföras eller ej, detta då det är de förtroendevalda som medborgarna lägger ansvaret på i 

och med val (SKL, 2013, s.14). Värt att påpeka är att medborgardialog genom 

direktdemokrati inte ersätter det representativa systemet, utan snarare fungerar som ett stöd 

för det samt agerar för att öka tilltron till den lokala demokratin (SKL, 2013, s.17). När 

Statistiska Centralbyrån frågade Sveriges kommuner om de har en strategi för 

medborgardialoger för mandatperioden 2010-2014 svarade 67 kommuner ja, 186 kommuner 

nej och 37 svarade inte (SCB, 2013, A). Frågan är varför det är så få kommuner som använder 

sig av en strategi för medborgardialog då detta ofta är något som förenklar arbetet genom att 

färre synpunkter och överklaganden inkommer i slutet av processen. Handlar det om brist på 

intresse, kunskap eller möjlighet eller är det något annat som spelar in. En förklaring skulle 

kunna vara att den redan invecklade planprocessen inte rymmer möjlighet till 
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medborgardialog och därför känner kommunerna att en strategi för medborgardialog är 

överflödig. En annan möjlig förklaring är att beslutsfattarna anser att det lagstadgade samrådet 

räcker som möjlighet för medborgerligt inflytande. 

Som en utveckling av den tidigare luddiga Byggnadslagstiftningen utvecklades Plan- och 

bygglagen som trädde i kraft 1987. Den nya lagen fokuserade på att samordna de olika 

intressena för byggande och förändring av mark- och vattenanvändning men även på att lösa 

konflikter i ett tidigt skede. Fler sakägare uppmärksammades och förbättrat 

medborgarinflytande infördes för att skapa ett bättre beslutsunderlag med berördas möjlighet 

att reagera på innehållet vid två tillfällen i processen. 2011 trädde en ny plan- och bygglag i 

kraft, denna gång med fokus att förenkla plan- och byggprocessen och skärpa kontrollen av 

byggandet (Boverket, 2013, B). Det medborgarinflytande som skall genomföras enligt lag är 

samråd, det är lagstadgat både när översiktplaner och detaljplaner skall genomföras. Nedan 

följer utdrag ur plan- och bygglagen (2010). 

 

3 kap 9 § Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, de andra myndigheter, sammanslutningar 

och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet. 

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn 

och påverkan. 

Under samrådet ska kommunen redovisa förslagets innebörd, skälen för förslaget, förslagets 

konsekvenser och det planeringsunderlag som har betydelse från nationell, regional, mellankommunal 

eller annan synpunkt. 

12 § Kommunen ska ställa ut planförslaget under minst två månader. 

13 § Kommunen ska kungöra utställningen av planförslaget före utställningstidens början. Kommunen 

ska anslå kungörelsen på kommunens anslagstavla och införa den i en ortstidning. Av kungörelsen ska det 

framgå var utställningen äger rum samt inom vilken tid, på vilket sätt och till vem synpunkter på förslaget 

ska lämnas. 

 

5 kap 11 § I arbetet med att ta fram ett program enligt 10 § eller ett förslag till en detaljplan ska 

kommunen samråda med 

1. länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner som berörs, 

2. de kända sakägarna och de kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs, 

3. de kända organisationer av hyresgäster som har avtal om förhandlingsordning för en berörd fastighet 

eller, om någon förhandlingsordning inte gäller, som är anslutna till en riksorganisation inom vars 

verksamhetsområde en berörd fastighet är belägen, och 

4. de myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget. 

12 § Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till 

insyn och påverkan. 

  

Att de som ”berörs” skall vara med och samråda står klart och tydligt, men exakt vilka dessa 

personer är preciseras inte vidare än att de kan vara sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster, 

boende eller enskilda med väsentligt intresse av förslaget. Denna otydlighet kan leda till 

problem då detta blir en tolkningsfråga med väldigt vida ramar. Lagen påpekar att samrådets 

syfte är att ge möjlighet till påverkan men samtidigt är det väldigt mycket som redan är 
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bestämt innan och skall redovisas så den egentliga möjligheten till påverkan kan ifrågasättas. 

Huruvida samråd bör räknas som välfungerande medborgardeltagande är även det något som 

kan ifrågasättas. Appliceras lagstiftningen på Arnsteins stege hamnar den inom kategorin 

symbolism med stegen information, konsultation och blidkande. I plan- och bygglagen 

framgår att kommunen skall redovisa vad planen innehåller, alltså informera, samt att det 

skall leda till bra beslutsunderlag och ge möjlighet till insyn och påverkan. Sveriges 

medborgare har, om de är ”berörda”, alltså möjlighet att informeras om vad översiktsplanen 

eller detaljplanen innebär, på något sätt bidra med konsultation genom möjlighet till påverkan 

och blidkas/stillas genom möjlighet till insyn. Att det finns något lagstadgat alls kring 

rättigheten att tycka och tänka vid utvecklingen av planprocesser är självklart något som inte 

skall nedvärderas, men viss kritik måste ändå riktas mot den otydlighet som avsnitten om 

samråd består av. 

Nyström & Tonell (2012, s.321) skriver dessutom att samråd och informationsmöten 

kring översiktsplaner har haft väldigt lågt deltagande, vilket har lett till att kommunerna tolkat 

detta som att de frågor som diskuteras i en översiktsplan är för omfattande för att vara 

intressanta för den enskilda medborgaren. En annan, och kanske mer troligt, förklaring är att 

det beror på den begränsande möjligheten att påverka i samråd. Nyström & Tonell (2012, 

s.321) menar att I stället för att passivt vänta på reaktioner från allmänheten kan kommunen 

ta initiativ till att skapa ett intresse för planeringsfrågor. De tycker alltså att kommunen bör 

vara aktiva i sitt arbete med medborgardialog istället för att vänta in det lagstadgade samrådet 

och på så sätt öka möjligheten för att ta till sig medborgarnas åsikter. Förutom bristen på 

initiativ så finns andra hinder för medborgardeltagande åsamkade av kommunen, ett är 

rädslan över att mista den fulla kontroll de normalt sätt strävar efter. Att släppa ifrån sig en 

del av makten är dock nödvändigt om medborgardeltagandet skall resultera i någon ny 

kunskap. Även om denna svårighet skulle överbyggas återstår fortfarande att deltagandet är 

något utöver vad som krävs enligt lagstiftningen och därför inte något kommunerna måste 

göra. Till slut handlar det om resursproblem i form av pengar och tid. Den process som 

medborgardeltagande medför kräver ofta resurser utöver dem som används vid ett klassiskt 

samråd vilket kan vara svårt att tillgå för vissa kommuner (Nyström & Tonell, 2012, s.322). 

Trots det finns möjlighet att också tjäna in både tid och pengar genom att genomföra 

medborgardeltagande tidigt i planprocessen och på så sätt undvika problem längre fram så 

som överklaganden och annan missnöje (SKL, december 2012, s.1). 

Genom Sveriges medlemskap i FN tillkommer strategin Agenda 21 (1992). Denna 

aktionsplan med mål som bör anammas globalt, nationellt och lokalt handlar om människors 

påverkan på miljön och menar att för att kunna lösa potentiella konflikter kring 

utvecklingsfrågor och miljö så måste nya metoder för demokratiska processer, medborgares 

engagemang och deltagande utvecklas (Mineur, 2007, s.60; United Nations Sustainable 

Development Knowledge Platform, 2013). I kapitel 28 ”Local authorities’ initiatives in 

support of Agenda 21” står följande; 

 

28.3 Each local authority should enter into a dialogue with its citizens, local organizations and private 

enterprises and adopt "a local Agenda 21". Through consultation and consensus-building, local authorities 

would learn from citizens and from local, civic, community, business and industrial organizations and 
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acquire the information needed for formulating the best strategies. The process of consultation would 

increase household awareness of sustainable development issues. Local authority programmes, policies, 

laws and regulations to achieve Agenda 21 objectives would be assessed and modified, based on local 

programmes adopted. Strategies could also be used in supporting proposals for local, national, regional 

and international funding (Agenda 21, 1992, Kap. 28.3). 

 

Det är alltså genom dialog med sina medborgare, lokala organisationer och privata företag 

som de lokala beslutsfattarna skall skapa sin egen lokala Agenda 21. En dialog där kunskap 

och erfarenheter får bygga upp och formulera de bästa strategierna för just den lokala arenan. 

Fokus på den lokala arenan kan kopplas till vad som kan göras på kommunal nivå i Sverige 

där ökat medborgardeltagande i förlängningen även ökar medvetenheten kring satsningar så 

som Agenda 21 och bidrar till ökad kunskap. 

Som reaktion på den rationella planeringsmodellens toppstyre togs det i Sverige under 

1970-talet flera olika initiativ till medborgarprotester i form av olika sociala frågor. Ett känt 

exempel är striden om almarna i Kungsträdgården i Stockholm som i sig blev en symbol för 

bristen på möjlighet av medborgerligt deltagande i Sverige (NE, 2013, A). Kommunerna 

reagerade med att utöka informationsflödet till medborgarna och upprättade vissa typer av 

medborgardeltagande i den kommunala planeringen så som samråd och kampanjer. Vissa 

försök lyckades medan andra snarare genomfördes med mål att legitimera redan fattade beslut 

utan riktig möjlighet för medborgarna att påverka (SOU 1999:113, s.201). I samma veva 

flyttades politikernas fokus från lokala frågor till mer allmänpolitiska, i och med detta 

minskade politikernas kontakt med sina väljare (främst skedde detta i storkommunerna) (SOU 

1999:113, s.203).  

Den representativa demokratin är stor i Sverige, men för att en representativ demokrati 

skall fungera som det är menat behöver väljarna ha en tilltro till de valda politikerna och 

beslutsprocessen. Med fokus på väg bort från de lokala frågorna till de mer allmänna är risken 

att tilltron till representativiteten minskar. Representativ demokrati innebär att politiker 

genom röstning förvandlas till medborgarnas förtroendevalda och i förlängningen även 

ansvariga för att föra fram sina anhängares åsikter.
2
 Trots att Sverige har ett relativt högt 

valdeltagande, 81,6% i kommunfullmäktigevalet 2010 (SCB, 2013, B), så har det sjunkit 

sedan 1980-talet. Idag är dessutom allt färre medborgare medlemmar i ett politiskt parti (cirka 

5%) och än färre är aktiva medlemmar i ett politiskt parti (cirka 2%). Dessutom har den 

kommunala politiken förändrats från att främst ha handlat om lokala frågor och med en nära 

kontakt med sina medborgare, till att det bildats allt fler lokala partier och enfrågepartier samt 

koalitioner mellan flera partier är allt vanligare. Detta innebär att den kommunala, och i 

förlängningen även den nationella, politiken blir allt luddigare vilket leder till en otydlig 

partipolitik för medborgarna. I sin tur leder det till att den representativa demokratin blir 

mindre pålitlig som beslutsplattform och ökar därmed behovet av andra deltagandeforum 

(SKL, 2009, s.6). 

                                                 
2
 I kontrast till den representativa demokratin/indirekta demokratin finns deltagande demokrati/direkt demokrati 

där medborgarna istället är aktiva i beslutsfattandet istället för att få sina åsikter representerade av politiker 

(Boverket, 1998, s.78). 
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Den svenska planprocessmodellen utgår ifrån att det är politiken som styr 

samhällsplaneringen. Realiteten idag innebär snarare att det handlar om en förhandling mellan 

representanter för kommunen och privata intressen som tillsammans söker en utveckling som 

kan gynna dem båda (Cars, 2001, s.13). Tydligt är dock att de lokala förutsättningarna har 

förändrats vilket innebär behovet av en ny planstruktur som är mer formbar för de nuvarande, 

och i framtiden kommande, förändringarna. Om det svenska systemet skall kunna möjliggöra 

för en väl fungerande implementering av medborgardeltagande i planeringsprocessen krävs en 

process som är öppen för detta. 

När kommunerna går förbi att endast använda samråd och istället försöker engagera 

medborgarna på andra sätt så är stormöten och gruppmöten två klassiska metoder som ofta 

används i Sverige. Ett stormöte skulle kunna beskrivas som en utveckling av samrådet med 

skillnaden att det finns större möjlighet för medborgarna att uttrycka sina åsikter och 

kommunicera med beslutsfattarna. Smideman (1997, s.102-103) ser stormötet som en klassisk 

del i det demokratiska systemet där styrkan ligger i att alla tillhandahålls informationen 

samtidigt samt att informationen kan vara mycket färsk. När stormöten fungerar väl förs en 

kontrollerad debatt där argument utvecklas och skärps och en förstärkt gruppkänsla kan 

utvecklas. Problemen är dock fler än fördelarna. Det största hindret med denna typ av dialog 

är bristen på just demokrati; när ett stort antal människor samlas är det ofta ett mindre antal 

personer som skriker högst medan större delen av gruppen inte vågar uttala sig alls. Detta kan 

leda till stort missförstånd där de synpunkter som framförs starkast kan uppfattas av 

tjänstemän och förtroendevalda som majoritetens åsikt eftersom ingen säger emot. På samma 

sätt kan tjänstemän och förtroendevalda tro att deras uttryckta åsikter är accepterade om ingen 

vågar säga emot, vilket självklart inte alltid är fallet. Vid stormöten finns inte heller rum för 

diskussion av specifikt individuella frågor, något som många deltagare ofta är intresserade av 

att diskutera, vilket kan leda till oreda och missförstånd.  

En variant av denna dialogform är istället att stormötet inleds med allmän information för 

att åtföljas av mindre gruppdiskussioner vars resultat sedan redovisas för den stora gruppen. 

Detta är en mer demokratisk form av dialogmetod där ofta fler får komma till tals, det skulle 

kunna förklaras som en kombination av stormöte och gruppmöte. Stormöten fungerar 

egentligen bäst som kompletterade informationskanal till annan skriftlig information, 

Smideman (1997, s.103), menar dock att när så är fallet så bör mötet istället hållas senare i 

processen då åsikter och problem redan är kända. På så sätt stannar denna metod på 

informationssteget i Arnsteins deltagandestege om det inte kombineras med gruppmöten som 

innebär några steg upp till konsultation eller i bästa fall partnerskap. 

I kontrast till stormöten är gruppmöten ofta en mer kontrollerad deltagandeform. Gruppen 

består med fördel av fem till åtta deltagare för att alla skall vara aktiva och känna sig bekväma 

med att uttrycka sin åsikt. Här, liksom vid stormöten, förenklas processen om problemen som 

diskuteras inte är för kopplade till individuella frågeställningar. Inom gruppen kan både 

kunskap och erfarenheter utbytas, trots att parterna inte alltid är överens i frågan. Är det stora 

intressen som skall representeras anser Smideman (1997, s.100-101) att det är en fördel att det 

väljs ut några få representanter som kan delta i gruppmötet och föra fram intressegruppens 

åsikter för att jämvikt skall uppstå och gruppen inte skall bli för stor. I och med detta minskar 

även risken för att ett visst intresse ”tar över”. 
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3.3 Strävan mot god representativitet 

Planerare är inte alltid insatta i samhället och den lokala kunskapen medan medborgare å sin 

sida kan ha otillräcklig kunskap kring politik och ekonomi samt brista i den långtgående 

hänsynen för ett samhälle (Innes & Booher, 2004, s.421-422). Genom ett brett deltagande kan 

dessa kunskapsluckor fyllas igen i den mån det är möjligt, vilket i sin tur leder till ett bättre 

resultat av dialogen i stort. Ju bredare representativitet desto fler kunskapsluckor kan 

undvikas. Precis som Williams (1976, s.350) påpekar så är det samtidigt viktigt att veta att ett 

perfekt urval av representanter inte är möjlig då många representerar sig själv som individer 

och inte ett specifikt kollektivt intresse, men det är trots denna vetskap något som bör strävas 

mot. 

Redan i planeringen inför medborgardeltagande bör en diskussion kring olika grupper 

föras, mer exakt de grupper som tjänstemän och förtroendevalda redan träffar samt de grupper 

som inte för fram sin talan och eventuellt kan uppleva hinder för detta. När dessa grupper 

identifierats bör även tjänstemän och förtroendevalda föra diskussion kring hur gruppernas 

inflytande skall balanseras för att ett så brett och representativt underlag som möjligt skall 

framställas (SKL, 2013, s.8-9). Innes & Booher (2004, s.430) menar att för att öka 

jämlikheten under dialogmöten så kan mindre och/eller svagare grupper behöva hjälp med 

sådant som organisering och eventuellt val av representant inför möten. Detta då deltagandet 

skall vara inkluderande där inte bara den ”vanlige” medborgaren med sina intressen skall 

närvara utan även de organiserade intressena, profit och icke-profit organisationer, planerare 

och kommunala administratörer samt andra intressen som kan vara aktuella (Innes & Booher, 

2004, s.421-422). Samtidigt menar andra författare att när speciella intressegrupper deltar för 

att representera sin del av allmänheten och bidrar med utstuderade kartor, diagram, empiriska 

bevis och liknande så kan den ”vanlige” medborgaren skrämmas bort (Brabham, 2009, s.245; 

Hibbard & Lurie, 2000, s.192). Burby (2003, s.38) är inne på samma spår då han anser att 

medborgardeltagande i planärenden ofta domineras av en ”iron triangel” bestående av de tre 

grupperna; lokala företag och utvecklingsintressen, lokala politiker och tjänstemän samt 

grannskapsgrupper. Det är på grund av ojämlikheten mellan grupperna viktigt att någon typ 

av medlare finns på plats för att medla mellan intressena och se till att språket hålls på en nivå 

där alla kan bidra och känna sig säkra (Forester, 2006). Davidoff (1965, s.332) summerar det 

väl när han menar att både välståndet av minoriteter och välståndet av alla förtjänar stöd och 

att detta endast kan ske om planeringen är så strukturerad och utövad att den tar hänsyn till att 

denna oundvikliga delning av det allmänna intresset sker. 

För att en så god representativitet som möjligt skall nås så kan det behövas fler än ett 

dialogtillfälle eftersom olika individer vill kommunicera sin åsikt på olika sätt och i olika 

forum (SKL, 2013, s.12). Vissa föredrar att diskutera i mindre grupper under mer 

organiserade former (Williams, 1976, s.350 t.ex.), några vill efter eget tidsschema komma på 

drop-in tillfällen (SKL, 2008, s.12), medan andra vill vara anonyma och uttrycka sig på 

internet (Evas-Cowley & Hollander, 2010). En viktig del för tjänstemän och förtroendevalda 

är alltså att reda ut vilka grupper dialogen riktar sig till samt vad som krävs för att nå dessa 

grupper. Ett sätt att göra detta på är genom att identifiera prioritetsgrupper. Ett relaterat 

koncept är Mendelows matrix (1991) utvecklat för att väga intressegrad och inflytande mot 

varandra, denna ”power/interest matrix” är ursprungligen använd inom ekonomi för att 
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undersöka köpvilja och kundunderlag. SKL har sedan utvecklat och modifierat modellen för 

att anpassas till medborgardialog och svenska förhållanden (se figur 4).  Metoden går ut på att 

identifiera hur berörda samt hur aktiva medborgarna är, men även hur prioriterade just deras 

deltagande bör vara och utifrån detta reda ut vilka typer av resurser som krävs för att nå 

gruppen. Grupp 1 är den grupp som det bör läggas extra mycket kraft på att söka upp då de är 

berörda men förmodligen inte kommer att delta på grund av deras låga aktivitet. Grupp 2 

anses vara individer som själva tar initiativ att kontaktar beslutsfattarna samt deltar vid de 

möten de bjuds in till. Grupp 3 består av ”tyckare”, individer som deltar aktivt utan att vara 

direkt berörda, det är viktigt att dessa åsikter vägs mot helheten då de kan komma med många 

åsikter som dock inte alltid är relevanta. Grupp 4 skall det inte läggas så mycket resurser på, 

men det kan vara intressant att höra dessa individers åsikter för att balansera dem mot 

helheten (SKL, 2013, s.20). 

 

Figur 4. Prioriteringsschema för val av deltagande grupper vid medborgardialog 

Källa: SKL, 2013, s.20 

 

I Sverige är det ofta kategorierna ålder, kön och geografisk spridning som får uppmärksamhet 

när det talas om representativitet. Dessa kategorier anses ofta vara väldigt begränsade och 

bristfälliga mätkategorier för att visa på de olika värderingar som finns i samhället (SKL, 

2013, s.21). Som Forsberg red. (2005, s.470) påpekar så har till exempel inte alla kvinnor 

samma åsikter och värderingar bara för att de är kvinnor, utan de tillhör även andra sociala 

konstellationer och har mångdubbla identiteter. När det kommer till representativitet räcker 

det om, som i detta exempel, gruppen kvinnor täcks för att representativiteten skall vara god. 

Att alla inom gruppen skiljer sig bidrar ytterligare. Brabham (2009, s.245) pekar på att även 

kultur kan stå i vägen för deltagande. Detta då vissa individer är mer benägna att delta än 

andra på grund av sådant som hur stor eller liten plats det politiska engagemanget tagit 

historiskt och på så sätt influerat samhället. Skillnader ses även i hur transparent den statliga 

verksamheten är och det kan finnas flera barriärer för genomförandet av 

medborgardialog/deltagande i de statliga processerna. Denna typ av spärr kan vara en 

förklaring till den låga aktiviteten hos Prioritetsgrupp 1 i prioritetsschemat. Även Arnstein 
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(1969, s.217) uttrycker att grupper inte är homogena och fortsätter med att även påpeka att 

inte heller beslutsfattarna (”powerholders”) är en homogen grupp. Det finns dock en risk att 

medborgarna ser beslutsfattarna som ett enhetligt ”system” och att beslutsfattarna ser 

medborgarna som en massa av ”de människorna”. Här pekar Arnstein alltså på faran med att 

ett ”vi” och ”dem” perspektiv kan framkallas vilket inte gagnar någon av parterna. De 

förbättrar knappast representativiteten heller utan kan snarare skrämma bort vissa medborgare 

från att delta; de som känner att de inte kan sätta sig upp mot vad de uppfattar är det starka 

”systemet”. 

Att engagera flera olika intressenter har även sina fördelar; det ger kunskap om dem och 

deras påverkan samt kan bistå med att skapa kopplingar mellan olika frågor, problem och 

policys (Healey, 1998, s.1539). Det är ju trots allt så att det som planeras ofta är det 

vardagliga livet då bostäder, transportsystem och arbetsplatser utformas. Planering återskapar 

och reproducerar helt enkelt rumsliga sociala beteenden och handlingsmönster men även 

könsrelationer (Forsberg red., 2005, s.465). Alla påverkas därför på något sätt vilket gör att 

det är av vikt att så många som möjligt har chansen att delta i planeringen för att en 

fungerande demokratisk representativitet skall gå att genomföra. Varje grupp har 

expertkunskap om sig själva och är de enda som kan representera de problem och erfarenheter 

som just de besitter. Genom medborgardeltagande kan denna representativitet möjliggöras så 

att olika sociala grupper får möjlighet att i olika stor utsträckning delta i den politiska 

processen och påverka gemensamma politiska beslut (SOU 1999:113, s.59). 

Jag vill här lyfta att det är viktigt att se till hur olika medborgare och medborgargrupper 

kommunicerar för att komma åt dem. Att uppnå fullgod representativitet är inte möjligt men 

är ändå något som bör strävas mot när det behandlas i deltagandeprocessen. Att börja 

dialogprocessen med att identifiera olika grupper, vilka som påverkas mest och vilka som är 

intressanta att uppsöka är en viktig startpunkt för att lyckas fånga upp så många som möjligt. 

3.4 Maktrelationer 

Historiskt har maktrelationerna vid medborgardeltagande och dialog skiftat. Från att så tidigt 

som cirka 480 f.Kr. i Aten ha bestått av allmän debatt och demokratiskt beslutstagande till 

stadsmöten i England på 1600-talet, för att på 1900-talet bestå av initiativ från medborgarna 

själva att påverka när den representativa demokratin tagit över (Cunningham, 1972, s.590-

595). Idag fortsätter medborgarna att kämpa för sin makt i beslutande och möts till viss del av 

positivitet och vilja från tjänstemän och förtroendevalda. Medborgare är i slutet av 1900-talets 

Europa redo att mobilisera sig kring platser vars kvalité hotas eller där andra intressen finns, 

samtidigt som intresset för ”traditionell” formell politik och representativ demokrati minskar 

(Healey, 2007, s.7). I och med de ökade kraven inom sociala och miljömässiga frågor 

kombinerat med en motvilja till högre skatter inleddes på många platser, både nationellt och 

lokalt, ett delande av den statliga makten. För att ekonomiskt klara de höga kraven 

delegerades vissa av statens/kommunens tidigare uppgifter till företag och andra 

samhällsaktörer. Vissa samhällsfunktioner överfördes till den privata sektorn för att 

möjliggöra tillgången till de privata företagens kapitel för investeringar.  Dessa partnerskap 

och samarbeten innebär en otydlighet av gränserna mellan den allmänna och den privata 

sektorn samt mellan staten, marknaden och samhället (Healey, 1998, s.1533). Denna 
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otydlighet är något som än idag berör många samhällen och leder till förvirring i 

maktförhållandena. 

Arnstein (1969, s.216) menar å sin sida att deltagande utan fördelning av makt bara är en 

meningslös och frustrerande process för de maktlösa. Utan maktfördelning kan de som 

besitter makten hävda att alla parter vägts in, när verkligheten istället är att endast ett fåtal 

gagnas av processen. Det är därför viktigt att det existerar en god social infrastruktur 

uppbyggd av positiva relationer mellan beslutsfattare, medborgare och företag. Det är först 

när detta uppstår som information, kunskap och förståelse kan flöda obehindrat mellan 

intressenterna. Utan de goda förutsättningarna kan istället även intressenter med goda 

intentioner misstros för att befrämja ett egenintresse (Healey, 1998, s.1541). 

Campbell & Marshall (2000, s.321) tar upp värdet i att öka engagemanget mellan 

tjänstemän, förtroendevalda och medborgarna för att öka effektiviteten i den publika sektorn. 

Williams (1976, s.350) sträcker sig så långt som att säga att det är den professionella 

planeraren som har ansvaret att organisera deltagandet så att resultaten blir produktiva och 

användbara. Vidare menar Davidoff (1965, s.332) att planeraren även har en plikt i att 

överväga planeringsalternativ som de själva inte gillar, han menar att …planners like lawyers 

may have a professional obligation to defend positions they oppose. Ibland krävs det till 

exempel som tjänsteman att stå bakom och försvara ett beslut som de förtroendevalda uttalat 

eller representera en grupp medborgare vars åsikter man själv inte står bakom. Davidoff syftar 

i citatet till den roll som en planerare tar i form av advokat för en mindre resursfull grupp i 

hans planeringsmetod (advokatplanering).  

Det kan alltså uppstå problem för planeraren då det ofta är så att de har en mycket liten 

roll när det kommer till själva beslutstagandet och planimplementeringen. Planeraren kan då 

istället utnyttja sin maktställning för att påverka beslutsfattarna mer kanaliserat och indirekt 

genom sin roll i att involvera intressenter i planeringsprocessen och på så sätt synliggöra 

aktioner och idéer som annars inte uppmärksammas av de förtroendevalda (Burby, 2003, 

s.40). Levine (1960, s.199) anser att det är orättvist att som planerare förvänta sig att politiker 

röstar igenom beslut som är okända eller ogillade av deras väljare, då det är i deras intresse att 

veta vad medborgarna har att säga i frågan och representera denna vilja. Planeraren har alltså 

möjlighet att styra de förtroendevalda till sin sida genom att helt enkelt genomföra ett brett 

medborgardeltagande i de frågor där de förtroendevaldas åsikter och makt är viktig.  

Wänström (2009, s.20-24) upptäckte i sin studie att det under samråd är viktigt med ett 

samarbete mellan tjänstemän och förtroendevalda (och även andra intressenter) då han 

bevakade 15 samrådstillfällen kring planeringen av en ny järnväg, Ostlänken. Tjänstemännen 

från Banverket menade att deras uppgift endast var att enligt lag organisera samrådsmöten för 

kunskaps- och informationsutbyte, men inte forum för en politisk diskussion. Detta trots att ett 

stort politiskt engagemang fanns och medborgarna visade på ett ansenligt intresse att 

diskutera de politiska frågorna. Detta exempel visar att det kan underlätta processen, samt 

bidra till en mer givande process, om det istället utreds vad det är medborgarna vill diskutera 

och i förlängning vilka forum för dessa diskussioner som behöver skapas. Ett gott exempel på 

detta är Arvika kommun där tjänstemän och förtroendevalda gav sig ut i kommunen och tog 

kontakt med medborgarna för att reda ut vad det var de ville diskutera, vilket visade att de 
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ville prata om så mycket mer än vad man trodde (SKL, april 2012, s.3-5). Att ge medborgarna 

chansen att uttrycka vad de vill prata om i sin närmiljö är ett utmärkt sätt att ge dem makt. 

Williams (1976, s.349) påpekar att det finns de som menar att planerare inte behöver 

undersöka vidare vad medborgarna vill och behöver då de är representerade av 

förtroendevalda och att det i sin tur är dem som förser tjänstemännen med denna information. 

Skall dock en dialog genomföras är det av vikt att de förtroendevalda känner tillit till 

dialogprocessen samt är villiga att lyssna samt beakta de synpunkter som kommer in via 

dialogen (SKL, 2013, s.14). Är dock ett beslut redan taget skall dialog inte genomföras då 

”deltagandet” endast handlar om information och inte någon riktig möjlighet att påverka. Att 

dialog genomförs ändå är inte ovanligt och är då vad Arnstein (1969, s.216) kallar ett spel för 

gallerierna. Detta kan i sin tur leda till en dålig relation mellan beslutstagare och medborgare 

som inte gynnar någon part. Det har dessutom visat sig att det lönar sig för beslutsfattarna att 

ta medborgarnas idéer och rekommendationer på allvar då detta leder till högre 

medborgardeltagande i längden (Levine, 1960, s.198; Nyström & Tonell, 2012, s.321; 

Boverket, 2010, s.10). Därför är det viktigt att vara tydlig med vad som kan påverkas i en plan 

och inte samt vad som kan lösas genom andra ansträngningar. En del i detta är även att se till 

vem som tar besluten då förtroendevalda, tjänstemän och medborgare ofta ser olika på hur 

stor del medborgarna skall vara med och besluta (Hibbard & Lurie, 2000, s.194). 

Om dialogen genomförs finns en möjlighet att även deltagare som inte är helt överens om 

det slutgiltiga resultatet ändå kan acceptera rättvisan i beslutet. Dessa individer kan på grund 

av god transparens i dialogprocessen samt en öppenhet i resultatet se sin medverkan i 

slutresultatet och på så vis ändå känna att de påverkat det (Innes & Booher, 2004, s.429). Om 

hela deltagandeprocessen är väl strukturerad och tydlig med god uppföljning så blir det en 

god upplevelse för alla parter. Går dialogen/deltagandet inte lika väl och det mest uppstår 

konfliktfyllda meningar kan tjänstemän och förtroendevalda ibland favorisera de val som 

minimaliserar risk vilket kan leda till att de skjuter upp beslut (Campbell & Marshall, 2000, 

s.338). På så sätt kan även makten missbrukas för att undvika mer konflikt, vilket i sin tur kan 

leda till att de mindre högljudda rösterna inte hörs. 

3.5 Kommunikation 

Trots att det enligt SKL är omöjligt att nå alla medborgare i en dialog så menar de att det 

fortfarande är viktigt att alla skall kunna ta till sig informationen i den fråga kring vilken 

beslut skall tas. Här, liksom när det gäller representativitet, så ligger fokus på individualitet. 

Alla tar åt sig information på olika sätt och därför bör informationen kommuniceras genom 

flera kanaler, så som i lokala skrifter, via fysiska möten eller digitalt (SKL, 2013, s.23). Om 

medborgarna känner sig otillräckliga kunskapsmässigt så menar flera att det är beslutsfattarna 

som inte bistått med den rätta informationen (Crosby, Kelly & Schaefer, 1986, s.171; Burby, 

2003, s.44). Williams (1976, s.349) pekar i sin tur på vikten av att redan tidigt i ett planskede 

upprätta god kommunikation med medborgarna för att i senare skeden undvika frustration. Ett 

exempel på detta är Eskilstuna kommun som använder sig av något de kallar ”Spaden i 

jorden”. Informationsplakat sätts upp i området där förändring skall ske för att de som rör sig i 

och använder sig av området skall ha möjlighet att lämna sina åsikter innan kommunen så att 

säga sätter spaden i jorden (Eskilstuna, 2013). Detta är ett fördelaktigt sätt att kommunicera 
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på då det finns risker med att endast vända sig till de som bor eller verkar i direkt anslutning 

till det påverkade området. Det är nödvändigtvis inte bara de som bor och verkar nära området 

som kommer att påverkas och på grund av detta har alla rätt till informationen. Även de som 

rör sig i området, då och då eller dagligen, bör ha en chans att tycka till kring dess eventuella 

förändring. Ett annat sätt för att nå medborgarna är att först få med de nyckelpersoner som 

ofta finns i samhället så att de i sin tur kan sprida intresse och entusiasm till resten av 

medborgarna kring den aktuella frågan (Nyström & Tonell, 2012, s.321). 

Hur den information som når medborgarna presenteras är en väldigt viktig del i hur det 

fortsatta deltagandet kommer att lyckas. Detta då hur informationen kan användas av 

allmänheten leder till vilken nivå av deltagande som sedan kan genomföras. Evans-Cowley & 

Hollander (2010, s.400) menar att visuellt iögonfallande och sammanfattat material, så som 

kartor och bilder, är den typ av information som deltagare föredrar. Brabham (2009, s.253) 

påpekar dock i sin tur att medborgares möjlighet att hantera komplex information inte bör 

underskattas, utan all typ av information skall tillgodoses innan ett dialogtillfälle. Brabham 

(2009) trycker på en viktig punkt när det kommer till att inte underskatta medborgarnas grad 

av förståelse. De som distribuerar informationen från kommunens sida vet inte hur insatt varje 

individ är, vilken utbildning de har eller vad för tidigare erfarenheter de har som kan bistå i 

förståelse av vad andra kan anse vara komplicerade och byråkratiska dokument. Personer som 

blir dumförklarade har sällan lust att komma och delta vid det eventuella dialogtillfället.  

Istället för att se deltagande som endast en informationskanal där tjänstemän och 

förtroendevalda informerar medborgarna så bör det, enligt Innes & Booher (2004, s.429), ses 

som en flervägs interaktion där medborgare och andra aktörer arbetar och diskuterar på både 

formella och icke-formella plattformer för att på så sätt influera agerandet på den allmänna 

arenan. Deltagande hjälper till att utbilda medborgarna i frågor om planeringsbeslut och kan i 

längden bidra till större förtroende för staten/kommunen, detta då deltagande kan öka 

förståelsen för de svårigheter som finns i att väga alternativ och på så sätt även förstå 

anledningen till att många impopulära beslut tas (Williams, 1976, s.350; SKL, 2013, s.23). 

För att medborgarna skall känna fortsatt förtroende för tjänstemän och förtroendevalda är 

återkoppling av den genomförda dialogen mycket viktig, detta bidrar även till att dialogen 

känns meningsfull för deltagarna. Återkopplingen skall ske både till de som deltagit, men 

även till resten av medborgarna för att även de skall få ta del av vilka resultat dialogen 

medförde samt hur de förtroendevalda ser på detta resultat. Informationen till hela samhället 

medför möjligheter för ett framtida större engagemang kring lokal utveckling samt tillfälle för 

alla att reagera på det som sagts. En slutlig utvärdering av dialogen/dialogerna där de som 

deltagit (medborgare, tjänstemän, förtroendevalda) bidrar med sina åsikter kring resultat och 

process kan i sig bidra med mycket kunskap som innebär en förbättring av framtida 

medborgardialoger (SKL, 2013, s.24 & 26). För tjänstemännens del är det av vikt att redan i 

början av arbetet med medborgardialogprocessen fastslå vad som skall uppnås med själva 

processen och sätta upp mål som sedan går att följa upp. Även att bestämma hur och när de 

resultat som framkommer ur medborgardialogen skall tas omhand är viktigt för att minska 

risken för att resultatet av dialogarbetet skall fastna i det kommunala systemet (SKL, 2013, 

s.16).  
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Campbell & Marshall (2000, s.324) kopplar samman detta väl genom att ta upp vikten av 

att veta rollen samt meningen med deltagandet för att kunna utvärdera just hur effektiv 

deltagandemetoden varit. Boverket (2010, s.10) menar att det är flera delar som spelar in. Det 

är viktigt att kunna följa upp och visa på snabba resultat men samtidigt är det lika viktigt att 

inte förbise den långsiktighet som krävs i kontinuerlig kontakt med medborgarna. Det är 

nämligen viktigt att ge kontinuerlig återkoppling under hela dialogprocessen. Allt detta 

underhåll behövs för att även efter dialogarbetet ta om hand det engagemang som uppbådas i 

processen. 

3.6 Kunskap 

Som första anmärkning är det viktigt att komma ihåg att all kunskap är socialt konstruerad, 

det är inte en bunt av fakta utan en samling idéer om fakta, på grund av detta skiljer sig 

kunskapen naturligt åt mellan individer (Schönwandt, 2008, s.47). Tidigare när den rationella 

planeringsmodellen var gällande var uppfattningen att planerarna själva satt på den 

nödvändiga kunskapen, senare insåg man inom disciplinen att medborgarna hade mycket 

kunskap att bidra med till planeringsprocessen genom deltagande (Nyström & Tonell, 2012, 

s.321). Burby (2003) menar att medborgare besitter ”ordinary knowledge” som kan hjälpa till 

att försäkra att policys som föreslås i planer reflekterar de lokala förutsättningarna och 

värderingarna. Vidare säger han att denna kunskap genom deltagande kan producera bättre 

planer och en högre grad av implementering av dessa planer. Genom ett brett deltagande 

skapas möjlighet för planerarna att förstå de lokala problemen och utveckla starkare set av 

principer för att hantera dem. Deltagandeprocessen möjliggör även att planerare kan utbilda 

medborgare och andra intressenter kring missförstådda problem och politiska sakfrågor, 

kunskap som i sin tur kan bygga förståelse och drivkraft för samarbete (Burby, 2003, s.34-

35). Delandet av kunskap och förståelse bidrar till mer sammanhållna beslut och en 

inkluderande process vilket hjälper till att legitimera de beslut som tas. Korrekt genomförd 

inkludering kan i sin tur leda till mer deltagande former av demokrati (Healey, 1998, s.1539). 

Ett steg till förståelse för varför medborgardeltagande genomförs är att internt utbilda alla 

förtroendevalda och tjänstemän så att de står som en enad front kring genomförandet av 

dialoger men även för att öka förståelsen för synen kring medborgaren som resurs. Det är av 

vikt att alla inom organisationen förstår varför medborgardialog är angeläget samt är säker i 

sin roll vid dialog. På grund av detta är konstant kunskapsspridning, utbildningar och forum 

för diskussion viktigt för att kunna behandla ämnen så som för- och nackdelar med dialog, hur 

maktrelationer kan förändras och vilken roll tjänstemän och förtroendevalda besitter när de 

lyssnar till medborgarnas åsikter (SKL, april 2012, s.10 & 13). SKL uttrycker det väl när de i 

sin skrift ”Medborgardialog som del i styrprocessen” (SKL, 2013, s.13) menar att; Ledande 

förtroendevalda och ledare måste omfattas av en kultur som kännetecknas av viljan att lyssna 

på medborgarna. Det är mycket lättare att ändra en styrningsstruktur än att påverka en 

rådande kultur. De fortsätter med att påpeka hur betydelsefullt det är med tålamod och 

utbildningstillfällen för att kunna skapa en kultur där …medborgardialog blir en naturlig del i 

styrningsprocessen som genomsyrar hela organisationen. Cele & van der Burgt (2013) lägger 

stor vikt vid att kunskap hos tjänstemän och förtroendevalda behövs för att backa upp deras 

vilja. Besitter de inte den rätta kunskapen finns det stor risk att fel deltagandeformer används 
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vid fel tillfälle samt att deltagande genomförs vid fel tidpunkt i planeringsprocessen. 

Entusiasmen hos tjänstemän och förtroendevalda att utföra metoder för medborgardeltagande 

är viktigt, men utan en god kunskapsplattsform är risken stor att de satsningar som görs inte 

leder till önskat resultat. 

Denna viktiga kunskapsgrund kan påbörjas ännu tidigare, nämligen under 

utbildningstiden. Ahrens & Falk (2009, s.40-43) visar att brukarmedverkan, som de valt att 

kalla deltagandet, är aktuellt i alla delar av planeringsprocessen och så även för 

landskapsarkitekter. Efter en fältstudie i Musoma, Tanzania, där två workshops genomfördes 

kom lärdomen att det är väldigt givande att engagera och lyssna på de berörda i ett projekt, 

något de påpekar saknas i utbildningen. Med en bättre implementering av denna kunskap 

kring medborgardeltagande under utbildningen hade resultatet kanske inte varit lika 

förvånande och deltagandet kunnat genomföras ännu bättre. 

Inkluderingen av kunskap från, vad Brabham (2009, s.244) kallar, ”icke-experter” (non-

experts) är givande för planeringsprocessen i stort då dessa individer befinner sig utanför 

”planeringsbubblan” och på så sätt kan komma med lösningar som fungerar i en specifikt 

lokalt kontext. Campbell & Marshall (2000, s.331) påpekar samtidigt att det endast är för 

vissa individer som deltagande är en givande upplevelse som resulterar i självutveckling då 

deltagandet kräver så mycket tid och (ofta) höga nivåer av teknisk expertis. Om deltagande 

genomförs på ett sätt där det krävs teknisk expertis från medborgarna finns det en stor risk att 

processen inte är utformad korrekt. Den kunskap som medborgarna besitter uttrycker sig 

snarare i form av lokal kunskap vilket är något som deltagandeprocesser bör vara utformade 

för att fånga upp. Deltagande som är utformat på rätt sätt skall innebär en givande upplevelse 

för alla som medverkar där kunskapsdelning sker mellan alla parter. 

Lokal kunskap är något som ofta tas upp som en viktig del i vad medborgarna kan bidra 

med kunskapsmässigt. Vad är då lokal kunskap? Jo, enligt Healey (1998, s.1539-1540) så är 

det en blandning av kunskap som är uppbyggd genom praktisk erfarenhet och de 

referensramar som människor använder sig av för att filtrera och ge mening åt upplevelsen. 

Praktisk erfarenhet innebär i sig kunskap som är uppbyggd genom daglig erfarenhet av en 

plats så som ett bostadsområde eller en arbetsplats. För att denna lokala kunskap skall komma 

till sin rätt och uppskattas så är det viktigt att medborgarna respekteras och får göra sin röst 

hörd. Alla typer av människor kan skapa sig en uppfattning och tänka kring de komplexa 

interrelationer som sker på en plats men för att kunna uttrycka detta måste det finnas forum 

för att dela med sig av denna kunskap. Dessa forum måste möjliggöra interaktion som är 

känsliga för kulturella skillnader när det kommer till olika sätt att tänka och värdera samt 

kommunicera, det skiljer sig mellan olika grupper på grund av sådant som till exempel 

bakgrund och/eller tidigare kunskap. Först när dessa arenor existerar kommer 

beslutsprocesserna att bli upplysta. 

Som sammanfattning för vad som är viktigast att ta med sig från detta kapitel säger Burby 

(2003, s.44) att The key is for planners to work hard to both educate and learn from citizens. 

Genom ansträngning kan alltså planerarna, och tjänstemännen, skapa ett väl fungerande 

kunskapsutbyte mellan dem och medborgarna. Det är genom detta kunskapsutbyte samt den 

kunskap som internt behöver utökas som en bättre deltagandeprocess och förståelse mellan de 

deltagande parterna kan ske. 
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3.7 Deltagandemetoder; deras utveckling & användning 

Burby (2003, s.36) ställer upp fem punkter för hur planerare, enligt honom, kan öka 

medborgardeltagandet genom rätt val; (1) Val av syfte, (2) Val av timing, (3) Val av vilka 

personer fokus skall ligga på, (4) Val av metoder, (5) Val av information. Kommande del 

berör punkt fyra, val av metoder, som en viktig del i hur medborgardeltagandet genomförs. 

Vilka metoder som har varit ledande inom disciplinen skiljer sig under historiens lopp, vissa 

fortsätter att genomsyra processerna än idag medan andra ersätts. Vilka metoder som anses 

fungera väl och inte skiljer sig ofta mellan författare, men Innes & Booher (2004, s.422) anser 

att effektiva metoder för deltagande är inkluderande; de involverar samarbete, dialog och 

interaktion. 

När medborgardeltagande och deltagandemetoder redovisas bör en diskussion kring 

deltagandedemokrati ingå då det skulle kunna stå som ett samlingsbegrepp för deltagande. 

Utvecklingen till att deltagande ansågs utbildande diskuterades främst av Jean Jacques 

Rousseau kring 1700- och 1800-talet. Rousseau anses av många idag vara 

deltagardemokratins främsta inspirationskälla. Deltagardemokratin utvecklades dock till vad 

den är idag under 1960- och 1970-talet som en reaktion på den tidens starka representativa 

demokrati, de politiska institutionernas ökande byråkratisering samt det allt större avståndet 

mellan beslutstagare och medborgare. Den representativa demokratin såg ett lågt deltagande 

som någonting positivt och menade att medborgarnas inblandning i beslut bara skapar ett 

instabilt demokratiskt system och svårigheter i samhällsutvecklingen. Förespråkarna för 

deltagardemokrati höll naturligtvis inte med utan sa tvärtom att ett högt deltagande leder till 

bättre demokratiska medborgare som utvecklar både sig själva och sina idéer (Jarl, 2003, 

s.128-129). 

Inom den deltagardemokratiska disciplinen är det viktigt att individen utvecklas som 

människa, som medborgare och som politisk deltagare samt att det gemensamma bästa sätts 

framför det egna. Montin (1998, s.12) beskriver sin definition; 

 

Den deltagardemokratiska idén innebär att medborgarnas deltagande är ett mål i sig; det skapar förståelse 

och demokratisk fostran. Men det kan också ses som ett medel för mer legitima beslut. Besluten blir 

bättre och individerna utvecklas till demokratiska medborgare. Kunskap om medborgarnas problem och 

behov byggs i en kommunikativ process där det sker ett gemensamt lärande bland politiker och 

medborgare. 

 

Montins uttalande beskriver de olika delmomenten i medborgardeltagande väl när han tar upp 

kunskapsutbytet och stärkandet av beslut med hjälp av deltagande. Amnå (2003) förklarar i 

sin tur att deltagardemokrati handlar om ett horisontellt politik- och samhällsbegrepp 

kombinerat med ett kollektivt där Jämlikars dialoger ges försteg framför eliters monologer 

(Amnå, 2003, s.108). Det handlar om att utveckla sitt medborgarskap genom att delta i 

diskussioner och beslut, att skapa relationer till andra medborgare samt att väga sitt 

egenintresse mot det gemensamma intresset. Det skall ske dialog utan ojämna 

maktförhållanden och inte monologer av de som anser sig besitta ”expertkunskaper”. 

Medborgardeltagandet påbörjade sin utveckling under tidigt 1900-tal. Främst under 1920-

talet uppstod många volontärorganisationer som med stadsplanering som hjärtefråga bidrog 
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till att påverka utformningen av städer. Dessa organisationer bestod av medlemmar av 

samhället som ansågs vara ”elitmedborgare”; de var affärsmän, planeringsföreningar och 

liknande. Housing Act of 1949 för urban förnyelse var ett av de första programmen för försök 

till medborgardeltagande som genomfördes i USA efter andra världskriget. I detta program 

var deltagande tvunget och hos fler än 1300 av de städer som sökte bidrag från programmet 

utvecklades någon form av deltagande (Cunningham, 1972, s.592-593). Detta deltagande var 

dock till största del endast rådgivande och medborgarna hade ingen egentlig beslutandemakt. 

Vissa initiativ till urban förnyelse kom dock från medborgarna själva där de organiserade sig 

och var med och bestämde när det kom till besluten inom planeringen. Andra organiserade sig 

för att omforma planer som redan initierats till sitt eget syfte. Tyvärr visar denna typ av 

initiativ mer på undantag än gällande (Cunningham, 1972, s.595). 

Från åren efter andra världskrigets slut till och med 1970-talet var den rationella 

planeringsmetoden dominerande inom samhällsplaneringsdisciplinen. Denna tidsperiod 

genomsyrades av expertstyre där experter så som professionella planerare utformade en plan 

som uppfyllde de mål som beslutsfattare/politiker satt. Teorin bygger på ändamålsrationalitet 

som innebär strävan efter den mest förmånliga kombinationen av uppfyllande av mål och 

användningen av resurser. Samhällsplanering är inom denna teori en fråga som berör 

tjänstemän och politiker där det är upp till politikerna att företräda medborgarnas åsikter, det 

är alltså den representativa demokratin som härskar (SOU 1999:113, s.200). Planerarna skall 

dock också känna till behoven av de människor denne planerar för, trots detta sågs 

allmänheten som en homogen grupp där uttalandet så som ”det allmänna” sällan 

examinerades kritiskt. Inom den fysiska planeringen uttrycker sig den rationella 

planeringsmetoden i att en i förväg uppgjord mall för hur planeringen skall ske bör följas. Val 

görs genom att markanvändningen värderas i nytta eller ekonomisk vinning varpå dessa 

värden vägs mot valet av lokalisering för att nå det alternativ som på bästa sätt tillgodoser 

beslutsfattarens materiella intressen eller nytta. Den rationella modellen har ofta förändrats för 

att passa verkligheten av planeringsprocessen bättre, till exempel så behöver det under 

processen hela tiden återinföras erfarenheter (Nyström & Tonell, 2012, s.90-91). Under tidigt 

1970-tal började modellen sättas under kritik för att vara för positivistisk genom att den la för 

mycket tilltro till vetenskap och teknologi. Den fick även kritik för att ignorera de normer och 

värden som influerar planering, dess antidemokratiska ”top-down” planering föll även den 

under kritik (Schönwandt, 2008, s.5-6). Schönwandt (2008, s.5) menar att …according to this 

model, then, the planner is an “expert” who relies on the “objectivity” of “professional 

expertise” to do what is in “the publics” best interest. Hans generösa användning av 

citationstecken leder läsaren att tro att Schönwandt själv är rätt skeptisk till hur väl 

medborgarnas åsikter faktiskt kom att uttryckas av tjänstemän i den rationella modellen. 

Advokatplanering, eller advocacyplanning, är ett planeringsideal utvecklat av Davidoff 

(1965) som en reaktion till den rationella planeringsmodellen. Denna teori skiftar fokus från 

en fullständigt topp- och expertstyrd disciplin till en teori där samhället delas upp i flera 

grupper. Dessa grupper besitter egna intressen och värderingar och anses antingen vara 

resursstarka, där de själva kan driva sina frågor i den offentliga sfären, eller resurssvaga och i 

behov av någon som representerar och försvarar deras intressen. Denna representant föreslår 

Davidoff är en eller flera planeringsexperter vars ansvar det blir att agera advokat åt gruppens 
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intressen gentemot planeringsmyndigheten (SOU 1999:113, s.201; Davidoff, 1965). Han 

menar att inkludering innebär att inte endast tillåta medborgarna att höras utan även bli väl 

informerad om de underliggande anledningarna för planeringsförslaget. Vidare skall de också 

ha möjlighet att reagera på det tekniska språket av professionella planerare (Davidoff, 1965, 

s.332). Språket skall alltså inte anpassas till medborgarna utan de skall ha möjlighet att 

kommunicera på samma sätt som planerarna, de ”professionella”, ”experterna”. Den 

resurssvaga gruppen visade sig dock inte främst sakna den tekniska expertisen för att föra 

fram sina budskap utan själva makten att genomföra det, vilket resulterade i att de 

representanter som skulle hjälpa de resurssvaga egentligen inte bidrog särskilt till deras 

deltagande (Schönwandt, 2008, s.8). 

Generativ planeringsteori skapades som en reaktion på den stora klyftan i kommunikation 

mellan allmänheten och de professionella planerarna. Efter upptäckten av denna klyfta 

uppstod en vilja att möjliggöra samarbete mellan aktörer för att identifiera gemensamma 

intressen samt skapa en förståelse för de åtskilda åsikterna. Denna metod används mest 

framgångsrikt vid småskaliga projekt då det finns större möjlighet för interaktion mellan 

aktörerna i planeringsprocessen då (SOU 1999:113, s.203). Friedmann (1987, s.398-399) 

pekar på just kommunikation som problem i denna kommunikationsbaserade teori då det 

finns en risk att planerarna anser att de använder sig av expertkunskap och allmänheten av 

erfarenhetskunskap vilket kan skapa svårigheter i kommunikationen. 

Kommunikativ planering är den första av ovan nämnda planeringsteorier som inte är 

underställd den rationella teorin då den istället går emot samhällets rådande hierarkiska 

maktstruktur. Detta är förmodligen en anledning till varför den kommunikativa teorin inte fått 

samma genomslag som sina föregångare som i sin tur anser att maktrelationerna mellan 

myndigheter, marknad och medborgare är svåra att rubba. Teorin bygger på äkta 

medborgardeltagande som består av de i samhället delaktigas kunskap, förståelse, värderingar 

och kompetens. Här menar man att den enskilda aktören skapar samhället och att individen 

kan påverka utvecklingen, medan förespråkare för de rationella disciplinerna tror att det är 

långsiktiga allmänna krafter utanför individens kontroll som styr (SOU 1999:113, s.206-207). 

I den kommunikativa teorin är de frågor som blir föremål för planering en angelägenhet för 

alla som deltar i planeringsprocessen och valet av vilka frågor dessa är kommer inte uppifrån 

(SOU 1999:113, s.214). Istället för att analysera medborgarna och definiera deras behov och 

värderingar gavs de nu en chans att själva involvera sig i planeringsprocessen där deras 

kunskap och erfarenheter utnyttjades och uppskattades. Den kritik som den kommunikativa 

metoden fick var att risker inom gruppdynamiken bör uppmärksammas där bland annat 

makten kan bli ojämnt fördelad och därmed påverka processen (Schönwandt, 2008, s.13-14). 

Kopplat till kommunikativ planering är det som kallas ”social learning”. Denna tradition är 

öppen för kontakter mellan olika intressenter, där det anses att den planering som genomförs 

måste innehålla aktivt deltagande av de människor som är berörda. Den innehåller även ett 

dialogperspektiv som innebär ansträngningar för att planerare och berörda skall lära av 

varandras erfarenheter och på så sätt bidra till godare planering. Det är till denna 

planeringstradition som medborgardeltagande kan inräknas. (Nyström & Tonell, 2012, s.99).  

Precis som Cunningham (1972, s.599) förutspådde i början på 70-talet kom internet och 

datorer att spela en roll i deltagandet. Redan vid internetboomen kring 1990-talets mitt 
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uppmärksammades utvecklingen av den kunskapsspridande effekten som den medförde; 

kunskapen tillhörde inte längre endast specialisterna (Brabham, 2009, s.247). Brabham (2009, 

s.249-250) menar att webben är ett idealt medium för att hushålla kreativt deltagande på 

grund av dess snabbhet, räckvidd, anonymitet, asynkronism, samverkan och dess möjlighet att 

bära andra former av medialt innehåll. Vidare påpekar Brabham (2009) att denna 

deltagandeform även har global räckvidd och kan bidra med en känsla av fortgående dialog 

mellan medlemmar i ett samhälle utan att deltagarna behöver närvara samtidigt. Som han ser 

det så genereras innehåller på webben genom en blandning av bottom-up (innehåll från 

medborgarna) och top-down (innehåll från beslutsfattare, företag och medieorganisationer) 

processer. Trots att ”vanliga” deltagandemetoder försöker att lägga möten i mitten på samma 

sätt så anser Brabham (2009) att dessa metoder är föråldrade sätt att utbyta idéer. Evans-

Cowley & Hollander (2010, s.405) diskuterar i sin tur användandet av Facebook som 

deltagandemetod men kommer fram till att denna typ av metod bäst fungerar som del av en 

bredare deltagandeprocess då inte alla nås. De säger att Facebook kan vara effektivt som 

verktyg när det kommer till att introducera människor till en fråga, alltså att informera, men 

mindre effektiv i att producera faktiskt stöd för den. Deltagande via internet medför också 

problem där det mest självklara är att alla inte kan använda en dator eller internet, eller har 

tillgång till en dator eller internet. Det krävs även vissa satsningar från kommunens sida för 

att locka in medborgare på hemsidan för att tycka till i frågan det handlar om. Detta kan göras 

genom att uppmärksamma möjligheten att delta inom mer fysiska forum så som skyltar eller 

notiser i lokaltidningen. 

En annan uppmärksammad deltagandemetod är medborgarbudget. Här är grundtanken att 

…återskapa medborgarnas förtroende och engagemang i diskussion om hur de gemensamma 

resurserna ska användas (SKL, 2011,s.8). Fem kriterier har utformats för medborgarbudget i 

Europa (SKL, 2011, s.8); 

 

1. processen måste innehålla budget/resurs dimensioner 

2. gälla på en nivå som styrs av en politisk församling såsom fullmäktige eller nämnd 

3. upprepas över tid 

4. innehålla delaktighetsprocesser för medborgarna i forum eller i råd 

5. kommunen eller regionen ska vara ansvarig för genomförandet av resultatet och återkopplingen till 

medborgarna 

 

Medborgarbudget, som en medborgardeltagandemetod, har liksom medborgardeltagande i 

stort som mål att gynna grupper som normalt sätt inte kommer till tals samt att öka 

engagemanget för den lokala utvecklingen (SKL, 2011, s.17). I Sverige har medborgarbudget 

inneburit att de förtroendevalda bestämt hur stora resurserna som delas ut skall vara men att 

de sedan lovat att följa medborgarnas förslag till prioriteringar. Medborgarbudget som metod 

har använts för att skapa dialog mellan grupper av medborgare och inte endast mellan en 

enskild grupp och kommunen. SKL (2011, s.22) säger i sin skrift ”Medborgarbudget i 

Sverige, Europa och Världen” att de uppmuntrar kommuner och landsting att ge medborgare 

denna möjlighet att delta i prioriteringsarbetet som en budget innebär. Detta för att möjliggöra 

för kommunerna att uppmärksamma och ta del av medborgarnas kunskaper och behov men 
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även för att ge medborgarna chansen att förstå de dilemman som uppkommer i och med 

prioriteringsarbetet av de begränsade resurser som finns tillgängliga.  

Forester (2006) menar att planerarens roll som medlare är viktig i en deltagandeprocess 

då de arbetar mellan flera olika intressen i försök att uppmuntra deras deltagande. Som duktig 

medlare kan man med hjälp av ihållande och kreativa satsningar förvandla motsättande 

förhållanden till fungerande relationer som genererar användbara överenskommelser. Av vikt 

är att rikta bort, den ofta ilskna och oresonliga, energin från de olika grupperna mot någon 

annat gemensam uppgift och på så sätt finna nya vägar att tillgodose gruppernas intressen 

istället för att be dem kompromissa. Ytterligare ett problem inom disciplinen är överföringen 

av kunskap mellan länder. I sina planeringsstudier och arbetsliv förflyttar sig människor inom 

planeringsdisciplinen mellan länder och regioner i mycket större utsträckning idag än förr. De 

arenor och flöden som skapas i och med dessa förflyttningar bidrar med möjligheter att öka 

medvetenheten hos dem som är involverade i planeringsaktiviteter världen över. Att påpeka är 

dock att det finns många risker då teorier, metoder och praktiker utvecklas i ett kontext och 

tas det ur detta kontext kan det nödvändigtvis inte appliceras på ett annat. Detta då idéer kring 

planering och utveckling ofta formulerats som respons till ett väldigt specifikt problem för ett 

specifikt geografiskt område (Healey, 2010, s.xx). Tänker de ansvariga istället utanför 

ramarna och håller ögonen öppna för möjligheten att ta till sig delar av andras kunskap kan 

den tillvaratas (Healey, 2010, s.16). Idéer utvecklade på en plats kan ibland inte få fäste på 

andra platser då det inte passar in i planeringskulturen, de sociala förutsättningarna och på 

grund av andra geografiskt föränderliga faktorer.  

Friedmann (2010, s.319-324) visar på ett exempel från Kina, ett land som saknar en 

deltagandekultur vilket försvårar de försök av medborgardeltagande som ändå genomförs. 

Den hierarkiska beslutsprocessen utgör hinder för en miljö där deltagande i planering kan 

göras möjlig. För att kunna utveckla en deltagandekultur behövs även en befriad media och en 

publik sfär inom vilken åsikter kan uttryckas fritt utan rädsla för konsekvenser. Även det 

faktum att planering på grannskapsnivå för tillfället inte är prioriterat i Kina på grund av den 

snabba moderniseringsprocessen där fokus ligger på stora projekt så som broar, skyskrapor 

och sportarenor snarare än grannskapsparker och lekplatser påverkar. Det är på 

grannskapsnivån deltagande är lättast att genomföra och därför är även detta ett hinder. 

Lärdomen som kommer ur detta är att alla typer av planeringsmetoder, så som 

medborgardeltagande, inte alltid får fäste på alla platser. I detta exempel beror det främst på 

den extremt toppstyrda planeringskultur som råder och som är så djup rotad men det kan även 

handla om andra förutsättningar, eller brist på, så som sociala eller ekonomiska. Friedmanns 

förslag för att kunna genomföra grannskapsplanering, och i förlängningen lägga grunden för 

en miljö där medborgardeltagande är möjlig, är att öka kunskapen genom skapandet av ett 

speciellt program på universiteten i Kina för just grannskapsplanering. Om ingen efterfråga på 

detta området finns ser Friedmann inte att någon förändring kommer att ske. 

Ovan har de mest framstående metoder och teorier för medborgardeltagande redovisats, 

vilka som kan anses vara de härskande teorierna är svårt att utröna och därmed blir detta 

kapitel aldrig riktigt mättat. Schönwandt (2008, s.46) uttrycker denna problematik med 

planeringsteorier när han säger att After all, there are as almost as many schools of thought on 

the subject as there are forums in which to debate them. Ett problem för tjänstemän och 
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politiker är att veta vilken typ av teori eller metod de skall följa eller inspireras av. Detta visas 

inte minst i det faktum att planerare och andra inom disciplinen lånar av varandra och söker 

sig internationellt för att finna svar. Görs detta på rätt sätt kan de blanda flera olika metoder 

och på så sätt skapa en lösning som passar den unika platsen och situationen. 

 

4. DEL II. TJÄNSTEMÄNNENS SYNPUNKTER 
 

Följande del berör det nätverk som projekt Medborgardialog inom Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) upprättat för att bistå intresserade kommuner i sitt arbete med 

medborgardialog i planärenden. Kapitlet inleds med en introduktion till nätverket, vad det 

innebär samt de intervjuades åsikter om det. Därefter följer en sammanställning över det 

innehåll som intervjuerna resulterade i uppdelat under de i syftet nämnda 

huvudområden/analysverktyget; Kunskap, Makt (maktrelationer), Kommunikation med tillägg 

av Representativitet då detta berördes av alla under intervjuerna. En sista rubrik kallad 

Hinder, lösningar och möjligheter avslutar delen för att sammanställa de problem som uppstår 

i kommunerna i och med medborgardeltagande, vad som kan behövas för att nå en eventuell 

lösning på dessa samt vad tjänstemännen ser för möjligheter för medborgardialog, vad de 

anser att god dialog är. All text som följer är baserad på resultaten från de fem genomförda 

intervjuerna om inget annat står, intervjufrågorna var allmänna och de teman under vilka dess 

svar redovisas sker efter min tolkning. Materialet är bara baserade på de fyra kommunerna 

och behöver därför inte vara representativt för övriga kommuner i Sverige. 

4.1 Nätverk för medborgardialog i planfrågor 

Sverige Kommuner och Landsting är …en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets 

alla kommuner, landsting och regioner som de uttrycker det på sin hemsida. De har som 

uppgift att bidra till och stödja verksamhetsutvecklingen hos sina medlemmar och ge 

rådgivning samt service inom de områden som kommuner, landsting och regioner är 

verksamma i. Det är en politisk intresseorganisation där medlemmarna därmed både är ägare 

och kunder med mål att påverka samhällsutvecklingen och främja ett kommunalt självstyre. 

SKL lyder dock inte under kommunallagen utan räknas som en juridisk ideell förening och 

kan därför inte fatta bindande beslut för kommuner, landsting eller regioner (NE, 2013, B & 

SKL, 2013, A). 

SKL påbörjade 1 januari 2012 arbetet med att sammanställa ett nätverk där intresserade 

kommuner, efter anmält intresse, deltar i ett arbete med att utveckla dialogarbetet i 

planärenden genom seminarier, föreläsningar och workshops. Den första träffen med de 25 

anmälda kommunerna skedde 1 februari 2012. Nätverket skall nu efter två år, på efterfrågan 

från deltagarna, förlängas med ett år och planerar nu istället att avslutas i slutet av 2014. 

Nätverksprojektet påbörjades då SKL uppfattat att dialogansvariga i kommunerna känner ett 

behov av att utveckla de traditionella dialogmetoder som används idag. Målgruppen för 

nätverket är förtroendevalda och ledande tjänstemän med ansvar för medborgardialog. Varje 

deltagande kommun har en ansvarig projektledare som deltar vid alla möten, samt ansvarar 
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för en styrgrupp på hemmaplan. Styrgruppen skapades i början av projektet och består av 

både tjänstemän och förtroendevalda som alla har möjlighet att delta vid ett möte per termin. 

Innan nätverket sattes upp hade SKL inga direkta mål med arbetet förutom att få igång 

nätverket. Britt-Marie Hedlund, administratör för Sveriges Kommuner och Landstings projekt 

Medborgardialog, menar att de därmed är nöjda med uppslutningen av 25 deltagande 

kommuner. Hon påpekar att när det gäller utvecklingsnätverk kan arbetet försvåras om 

deltagarna är för många eftersom arbetet bygger på nära kontakt. Hon uppfattar även att 

deltagarna är nöjda med nätverket hittills, men nämner att en utvärdering självklart kommer 

att genomföras, även om hon tar viljan att fortsätta ännu ett år som ett gott tecken. Normalt 

sett brukar nätverk vara 3 år, men nu tänkte vi att det skulle avslutas innan valåret eftersom 

de [kommunerna] inte brukar hinna med så mycket annat då. Att de deltagande kommunerna 

vill fortsätta trots att det är valår visar alltså på ett vidare utvecklingsintresse. 

Nätverket genomför två möten per termin där deltagarna diskuterar, delar erfarenheter 

och etablerar kontakter. Till varje tillfälle tillfrågas några av kommunerna att presentera 

exempel på medborgardialog i deras kommun mer ingående, detta kan vara goda exempel, så 

som modeller de utvecklat, men även exempel på tillfällen då dialogen gått mindre bra. Vid 

varje träff anordnas även en gästföreläsning där både nationella och internationella 

verksamma inom fältet bidragit med sin kunskap. Även SKL:s representanter bidrar vid 

träffarna med presentationer och inspiration. 

Genom ett nyhetsbrev som SKL skickar ut via e-mail var 14:e dag så sker 

informationsflödet löpande även mellan nätverksträffarna. Nyhetsbreven innehåller 

information kring vad som händer i Sverige men även internationellt, något som flera av 

tjänstemännen uttryckte uppskattning över, då det är givande och intressant att få en inblick i 

vad som händer på andra platser samt bli inspirerade av andra metoder. Deltagarna i nätverket 

ges även en möjlighet att påverka innehållet och SKL är öppna för förslag kring sådant som 

intressanta föreläsare. Hedlund menar att Det är ett nätverk som skall vara utvecklande för 

dem så därför måste vi också lyssna in vad som känns aktuellt för dem. Vad som är aktuellt 

för de olika kommunerna kan skilja då vissa av kommunerna har genomfört mer dialogarbete 

innan de gick med i nätverk än andra har. Till exempel Stockholms stad kände att det var 

naturligt att medverka i nätverket då de samtidigt låg i ett tidigt skede av sitt 

dialogutvecklingsarbete vilket innebar ett nytt skede i arbetet med vad de nu definierar som 

dialog. Detta dialogprojekt innebär bland annat att de skall formulera egna definitioner av 

medborgardialog. 

Alla tjänstemän anser att SKL:s nätverk är ett bra medel för att föra utvecklingen av 

medborgardialog i planeringsprojekt framåt. Carl-Henrik Barnekow, planarkitekt på 

Skellefteå kommun, föreslår konferenser som ett alternativ för att ta till sig liknande kunskap, 

men menar samtidigt att det ofta innebär en ytligare typ av inlärning. Detta då konferenser 

pågår under en kort tid och därmed inte bidrar med den kontinuitet som han anser gynnsam 

när det kommer till utveckling. Han menar att i nätverket kan de skapa kontakter, nå ut och 

generera diskussion samt att kombinationen av nya föreläsare och återkoppling från andra 

kommuner är en viktig kombination för lyckat lärande. För ytterligare kunskap ingår flera av 

kommunerna i parallella nätverk, inom sådant som medborgarbudget, jämställd planering och 

alternativa nätverk för medborgardialog. Christoffer Carlander, utredare vid Stockholms stad, 
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menar att en av fördelarna med SKL:s nätverk är möjligheten att ta del av de större 

undersökningarna SKL bedriver. Detta då undersökningarnas resultat är intressanta för 

kommunen men svårgenomförda för kommunen själva på grund av sådant som bristande 

resurser, som exempel av användbart material nämns attitydundersökningar. Med hjälp av 

denna typ av kunskapsdelning är detta nätverk givande på sätt som egenstartade nätverk inte 

alltid är. 

4.2 Kunskap 

När tillfrågad vad nätverket har bidragit med svarade Filippa Palmgren, utredare vid 

Sundbyberg kommun att;  

 

För mig är det nog mycket inspiration och erfarenhetsutbyte, man får upp ögonen lite mer för vad det 

finns att göra. Man tänker ju när man får ett uppdrag och ska starta upp ett projekt att man borde se till 

hur andra har gjort så man slipper behöver börja om från början, men det är svårt att hinna med det. Hur 

ska man göra då? Gå in på kommuners hemsida och leta efter något? Då är det mycket lättare om man har 

snappat upp något kring vad andra har gjort. 

 

Genom nätverket skapas ett utbyte av kunskap och erfarenheter som kan underlätta i arbetet 

på ett sätt som sparar värdefull tid. Många av tjänstemännen hänvisar till denna kunskapsbas 

som en ”verktygslåda” från vilken de kan plocka upp verktyg i form av metoder och 

erfarenheter, detta lägger en stadigare grund för framtida arbete med medborgardeltagande 

och medborgardialog. Detta stärker tjänstemannen i sig men även kommunens organisation i 

stort genom ytterligare kunskapsöverföring. Birgitta Strömbäck, planarkitekt vid Nacka 

kommun, menar att lärdomarna från nätverket ger en god grund att stå på när kollegor i 

hemkommunen har problem eller funderingar kring sina medborgardialoger; hur de skall 

göra, hur kan de lösa ett problem eller fånga upp en viss grupp. När nätverkets påverkan 

diskuteras menar Strömbäck att; …man har ju nytta av varandra och man har nytta av de 

diskussioner som uppstår och just det här med att man får ett referensbibliotek, eller en 

verktygslåda med många verktyg. Kunskapsbasen är alltså något som 

kommunrepresentanterna i nätverket sedan kan föra vidare in i organisationen. Ju fler som tar 

del av kunskapen desto mindre blir kunskapsklyftorna och i förlängningen kan arbetet med 

medborgardialog och medborgardeltagande förbättras. 

Barnekow jämförde det med att alla kommuner slippa sitta på sitt hörn och uppfinna 

hjulet helt själva. Istället kan kommunen tillsammans med andra kommuner, och den 

expertkunskap som finns på SKL, bygga hjulet mycket snabbare. Dessa exempel ur 

intervjuerna visar klart att det sker en kunskapsöverföring från SKL och de deltagande 

kommunerna till tjänstemannen från en specifik kommun som sedan i sin tur sprider 

kunskapen vidare till sina medarbetare. Ofta sker sedan vidare spridning upp i leden genom 

rapportering till kommundirektören och de förtroendevalda politikerna. Denna typ av 

kunskapsöverföring är viktig då många av tjänstemännen påpekar att en stor del av 

organisationen genomsyras av okunskap. Bristande kunskap finns kring varför 

medborgardialog är viktigt och hur den genomförs samt tjänstemän och politikers eventuella 

roller i processen. Det finns en rädsla, främst från politikerna, för att dialoger endast skall 
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resultera i ilska och uppror och det ligger därför ett stort ansvar på tjänstemännen att erbjuda 

stöd och kunskap. Barnekow menar att på grund av att kommunen genomfört 

medborgardialoger så har även politikerna sett att detta är möjligt och inte farligt; det har skett 

en förändring med höjt medvetande som största vinst. Då tidsbrist är ett stort problem, vilket 

innebär att inte alla i organisationen kan delta i nätverk så som SKL:s, så föreslår Palmgren att 

när ett projekt startas upp där medborgardialog skall vara en del så kan kommunen istället 

kalla in någon som kan bidra med inspiration och ny kunskap till alla. Hon menar att det är 

lätt att tänka att alla vet vad dialog är och vad målet är, medan det som egentligen sker är att 

alla har fokus på det egna arbetet och inte alls på helheten med projektet.  

Det är dock inte bara god kunskap inom organisationen som är viktig, utan även den 

kunskap som inhämtas från samt distribueras till kommunens medborgare. Stockholms stad 

har ett upplägg där de anordnar ett informationsmöte en tid innan själva dialogen genomförs 

för att tydliggöra för hur själva stadsbyggnadsprocessen går till. Detta är något som Carlander 

menar är en mycket viktig pedagogisk uppgift; Om man kan beskriva processen på ett bra sätt 

så kan processen som sådan få en legitimitet och det hänger väldigt mycket ihop med att ge 

tydlig information om förutsättningarna för projektet. Han menar att genom att skapa en 

förståelse kring de förutsättningar som finns samt vara tydlig med möjligheten till påverkan så 

skapas en förståelse för planeringssituationen. Detta möjliggör i sin tur en större tillit till 

processen samt bidrar till att alla befinner sig på samma våglängd när själva dialogen 

genomförs, Carlander menar att Förståelse och tillit är honnörsord, finns inte det från start så 

kommer hela processen att vara en uppförsbacke.  Viktigt att påpeka är att detta inte kommer 

gratis utan är någonting som kräver ett kontinuerligt arbete under hela dialogen, att göra rätt 

från början samt att göra saker i rätt ordning menar Carlander är något som de lärt sig under 

sitt arbete med utvecklingen av medborgardialoger. 

För att få in en bred kunskapsbas från medborgarna i form av lokalkunskap är det även 

viktigt att dialogarbetet sker i ett så tidigt skede av planeringsprocessen som möjligt då ju 

längre processen går desto mer smalnar den av och allt mindre utrymme finns för nya inlägg 

att integreras. Vetskapen om att dialoger bör sker i ett så tidigt stadie av processen som 

möjligt finns hos alla de intervjuade och det finns även en önskan för detta att ske, men tyvärr 

lyckas det inte alltid. Detta kan bero på sådant som tidspress från byggherrar, politiker eller 

medborgare som vill att processen skall gå snabbt med snabba, gärna synliga, resultat. Dialog 

tar tid i början av processen, detta skall inte förnekas, men detta är tid som sparas in från 

senare i processen. Strömbäck beskriver problemet som att Det är hela tiden en balansfråga, 

en avvägningsfråga. Hur snabbt ska det gå och hur mycket ska vi ”dialoga”. 

Intressekonflikten mellan vikten av genomförande av dialog och tidsaspekten gör sig ständigt 

påmind i planprocessen som redan innan införandet av dialog är under stor tidspress. 

4.3 Maktrelationer 

Som bland annat Healey (1998, s.1541) tar upp så finns det ofta maktrelationer mellan olika 

nivåer inom arbetet med dialog. Det handlar främst om relationen mellan de förtroendevalda 

och tjänstemän, mellan tjänstemän och medborgare samt mellan de förtroendevalda och 

medborgarna. Barnekow tog under intervjun upp en fjärde typ av maktrelation som inte berörs 

lika ofta, nämligen den medborgare emellan. Han menar att det är viktigt att genomföra 
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dialoger där medborgarna får lyssna till andra medborgare som tycker annorlunda. Detta gör 

att de ser varandra och det resulterar förhoppningsvis även i respekt, en respekt som är minst 

lika viktigt som den mellan de övriga maktrelationerna. 

Hedlund, menar att när det sker dialog så skall de förtroendevalda vara påverkbara och gå 

ur sina partikläder för att istället se sig själv som en representant för kommunstyrelsen eller 

motsvarande, när dialogen sedan är över kan de ta det samlade materialet till sina partier. Vi 

[SKL] brukar säga att [politikerna skall] ha en jätteliten mun och stora stora öron när de går 

ut [för att genomföra medborgardialog]. Politikernas roll är alltså att lyssna och ta till sig det 

som sägs under medborgardialoger, inte att uttrycka vad de eller deras partier vill. Denna typ 

av maktdelning kan vara skrämmande, det kan finnas en rädsla för att få för många frågor, 

respons och dylikt. Strömbäck påpekar vikten i att trots detta gå in i dessa situationer då 

vinsten av att lyckas vända denna typ av möte eller samtal är stor. Det kan resultera i ett ökat 

förtroende mellan alla deltagare samt en förståelse för varandras, ofta skilda, åsikter. Även 

Barnekow berör att han upplever en känsla av rädsla från politikerna då det ofta är de som är 

ansvariga för att fatta besluten. De vill gärna ha all information direkt och veta att de tar ett 

aktivt beslut. När det kommer till medborgardialog handlar det dock om att vända på det och 

inte veta allting direkt. Han menar att när dialogen fungerar som bäst handlar det istället om 

att gå ut med så få förbestämda beslut som möjligt för att se vad som händer. Att denna typ av 

helomvändning kan te sig främmande och obekväm är inte förvånande. Här ser jag en chans 

att ta ett steg tillbaka till föregående rubrik och visa på beroendeförhållandet dem emellan, för 

om arbetet med kunskapsdelning inom organisationen fungerar kan den rädsla för att gå ut i 

dialog som bevisligen uppstår elimineras tidigt eller i bästa fall upphöra att existera. Med 

hjälp av en god kunskapsspridning inom organisationen är politikerna bättre förberedda att ta 

sig an sin roll i medborgardialogen. 

Det är vanligt att det är politikerna som bestämmer när dialog skall ske (i Skellefteå gav 

de till och med uppdrag om riktlinjer för aktiv medborgardialog i planfrågor) och projekterar 

ut detta till berörd tjänsteman. Det kan till exempel handla om en fråga som är väldigt 

konfliktfylld och på grund av detta önskar politiken någon typ av aktivitet för att fånga upp 

problemen. När det är politikerna som bestämmer finns det dock en risk att en dialog 

genomförs ”bara för att den ska”. Detta kan leda till att det i slutändan blir en stressad och 

dåligt genomförd dialog som istället skapar misstro kring den reella påverkansmöjligheten hos 

medborgarna. På samma sätt kan en planarkitekt/utredare/projektledare vilja genomföra en 

medborgardialog trots att de andra i projektledningsgruppen kanske inte är lika intresserade 

av detta utan istället ser andra faktorer, så som ekonomiska och tidsmässiga, som högre 

prioriterade. Detta kan begränsa handlingsutrymmet trots att det anses finnas behov av en 

dialog. I Sundbyberg har kraven på expansion delvis försvårat dialogarbetet, Palmgren menar 

att pressen på att komma framåt och hålla jämna steg med all nybyggnation som sker i högt 

tempo och att samtidigt ha tid för dialog inte alltid är så enkelt. Demokratifrågor är dock 

prioriterade och något de hoppas få med sig från SKL:s nätverk och de egna 

dialogerfarenheterna är att utveckla en långsiktig struktur för just demokratifrågorna i 

kommunen. 

Trots att det sällan går att få alla deltagare överens kring en fråga kan alla, mer eller 

mindre, acceptera det som beslutas. Strömbäck ser misslyckanden på denna punkt i vissa 
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planprojekt där dialogen inte lyckats så väl och där det finns stora motsättningar. Samtidigt så 

finns det även projekt där det existerar mycket konflikter men utveckling sker ändå. Detta är 

ett bevis på att hur medborgardialogen genomförs är av stor vikt för hur lyckat resultatet blir. 

Även konfliktfyllda planer kan genom välgenomfört dialogarbete ge resultat som leder framåt 

utan allt för många sura miner. 

Innan en medborgardialog genomförs överhuvudtaget är det, precis som Carlander 

påpekar; …naturligtvis viktigt att ställa oss frågan; är vi påverkbara i det här projektet? Ja, 

då kan vi göra det. Nej, då passar vi. Även att förklara maktförutsättningarna är viktigt för att 

skapa en god grund för dialog. I Stockholms fall ska de till exempel bygga 140 000 bostäder 

till 2030 men exakt hur det skall se ut i varje stadsdel är inte klart och där har medborgarna 

möjligheten att påverka. Det handlar om att de ger makt åt medborgarna men samtidigt 

förklarar ramarna inom vilka denna makt går att utöva. På samma sätt kan medborgarnas 

misstro inför sin egen möjlighet till makt minska deltagandet, Palmgren tar upp ett exempel 

med medborgarbudget där många var skeptiska till sin reella påverkansmöjlighet. 

Medborgarna i området menade på att Ni har ju aldrig brytt er om oss förut, varför skulle det 

hända något nu?, när projektet sedan genomförts trots lågt deltagande och det alternativ som 

röstats fram realiserats så förvandlades skepsis till irritation över det förslag som vann. Denna 

typ av projekt kan leda till större tillit till den medborgerliga makten och beslutsfattarrollen 

och nästa gång ett liknande projekt genomförs kommer deltagandeantalet förmodligen vara 

högre. 

4.4 Kommunikation 

Genom väl strukturerad kommunikation kan ett ramverk utformat på högsta nivå för att vara 

likvärdig i hela kommunen innebära att igenkännandet av medborgardialogprocessen finns 

hos medborgare, tjänstemän samt förtroendevald. För att detta skall fungera behövs enligt 

Hedlund kommunikationsprocesser kring hur de inom kommunen skall kommunicera och 

informera så att inte bara de som får direkt inbjudan till dialog vet om att den pågår och så att 

inte bara de som deltagit i dialogen får information kring resultatet. Det är av vikt att bredden 

av kommunikation når alla. Exempel på detta kan vara att genomföra fler än en typ av dialog 

och på så sätt få en möjlighet att kommunicera med fler för att i förlängningen förbättra 

representativiteten. Att använda sig av lokaler utanför kommunhuset för att vara tillgänglig 

för synpunkter på platser där människor rör sig naturligt verkar vara något som alla de 

intervjuade kommunerna utvecklat i olika utsträckning. Nacka använde sig av en utställning 

som flyttades mellan olika platser i sitt arbete med Visionsverkstaden (Nacka A, 2013), 

Stockholm fanns på plats för att samla in åsikter under en helg i en tillfällig stadspark kallad 

Farstahelgen (Stockholm, 2013), Skellefteå anordnade under en månad öppet hus i en tom 

butikslokal under projektet Drömstad (Skellefteå, 2013) och Sundbyberg skapade 

mötesplatsen Park Lek Parlament i Hallonbergen centrum som sista del i projektet Park Lek 

(Sundbyberg, 2013). 

Liksom Evans-Cowley & Hollander (2010, s.400) befäst så är det av vikt att synliggöra 

medborgardialog och planfrågor samt göra dem begripliga för allmänheten. Detta kan 

kommuniceras genom visualisering i form av bilder, 3D modeller och enklare förklarande 

texter. Nacka håller för stunden på med ett projekt där de byggt upp hela kommunen i 3D på 
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webben genom vilken de sedan skall belysa olika planerade byggnads/förändringsprojekt. Det 

skall fungera som en interaktiv värld där kommunen kan delge information men medborgare 

även har möjlighet att lämna synpunkter (Nacka B, 2013). Att locka allmänheten till att lämna 

åsikter genom internet tror dock Strömbäck kräver en hel del arbete; Egentligen att bara ha 

någonting på webben och tro att folk ska hitta dit, det verkar lite vanskligt, man måste nästan 

ha någonting som också finns fysiskt så att man skickar in folk på webben. Även denna typ av 

medborgardeltagande kräver alltså ”klassiska” medel så som affischering, brevutskick och 

annonser i lokaltidningen för att uppmärksammas. Carlander har dock noterat ett problem 

med användningen av direktutskick till hushållen, det har nämligen förekommit kritik från 

medborgare som säger att dessa utskick kommer tillsammans med samhällinformationen som 

går direkt i soptunnan. Detta går inte att göra någonting åt förutom att uppmärksamma 

medborgarna på att det förekommer information på detta sätt, men det visar på att 

användningen av flera kommunikationskanaler är säkrast för att täcka upp eventuella problem 

som detta.  

Andra sätt som flera av kommunerna kommunicerar på är att ställa ut planhandlingar och 

försöka göra dem så tillgängliga som möjligt genom att både ha utställning i stadshuset men 

även i till exempel bibliotek där fler rör sig och samlas naturligt. (Utställning av 

planhandlingar är lagstadgat i plan- och bygglagen för att ge möjlighet till insyn, men att 

ställa ut dem på flera ställen och uppmärksamma dem är det inte). I Skellefteå bestämde de 

sig för att kommunicera med befolkningen på ett lite annorlunda sätt då de valde att provocera 

fram åsikter med hjälp av informationsskyltar, vars resultat sedan skulle ligga till grund för en 

fördjupad översiktsplan. Dessa skyltar placerades ut på olika platser i kommunen där det 

skulle ske förändring med texter i stil med ”Om 20 år är den här idrottsplatsen en 

vindkraftspark. Eller inte” och en hänvisning till kommunens hemsida för möjlighet att 

påverka stadsplanen. Många medborgare blev väldigt upprörda och sökte sig till kommunen 

varpå de kunde bemötas av tjänstemännen och tillfrågas vad de istället ville skulle hända på 

platsen. På så sätt kunde de negativa reaktionerna styras till något konkret och givande. 

Kommunikation mellan de olika organisationerna och föreningarna i kommunen kan 

även det vara mycket givande för medborgardeltagande och informationsinsamling. 

Strömbäck ger exempel på ett projekt i Nacka där en dialog, som inte bara handlat om 

stadsplanering, inneburit ett samarbete mellan kommunen och olika förvaltningar men även 

polisen, kyrkan och försäkringskassan. Detta samarbete har bidragit till att mycket positiv 

utveckling har skett i det berörda området. Även Carlander påpekar nyttan i att samarbeta med 

andra förvaltningar för att utveckla en god relation med de boende. Här talar de om mindre 

frågor som kan komma upp under dialoger men som inte berör den stora stadsbyggnaden utan 

snarare den lokala miljön; sådant som nedskräpning eller trasiga parkbänkar. Om denna typ 

av synpunkter kan tas om hand snabbt och bli till resultat som syns i stadsmiljön så menar 

Carlander att de vinner mycket i uppbyggnaden av förtroende genom att visa på att 

engagemang gör skillnad. Han menar dock att som enskilt stadsbyggnadskontor har de ganska 

små möjligheter att genomföra detta, men genom kontakt med andra förvaltningar kan det 

ske. Ett exempel på detta är Boendedialogen (Boendedialogen, 2013), ett samarbete mellan 

Stockholms stad och de allmänna bostadsbolagen (Stockholms hem, Familjebostäder och 

Svenska bostäder). De genomför medborgardialoger på stadsdelsnivå där de anordnar 
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tillfällen för att samla in åsikter som de sedan sammanställer. Det som kan åtgärdas med 

snabba synliga resultat delegeras sedan ut för genomförande, vilket gör att deltagarna snabbt 

ser att tiden de lagd på deltagandet gör skillnad. Palmgren pekar istället på de svårigheter som 

samarbete inom kommunen kan innebära vid dialog. När man till exempel behöver koppla in 

skolan för att genomföra en dialog med barn och ungdomar så kan det innebära hinder i form 

av tidsbrist från rektorn och lärarnas sida men även ett ointresse på grund av okunskap kring 

vikten av dialog. Upprättas och upprätthålls en god kommunikation med alla aktörer i 

kommunen kan denna typ av hinder lättare överbyggas. 

Initiativet till kommunikation mellan medborgare och kommun kan också komma från 

medborgarnas håll, så kallat ”bottom-up” initiativ. Detta erfar Stockholms stad då det redan 

innan dialog genomfördes fanns en medborgargrupp som drivit frågan kring uppbyggnaden av 

ett kulturhus i stadsdelens gamla brandstation. Att frågan kring denna lokal lyftes upp så tidigt 

möjliggjorde en flexibilitet i dess innehåll som förloras om en detaljplan först upprättats för 

området. När ett dialogmöte sedan genomfördes för att möjliggöra diskussion kring vad de 

boende tyckte var viktigast så låg stor fokus på frågor kring skola och förskola, de 

efterfrågade fler skolplatser då bristen av dessa tvingade familjer som trivdes i området att 

flytta. Detta exempel visar väl hur god kommunikation med medborgarna kan förenkla 

processer och förhindra missförstånd genom att nå fler än de som syns mest och skriker högst. 

Både Nacka och Stockholm nämner att de har hjälp av kommunikatörer som ofta har 

hand om sådant som hemsidan, sociala medier och andra kanaler genom vilka kommunen 

kommunicerar med medborgarna. De kan även vara till hjälp när kommunikationen mellan 

kommun och medborgare brister på grund av språk, Carlander uttrycker problemet tydligt när 

han säger att Stadens byråkrati är sin egen värsta fiende. Dokument skall skrivas enligt en 

bestämd ram, men detta språk passar sig sällan när de vill nå ut med innehållet till 

medborgarna, då är kommunikatörerna och informatörer viktiga för att lyfta fram budskapet. 

För att rätt budskap skall kommuniceras bör det även ske kommunikation internt inom 

kommunen. Både Carlander och Palmgren påpekar vikten av att hålla koll på vad andra inom 

organisationen gör och samverka så att resultaten av de dialoger som genomförs kan utnyttjas 

till fullo och spridas. Carlander; Det är ett uppdrag för stadsbyggnadskontoret att inse att i en 

av få förvaltningar som har inskrivet i lagstiftningen att vi ska samråda så kan vi behöva ta 

på oss en större roll än vad stadsbyggnadsuppdraget kanske egentligen är, och det är ju 

lättare sagt än gjort. Trots vikten av att ta på sig en större roll finns det fortfarande hinder för 

detta vilka behöver överbyggas. Barnekow tillägger vikten av intern kommunikation för att 

koordinera med andra projekt kring när de har dialog så att det inte krockar eller blir allt för 

många dialogtillfällen inom en kort tidsperiod. Det sista tjänstemännen vill är att göra 

medborgarna trötta på dialog genom att inte se över fördelningen av dem. Det är svårt som det 

är att hinna med för både medborgare och tjänstemän. 

Den typ av kommunikation som nätverket bidragit till är att skapa relationer mellan de 

tjänstemän som arbetar med dialogfrågor för att möjliggöra så stort kunskaps- och 

erfarenhetsutbyte som möjligt. Barnekow nämnde att nätverket inspirerat honom till att starta 

upp en grupp på Facebook för planarkitekter som arbetar i olika kommuner. Han startade 

gruppen som ett forum för diskussion där de kan svara på varandras frågor, bolla åsikter och 

erfarenheter samt dela med sig av goda exempel. Barnekow menar att denna typ av forum kan 
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vara en hjälpsam resurs att vända sig till i situationer där man som tjänsteman skall framföra 

en ny idé för politikerna som gärna vill veta om något liknande genomförts tidigare och hur 

det gått. Även Palmgren visar på behovet av kommunikation med andra som arbetar med 

dialog när hon efter att ha deltagit vid sin första nätverksträff tänkte att Jag är inte ensam! Det 

finns fler som arbetar med den här frågan. Att samordna nätverk, fysiska eller inte, där 

tjänstemän som arbetar med frågor kring dialog och deltagande är bevisligen mycket viktigt 

för att stärka deras roller i sitt arbete med just dessa frågor. 

4.5 Representativitet 

Bra kommunikation och god representativitet går ofta hand i hand. När kommunen ger makt 

till medborgarna genom möjligheten att påverka i ett tidigt skede är det viktigt att ge denna 

möjlighet till så många det går. Carlander menar att det är viktigt att gå ut med bra och bred 

information, att ha gjort allt de kan för att alla skall ha vetskap om processen från början. 

Väljer medborgarna sedan att inte delta är det helt okej. Det är en annan viktig aspekt av 

representativiteten; det går inte att nå alla och det beror inte enbart på bristande initiativ från 

kommunens sida, vissa medborgare har helt enkelt inte ett intresse av att delta. I vissa 

medborgardialoger är det heller inte intressant att alla bjuds in då det som skall diskuteras 

bara berör en specifik grupp medborgare. Nacka har till exempel under lång tid bedrivit vad 

de kallar kvartersdialoger som endast berör fritidshusområden som skall detaljplaneläggas för 

VA (vatten och avlopp) och utökandet av byggrätter. De kallar då ett antal fastighetsägare 

(cirka 20 stycken) i ”kvarteret” till kvällsmöte för att informera men även öppna för 

frågeställning, på så sätt får planhandläggarna direktkontakt med de boende och deras åsikter. 

Andra gånger är det så att det finns ett intresse att delta men avsaknad av möjlighet, detta 

kan ofta lösas genom att använda sig av olika typer av dialogmetoder eller helt enkelt lägga 

dialogen en annan veckodag eller tidpunkt. Precis som Barnekow uttrycker så är alla väldigt 

upptagna, vare sig det är barn, hästar eller annat som tar upp den lediga tiden. Det finns en 

stor medvetenhet hos de intervjuade att olika grupper nås med hjälp av olika dialogverktyg, 

saknas en önskad grupp medborgare stannar inte arbetet upp utan finns det möjlighet utreds 

vad nästa steg kan innebära som fångar upp denna förlorade grupp. Vissa är dock svårare att 

fånga upp, Barnekow uttrycker till exempel en utmaning i att det hela tiden är människor som 

flyttar in och ut ur områden. Denna utmaning kan vara svår att lösa men med hjälp av 

kontinuerlig information på offentliga platser samt i det berörda planområdet bör så många 

som möjligt nås. 

När det kommer till representativitet benämns ofta efterfrågan att nå fler olika grupper av 

människor, viktigt att ha i baktanken är det som Hedlund nämner nämligen att även 

människor inom samma ”grupp” skiljer sig åt och vill nås och kommunicera på olika sätt. 

Trots att någon passar in i gruppen man och 50 år behöver inte detta betyda att personen 

liknar alla andra som ryms inom den gruppen. Ett steg för att nå de grupper kommunen vill är 

något som Carlander nämner som en viktig del i en god dialog, nämligen att genomföra en 

intressent- eller målgruppsanalys för att ta fram vilka det är som berörs och därmed är viktiga 

att få med i dialogen. Liknande arbete sker i Sundbyberg där Palmgren berättade att de nyss 

haft uppstartsmöte inför en kommande medborgardialog där de bland annat diskuterat 

målgrupper och avgränsningar. När hon börjar lista grupperna kommer hon fram till att de vill 
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ju egentligen nå alla men använder sig snarare av olika forum för att nå ut; Vi tänker att vi ska 

slå ganska brett, för om man bara har samrådsmöte så kommer de som alltid kommer. Hon 

nämner att kyrkan har verksamhet för både ungdomar och pensionärer. Dessutom kan 

nyckelpersoner i föreningar även de sprida information och sitta på mycket kunskap. 

Kommunen har även en önskan att samarbeta med skolan genom till exempel elevrådet eller 

fritidsgården. Barnekow är inne på samma bana när han säger att Vi kan inte bara lyssna på 

en person som framför sin åsikt och sen strunta i alla andra, utan det handlar om en 

avvägning. Palmgren berör även frågan om språk då det bor många olika nationaliteter i 

Sundbyberg och då uppstår naturligt funderingar kring huruvida informationen skall 

översättas till fler språk, här uppstår dock ett dilemma. För det första, om det översätts till 

några språk varför inte fler, även de grupper vars språk är minoritet i kommunen är önskvärda 

deltagare. För det andra kan det komma förväntningar på kommunen att kunna besvara frågor 

på de olika språken under själva dialogtillfället, något som kan kräva väldigt stora resurser. 

Att nå alla är som hon beskriver inte helt enkelt. 

Nacka med sin tidigare nämnda webbaserade 3D modell försöker med den att komma åt 

unga och teknikintresserade, men även nå de som tycker att det är svårt att tyda vanliga 

kartor. Strömbäck uttrycker dock att denna typ av dialogverktyg innebär att vissa grupper 

lämnas utanför; Man kan ju se till att nå lite bredare, men visst, Tant Agda är kanske inte så 

intresserad. Hon trycker här på det största problemet när det kommer till internetdialoger 

nämligen den ojämnhet i kunskap och tillgång till de medel som krävs för att delta. Ges dock 

möjlighet för medborgarna att delta och uttrycka sin åsikt i andra forum kan grupper som 

hamnar utanför fångas upp. Skellefteå använde sig till exempel av flera olika dialogmetoder i 

ett projekt som berörde innehållet i ett kulturhus. De bjöd in utomstående kulturaktörer, både 

nationellt och internationellt, att hålla öppna föreläsningar om kultur för allmänheten. De 

genomförde även en uppsökande dialog där de skrev och erbjöd sig att komma och berätta om 

projektet för intresserade föreningar av olika slag. Barnekow menar att uppsökande dialog kan 

vara mer attraktivt för vissa, med breven menade de att; Vi kommer till er, ni behöver inte 

komma till oss, det är mycket lättare om vi åker ut, vi är mer flexibla. Även det öppna hus 

som anordnades i en butikslokal var väldigt lyckad, Barnekow noterade att det var den bäst 

könsligt jämställda utgång han har varit med om när det gäller dialog, med en ungefärlig 

50/50 fördelning med en liten övervikt kvinnor. Han ansåg att detta var en mycket positiv 

utveckling då han menar att när kommunen vanligtvis kallar till dialogmöte …så vet vi att det 

är den lite stereotypa bilden som kommer, ofta äldre, ofta män, och vi kan inte basera vår 

dialog på bara den gruppen. Detta är ett vanligt problem, men ett problem många av 

kommunerna är uppmärksamma på vilket möjliggör att representativiteten i framtiden kan 

komma att bli allt bättre. 

4.6 Hinder, lösningar och möjligheter 

För medborgarna kan de maktrelationer som existerar inom kommunen te sig förvirrande, 

Carlander menar att vissa deltagare känner en frustration över att de som genomför dialogen 

inte kan lösa problemen. Han tror att medborgarna ser det som att ”samhället” för en dialog 

men samtidigt kan ”samhället” inte lösa deras problem. Carlander ser en lösning i att om det 

på ett tidigt stadium kunde ske en diskussion och kontakt med aktörer i den stadsdel där 
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dialogen sker så finns en möjlighet för dem som sedan leder dialogen att även samla in de 

frågor och åsikter som inte rör stadsbyggnadskontoret för att de inte skall gå förlorade. På 

detta sätt kan Vi som enskilda aktörer ses som en representant för hela samhället, han menar 

vidare att detta leder till att bygga upp förtroendet för samhället istället för att gradvis bryta 

ner det. I bästa fall kan gott samarbete skapa en positiv spiral. För att möjliggöra det 

långsiktighetsperspektiv som krävs för att denna typ av satsning skall fungera behöver hela 

samhället och andra berörda privata aktörer samarbeta. Carlander tror att det är viktigt att 

offentliga aktörer på stats-, landstings- och kommunalnivå ser att det som görs enskilt har 

påverkan på helheten och att vikten av ett gott samarbete, för att skapa en enad bild för 

medborgarna, bör föras upp på agendan. Han menar att; 

 

…vi ska inte ut och säga hej vi kommer från stadsbyggnadskontoret och det du säger hör till trafikkontoret, utan 

vi måste säga att vi är Stockholms stad och är det så att det kommer upp frågor vi inte kan besvara så 

uppmärksammar man att det är t.ex. trafikkontoret som behandlar den frågan men vi ska föra det vidare till dem. 

 

Genom god kommunikation och gott samarbete både internt och externt kan alla de åsikter 

som framförs under ett dialogtillfälle tillgodoses istället för att riskera att förloras i det stora 

kommunala maskineriet. 

Tid är en faktor som alla tar upp på ett eller annat sätt. Det finns de medborgare som inte 

har tid att delta i en dialog trots att de vill. Barnekow tror att lösningen, och utmaningen, 

ligger i att göra dialog till något så enkelt som möjligt, något man snabbt kan ta till sig så som 

information från en anslagstavla på sta´n eller genom en app i telefonen. Bristen på tid är även 

ett hinder för tjänstemännen, trots att de har ett intresse för dialog och en vilja att genomföra 

det så är tiden ofta en bristande resurs som kan stoppa viljan. Att ansvara för många olika 

projekt samtidigt kan leda till mindre tid över för dialog. Strömbäck menar att om en mer 

omfattande dialogaktivitet genomförs i ett av projekten så påverkar detta möjligheten att 

jobba med andra projekt parallellt. Även det att samråd är lagstadgat och därför måste 

prioriteras kan sätta käppar i hjulet, tiden att hinna klart med underlaget inför samråd är knapp 

enligt Strömbäck och hon ifrågasätter då möjligheten att ovanpå det hinna genomföra en 

dialogaktivitet, Det är en tidspress helt enkelt. Samtidigt ser hon dock ett stort intresse från 

planenheten att driva på alternativ till just samråd, då det finns en viss hopplöshet i att det som 

oftast sker vid de stora samrådsmötena är att deltagare uttrycker sitt missnöje vilket snarare 

leder till envägskommunikation än dialog. 

Det är inte bara tid som är en bristande resurs, även det ekonomiska perspektivet är något 

som många av kommunerna ser som ett hinder. Eftersom dialog inte är lagstadgat och därmed 

inte alltid inlagt i stadsbyggnadsprocessen/planeringsprocessen så finns det inte ekonomiska 

resurser undanlagda för dialogarbetet. Detta innebär att vissa av projekten i kommunerna helt 

enkelt inte har råd med dialog. Plan- och bygglagen är skapad för att ge insikt och möjlighet 

till påverkan, inte för att skapa en bra medborgardialog. Carlander beskriver hur man i 

Stockholms stad lägger olika nivåer för hur mycket resurser olika dialogprocesser får kosta (i 

både tid och pengar), då detta varierar beroende på hur pass stort projektet är och vilka 

förutsättningar som styr; varje plats är unik. Att staden vet om att dialogprojekt kommer att 

kosta och att de är beredda att lägga pengar på det är viktigt att säkerställa, Sådana 
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byråkratiska eller organisatoriska delar är superviktiga att utreda och där är principerna 

viktiga, följer man inte upp det med pengar och resurser då kommer man inte komma särskilt 

långt.  

Viljan och vikten av att föra in dialog i ett tidigt skede av planeringsprocessen då det 

finns störst möjlighet till påverkan och flexibiliteten är som bäst uttrycks av flera av 

tjänstemännen och är något som både Hedlund samt Tonell & Nyström (2012) lägger stor vikt 

vid. Genomförandet av detta ger de ansvariga möjlighet att undersöka huruvida liknande 

satsningar gjorts kring samma ämne, att lägga upp en plan för hur dialogen skall utföras och 

när, att anpassa dialogen för just det enskilda fallet samt sätta av pengar i projektets budget för 

dialogprocessen. Dock finns ett antal hinder för att möjliggöra det tidiga deltagandet, ett 

exempel på detta är överförandet av en översiktsplan till en detaljplan. Det kan nämligen 

uppstå problem när kommunen försöker att tillgodose sig medborgarnas åsikter under 

utvecklingen av en översiktsplan men då den är väldigt övergripande är intresset att delta inte 

lika stort. Intressant att flika in är att Nyström & Tonell (2012, s.321) menar att dåligt 

deltagande vid översiktsplaner är en allmän trend i Sverige. När diskussionen istället berör en 

detaljplan väcks desto större debatt och diskussion kring sådant som genom översiktsplanen 

redan är bestämt och nu inte går att påverka i lika stor utsträckning. Barnekow tar upp detta 

som ett problem i och med att ett deltagande vid utvecklingen av översiktsplanen kunde ha 

förhindrat det som sedan skapar debatt vid detaljplanen.  

Så trots möjlighet till tidigt deltagande kan det krävas mer. Carlander uttrycker också 

svårigheterna med att komma igång med planeringen av dialog i tillräckligt god tid på grund 

av hur satt planprocessen är. För att vara ute i så god tid som möjligt föreslår han att 

dialogplaneringen placeras tidigt i planprocessen så att när planen tas upp i nämnden för 

godkännande är det redan klart vad som händer veckorna efter. Att kunna genomföra ett 

informationsmöte veckan efter nämndens godkännande är enligt Carlander optimalt, Då har 

vi verkligen varit med från start. I ett försök att tidigarelägga dialogen genomför de i 

Stockholms stad några försök där de arbetar i program istället för detaljplaner. Program 

genomförs ofta för en del av ett område eller en del av en stadsdel, medan detaljplaner 

behandlar kvartersnivå. Genom att lägga dialogarbetet på programnivå så menar Carlander att 

de kan föra dialog kring något som är större, att diskutera en stadsdel snarare än ett hus, vilket 

enligt Carlander ger större möjligheter till mer heterogena diskussionsämnen. 

Ett inte lika uppmärksammat problem är vikten av att inte tappa engagemang och 

information när den ordinarie verksamheten tar över efter genomförd dialogsatsning. I många 

fall (till exempel Sundbybergs medborgardeltagandesatsning Park Lek) sköts dialogerna 

delvis eller fullt ut av projektanställda eller utomstående konsulter. När deras jobb sedan är 

över är det av största vikt att de resultat som kommit av deltagandet tas omhand och inte faller 

mellan stolarna vid en överlämning till den ordinarie verksamheten, vilket är något som 

Palmgren uppmärksammar. Att fortsätta informera och uppdatera kring vad som sker i 

projektet är mycket viktigt för att misstro inte skall börja utvecklas hos medborgarna. De 

flesta planprocesser är tidsmässigt långdragna och trots de fall där medborgarna är 

informerade om detta vill de inte känna sig bortglömda under tiden. 

Så vad anser tjänstemännen att en god, välfungerande dialog är? När denna fråga 

diskuterades var alla överens om att det är komplext och inte helt lätt att besvara. Att en god 
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dialog kan ha flera olika delar som väger in som Barnekow beskriver är även det något som 

alla berör. Palmgren trycker bland annat på vikten av att uppmärksamma den sociala aspekten 

av det byggda rummet genom att lyfta blicken och se vad dialog innebär ur ett större 

perspektiv. Carlander menar att baskriterierna för god dialog är att ge god information, bjuda 

in tidigt, beskriva möjlighet till påverkan och beskriva hur processen ser ut. Strömbäck ser till 

bredden av dialogen och användningen av olika dialogverktyg som central; kommunikation 

och visualisering är begrepp som nämns kontinuerligt. Det faktum att dialogerna skiljer sig 

både mellan kommunerna men även inom kommunerna är något som bör uppmärksammas då 

olika medborgardialoger kräver olika komponenter för att anses korrekt genomförda och 

därmed räknas som en välfungerande medborgardialog. Varje område, plan och dialogtillfälle 

är unikt och bör behandlas som ett unikt fall för bästa möjliga resultat. 

 

5. DEL III. SAMMANFATTANDE DISKUSSION OCH AVSLUTANDE 

REFLEKTIONER 

 

Denna sista och avslutande del av uppsatsen sammanfattar resultaten av 

litteraturgenomgången och intervjuerna genom diskussion. Även mina personliga reflektioner 

och åsikter vävs in för att besvara syftet och de frågeställningar arbetet är baserat på. För att 

förtydliga vad som framhävs som viktigt men även underlätta läsningen är texten indelad i 

rubriker. 

5.1 Roller i medborgardeltagandeprocessen 

Den värdering som ligger bakom uttalanden så som Innes & Booher (2004) om de deltagande 

medborgarna som ”icke-experter” och åsikter att det finns en kunskapsklyfta som innebär att 

medborgarna inte kan ta till sig all information och därmed förlorar makt, bidrar till en 

negativ syn på medborgardeltagande. Om tjänstemän och förtroendevalda inte kan skilja på 

den kunskap som ligger i deras professionella roll och den kunskap som medborgarna som 

invånare och användare av en plats kan bidra med har vi stora problem. Jag håller med om att 

det krävs mindre hierarkiskt tänkande med ”vi” och ”de” syn och färre av de engagerade i 

deltagandeprocessen som kategoriserar sig själva som ”experter” och ”icke-experter”. Det är 

inte meningen att medborgarna skall göra tjänstemännens/planerarnas och politikernas arbete, 

meningen är att de skall bidra med sina erfarenheter och åsikter för att stärka processen och 

underlätta för planer att bättre anpassas efter de lokala förhållandena. Genom att delta i 

diskussioner och beslut som ofta handlar om att väga egenintresset mot det gemensamma 

intresset så kan medborgarna utveckla sitt medborgarskap. Vid dialog finns även möjlighet att 

skapa givande relationer med andra medborgare samt tjänstemän och politiker, relationer som 

är viktiga i arbetet med att bygga upp ett ömsesidigt förtroende. 

Ett steg mot bättre förståelse är något så enkelt som att tjänstemännen besöker den plats 

de utformar en plan för; att röra sig i kommunen och interagera med dess medborgare skulle 

enligt mig underlätta planprocessen betydligt. Detta ger tjänstemännen en bättre förståelse för 

platsen och hur den fungerar vilket även kan underlätta en eventuell medborgardialog då även 
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tjänstemännen sitter på viss lokalkunskap. Tid är dock något som alla tjänstemän jag 

intervjuat tog upp som ett stort problem. Om det skall krävas att de ska ge sig ut i kommunen 

kan det behövas som en del av arbetsbeskrivningen för att ens göra det möjligt. Jag tror 

nämligen att få tjänstemän vill eller har möjlighet att lägga tid för detta på sin fritid. Slutsatsen 

här är alltså att medborgarnas enda roll är att vara just medborgare, deras del i processen är att 

bidra med sin egen lokalkunskap och med sina åsikter och erfarenheter. Huruvida 

medborgarna väljer att delta eller inte är dock upp till dem; alla utgår från olika 

förutsättningar och dessa ligger till grund för hur de agerar i samhället och om de har 

möjlighet och/eller intresse att delta. Här anser jag dock att tjänstemännen har ett ansvar att 

underlätta deltagandet så att de som vill delta får möjligheten. 

Att tjänstemannens roll är stor går inte att förbise då det är de som genomför själva 

medborgardialogen och strukturerar deltagandeprocessen. De behöver kunna nå de 

medborgare som de vill ska vara deltagare, utforma en dialog som uppfyller syftet och 

kommunicera själva resultatet av dialogen så att det resultatet blir en del av planen. Det kan 

också innebära en organiserande roll; om kommunen samarbetar med satsningar så som 

Stockholms stad med Boendedialogen (Boendedialogen, 2013) så finns det till exempel 

möjlighet att nå de medborgare som bor i hyresrätt. Detta är annars en grupp som lätt missas 

när utskick och liknande görs till de boende i ett område inför en dialog då inbjudan endast 

sänds till hyresvärden som sakägare och inte varje enskild hyresgäst. Det kan även krävas 

kommunikation med grannkommuner då vissa medborgare där kan vara berörda av frågan 

som medborgardialogen handlar om. Människor kan bo i en kommun och arbeta i en annan, 

de kan bo precis vid gränsen eller på annat sätt påverkas av förändringen som skall diskuteras 

i en dialog men inte nås av informationen som bara skickas ut i kommunen där dialogen 

genomförs. Ett sätt att nå dessa personer är att sätta upp information om förändring på platsen 

där det skall ske (se till exempel Eskilstuna, 2013). På så sätt finns möjlighet att fler av dem 

som använder sig av och rör sig kring platsen nås av informationen. Ett annat sätt att nå en 

större grupp är genom upprättande av kontakt med nyckelpersoner i samhället. Kan de 

övertygas om vikten av deltagande kan detta innebära ett större deltagande då de ofta influerar 

många av medborgarna. Att ha kontakt med nyckelpersoner var något som Filippa Palmgren, 

utredare vid Sundbyberg kommun, tog upp i min intervju och som Christoffer Carlander, 

utredare vid Stockholms stad, nämner när det gäller att bibehålla en god kontakt med andra 

organisationer.  

De förtroendevalda politikerna har beslutandemakten i planprocessen och är ofta även de 

som bestämmer huruvida medborgardialog skall genomföras i planer eller ej. De sitter därmed 

på stor makt och är samtidigt den grupp som uttrycker skepsis och ibland även rädsla inför 

medborgardeltagande. Det är här vikten av intern kunskap gör sig påmind. Tjänstemännen 

kan (och bör kanske) ta på sig rollen att sprida kunskapen som de får genom sådant som 

medverkan i SKL:s nätverk, vidare i organisationens alla led. Kunskapen kring varför 

medborgardialog genomförs måste genomsyra alla delar av organisationen för att både 

tjänstemän och förtroendevalda skall känna sig säkra i sin roll. Det räcker tyvärr inte alltid 

med entusiasm, även om det är en väldigt viktig del, en god kunskapsplattform behövs för att 

dialogsatsningar skall leda till önskat resultat. 
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5.2 Anpassning 

En av de slutsatser som jag anser vara viktigast att ta upp är vikten av att anpassa 

medborgardeltagandet till den enskilda situationen. Healey (2010) tar upp problemen med att 

applicera en planeringsmetod utvecklad för en specifik plats och situation på en helt ny 

geografisk plats och annorlunda situation. Någon typ av styrning kan absolut behövas för att 

ge inspiration men samtidigt är det viktigt att de som genomför medborgardialogen tänker 

utanför ramarna och anpassar typen av dialog, sätten att nå medborgarna och så vidare, efter 

de enskilda förhållandena. Olika platser, olika målgrupper och olika frågor kräver också olika 

utformningar för att lyckas, varje situation är unik. SKL:s nätverk har visat sig vara ett gott 

exempel på en satsning som lägger den kunskapsgrund och bidrar med den inspiration som 

behövs för att kommunerna skall kunna utveckla sitt arbete med medborgardeltagande och 

medborgardialog. Samtidigt visar den på att deltagande kan innebära olika saker i olika 

kommuner då deltagarna får bistå med goda som mindre lyckade exempel. Arnstein (1969) 

menar i sin stegmodell att det är den högsta pinnen på stegen som skall nås och att det är det 

viktigaste vid medborgardeltagande. SKL (2013) trycker snarare på användningen av rätt typ 

av deltagande vid rätt tillfälle, inte att det nödvändigtvis alltid är tvunget med fullt 

medborgarbestämmande. Här lyfts något som jag anser är en viktig poäng men som ofta 

glöms bort; ett välfungerande medborgardeltagande behöver inte alltid innebär full 

medborgarmakt. Jag anser att viss styrning från tjänstemän snarare kan vara bra då även deras 

kunskap och erfarenheter ofta behövs för att genomförandet av en medborgardialog och dess 

innehåll skall vara till nytta längre fram i planprocessen. Enligt mig är det alltså en bra 

blandning av medborgarnas och tjänstemännens (ibland även politikernas) kunskap som leder 

till goda resultat. Blandningen styrs av fördelningen av makten i processen och slutligen 

beslutandemakten och ser därmed olika ut i olika dialogprocesser. Vad som anses som en 

”bra” blandning är därför olika beroende på kommun och situation. 

Vilken teori eller metod som är rätt för situationen kan ibland vara svårt för 

tjänstemännen att veta. Detta leder ofta till att planerare och andra som sysslar med 

medborgardeltagande och medborgardialog lånar av varandra; både nationellt och 

internationellt. Om denna typ av kunskapsdelning sker på rätt sätt kan en lösning som passar 

den unika platsen bli resultatet. Dock får de föränderliga faktorer som finns på alla platser, i 

alla samhällen, inte glömmas bort då de kan utgöra problem vid en allt för direkt överföring 

av metod eller teori. Vilken sorts medborgardialog (mindre möten, större möten, 

gruppdiskussioner, enkäter och så vidare) som genomförs tror jag dock inte är det viktigaste 

när det kommer till att utveckla ett välfungerande medborgardeltagande utan det handlar 

snarare om förberedelserna inför dialogen, hur den genomförs och hur resultatet sedan 

implementeras i planen. Själva planeringen av deltagande-/dialogprocessen är i stort viktigare 

än val av metod. 

Ännu en slutsats som framkommit främst under intervjuerna, men även i och med 

genomgången av plan- och bygglagen, är behovet av förändring uppifrån. Lagstiftningen i 

Sverige idag må vara delvis skriven för att möjliggöra insyn och påverkan men den är inte 

utformad för att skapa en välfungerande medborgardialog. Därmed kan lagen innebära ett 

hinder för de som vill genomföra medborgardialog då samrådet är lagstadgat och därmed 

måste genomföras oavsett om en dialog utförs eller ej. Samrådet kräver mycket tid från både 
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tjänstemän, förtroendevalda och medborgare men består bara av envägskommunikation där 

tjänstemän informerar om vad som skall göras och medborgare, ofta, visar missnöje och 

klagar över att de inte vill att det planerade skall genomföras. När resurser lagts på att 

genomföra ett samråd finns inte alltid möjligheten att dessutom genomföra en 

medborgardialog. Risken finns därför att kommunerna istället nöjer sig efter genomfört 

samråd, då det är det enda som ”krävs” enligt svensk lag. Även planprocessen i sin helhet 

innebär ett hinder för medborgardeltagande i Sverige då den är utformad så att det skall vara 

politiken som styr, detta är dock inte alltid fallet längre då även privata intressen idag är med 

och påverkar utvecklingen av samhället (Cars, 2001, s.13). Jag anser att det därför behövs en 

mer formbar process som går att anpassa efter de förändringar som sker idag och de 

förändringar som i framtiden kommer bli allt fler på allt kortare tid. Planprocessen behöver 

vara öppen för implementeringen av medborgardeltagande och medborgardialog för att det 

skall vara möjligt att utveckla goda och välfungerande deltagandeprocesser i framtiden. 

Formbarhet och flexibilitet är något som krävs i dagens samhälle då det är snabbt föränderligt. 

5.3 Bred kommunikation och jämlikt kunskapsutbyte 

Hur representativiteten ser ut kan skilja sig i olika deltagandeprocesser; i vissa fall är det 

specifika gruppers åsikter som efterfrågas och i andra eftersträvar kommunen att komma åt så 

många som möjligt. Trots att det inte är möjligt att uppnå en fullgod representativitet så är det 

viktigt att i ett tidigt skede av dialogprocessen identifiera vilka det är som påverkas mest av 

frågorna och hur dessa skall kunna nås. Olika grupper kommunicerar på olika sätt och nås 

därför också med hjälp av olika kanaler och verktyg. Det prioritetsschema som SKL (2013) 

redovisar i en av sina skrifter kan då vara ett gott hjälpmedel för att på rätt sätt fördela 

resurser på de olika intressegrupperna. Att påpeka som viktigt här är också frågan om 

medborgare som inte är medborgare enligt lag. Hur denna grupp människor skall behandlas är 

sällan något som lyfts men är ändå något som jag anser är viktig. Inte minst då det inte är helt 

osannolikt att dessa personer i framtiden kommer vara dem som använder sig av de områden 

som planeras och förs dialog kring idag. Palmgren tar i intervjun upp vikten av att inför 

medborgardialoger kommunicera informationen på olika språk. Hon påpekar dock att det 

även finns svårigheter då det kan skapa förhoppningar hos medborgare att kunna 

kommunicera på sitt hemspråk vid själva dialogtillfället, något som skulle kräva enorma 

resurser från kommunen i form av ett flertal tolkar. Detta tycker jag är en intressant aspekt då 

vi i Sverige lever i samhällen med flera kulturer och språk vilket bör tas med i beräkningen 

när det gäller representativiteten men även i hur kommunikationen sker. Jag har tyvärr ingen 

lösning på detta om det inte finns resurser i form av tolkar att tillgå, men det kan vara en 

intressant ingång till medborgardeltagande att studera vid ett senare tillfälle. 

Något annat som bör finnas i åtanke vid kommunikation av kunskap är att inte 

underskatta medborgarnas förståelsegrad (Brabham, 2009, s.253). De som ansvarar för 

distribuering av information från kommunens sida kan omöjligt veta varje medborgares 

bakgrund, utbildning, erfarenheter och annat som påverkar hur väl de förstår det som för 

andra kan anses vara svåra och byråkratiska dokument. På grund av detta är det viktigt att all 

typ av information som berör medborgardialogen, och den eventuella planen som ligger till 

grund för dialogen, finns tillgänglig för alla. Detta kan göras genom att till exempel lägga ut 
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informationen på kommunens hemsida eller sätta upp information på anslagstavlor ute på 

sta´n, på kommunhuset eller platser så som bibliotek där många rör sig. Just 

informationsdelning och deltagandemöjligheter via internet har blivit allt vanligare vilket inte 

är helt överraskande då en allt större del av befolkningen i dagens svenska samhällen, och 

även i världen i stort, kommunicerar just via internet.  

När det kommer till medborgardeltagande via internet kan dock detta innebära vissa 

problem. Det största och vanligaste problemet beror på att vissa människor helt enkelt inte har 

tillgång till en dator och/eller internet, eller kunskapen att använda dem, vilket gör att de helt 

utesluts från de deltagandeprocesser och den information som kommuniceras genom internet. 

Det är därför viktigt att även ge möjlighet till deltagande på andra sätt för att undvika att 

utestänga medborgare som kan ha intresse i frågan. Ett annat problem vid deltagande på 

internet tas upp av Birgitta Strömbäck, planarkitekt vid Nacka kommun, som menar att det 

behövs satsningar för att uppmärksamma när det finns möjlighet att delta på kommunens 

hemsida, ”fysiska medel” så som planscher eller annonser för att styra in medborgarna på 

hemsidan. Få personer går kontinuerligt in på kommuners hemsidor för att klicka runt och se 

vad som händer och utan lite vägledning finns annars risken att många går miste om 

deltagandemöjligheten och som följd blir representativiteten sned. 

Internets fördelar är dock något som Brabham (2009) tar upp då han menar att det är ett 

kreativt forum där dialog kan ske utan att människorna i ett samhälle behöver närvara fysiskt. 

I dagens stressfulla samhälle där möjligheten till deltagande ibland kan hindras av bristen på 

tid håller jag med om att internet kan vara ett bra forum som möjliggör deltagande när det 

passar individen. Även möjligheten att vara anonym, där risken för hierarkiska uppdelningar 

och maktspel i princip är obefintlig, gör att vissa medborgare tycker att detta är ett tryggt 

deltagandeforum. Jag tror att internetdeltagande kan vara ett gott komplement till fysiska 

möten men det bör inte ersätta dem. Min uppfattning är att det är svårare att föra en 

diskussion via chattrum, forum eller liknande än när alla är samlade på en och samma plats, 

ansikte mot ansikte. 

5.4 Tydlighet 

Än idag, 15 år senare, består den oklarhet i gränserna mellan staten, marknaden och samhället 

som Healey (1998) nämner. Detta är ett problem när det kommer till det förtydligande av 

maktrelationer, som bland annat Carlander nämner i min intervju. Han trycker också på hur 

han märker att medborgarna är förvirrade över vilken roll kommunen har vilket innebär 

problem vid medborgardialoger. De olika rollerna som tjänstemännen och de förtroendevalda 

har, och det ansvar som följer med dem, behöver alltså förtydligas för att underlätta framtida 

medborgardeltagande. Carlanders förslag för att förbättra samarbetet mellan kommunens 

olika delar, men även samarbetet med de andra verksamma organisationerna i kommunen, är 

att skapa en enad front som kan minska förvirringen hos medborgarna genom att de 

tjänstemän och politiker som går ut i dialog representerar hela kommunen/staden. Genom att 

göra detta kan de hantera problem och lova att åsikter som framförs, men som inte kan 

behandlas på plats, förs vidare till rätt personer oavsett om det är kommunen eller ett privat 

företag som hanterar frågan. En annan anledning till att tjänstemännens, medborgarnas och de 

förtroendevaldas roller kan uppfattas olika kan helt enkelt bero på att de olika grupperna har 
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olika uppfattning. Åsikterna skiljer sig till exempel ofta när det kommer till hur stor roll 

medborgarna skall ha när det kommer till att vara med och besluta. 

Frågan om beslutandemakt är en viktig del av hur dialogprocessen formas. Detta då det är 

mycket viktigt att tidigt i processen vara tydlig med vad som kan påverkas i frågan och vad 

som inte kan det. Vad som är påverkningsbart eller inte kan bero på sådant som, ur 

lagsynpunkt, måste finnas med i en plan eller på hur mycket som redan är bestämt i planen 

innan medborgardialog genomförs. Problem baserade på det senare kan enkelt undvikas om 

medborgardialogen planeras in tidigt i planprocessen, när så lite som möjligt redan är bestämt. 

Att genomföra dialog tidigt i planprocessen är något som påpekas som viktigt både i 

litteraturen (se till exempel SKL, december 2012, s.1) och av de intervjuade tjänstemännen 

men, som redan diskuterats, är svårt i och med utformningen av dagens planprocess. God 

planering kan också undvika ett maktmissbruk av tjänstemännen som Marshall & Campbell 

(2000) menar kan ske under dialoger där stora motsättningar uppstår. Vid medborgardialoger 

som behandlar känsliga frågor finns det en risk att tjänstemännen och de förtroendevalda 

favoriserar de som skriker högst för att försöka undvika framtida överklaganden. De deltagare 

som syns och hörs mest representerar dock sällan (eller enligt min erfarenhet aldrig) 

majoritetens åsikter och därför är detta inte ett korrekt sätt att genomföra 

medborgardeltagande på. Därför är det extra viktigt att ett medborgardeltagande där alla hörs 

är det som eftersträvas. 

5.5 Möjlighet till reell påverkan 

Medborgarbudget är något som många kommuner använder sig av i sitt arbete med 

medborgardeltagande. Användandet av medborgarbudget i Sundbyberg är bara ett exempel på 

denna deltagandeform som, enligt min bedömning, ligger högt upp på Arnsteins (1969) stege 

och SKL:s (2013) deltagandetrappa. På grund av att denna metod ofta innebär att stor 

bestämmanderätt ligger hos medborgarna själva så är makten förflyttad från politikerna till 

medborgarna. Initiativet till att genomföra ett medborgarbudgetprojekt kommer från 

tjänstemän och förtroendevalda där de bestämmer den summa som medborgarbudgeten skall 

bestå av men efter det ligger ofta beslutandemakten hos medborgarna. I vissa fall är det en 

specifik grupp som får tycka till; i Sundbyberg var det till exempel ungdomar inom ett 

bestämt åldersspann som kommunen gav rätten att både komma fram till vad de ville att 

pengarna skulle användas till och sedan genom röstning besluta vilket av alternativen som 

skulle genomföras. Det resultat som fick flest röster var bindande och därmed det som 

pengarna användes till. 

På Arnsteins stege skulle jag placera Sundbybergs medborgarbudgetprojekt på högsta 

pinnen, ”medborgarkontroll”, då det är medborgarna som har majoritet över beslutsrätten. 

Enligt SKL:s trappa skulle den ligga på högsta steget, ”medbeslutande”. Det jag vill framhäva 

här är att det är möjligt att genomföra medborgardeltagande där medborgarna innehar reell 

makt och med hjälp av sin lokala kunskap kan fatta beslut som de anser vara bäst för 

samhället i stort. Viktigast av allt, detta är ett bevis på att det fungerar att låta medborgarna 

styra. Det enda som förminskar det lyckade i exemplet med Sundbyberg var att medborgarna 

inte hade tillit till processen, de trodde inte att de hade något att säga till om. Precis som bland 

annat Schönwandt (2008) påpekar så är det inte expertkunskapen som medborgarna saknar för 
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att föra fram sina budskap, det är makten. Exempel som Sundbybergs kan ligga till grund för 

att visa skeptiska politiker och tjänstemän att medborgardialog inte behöver vara komplext för 

att fungera. Om fler kommuner genomför medborgardeltagande och medborgardialoger där 

det finns reell möjlighet till påverkan är jag övertygad om att de kommer se ett ökat 

deltagande, ökat intresse och ett större engagemang från medborgarna. Detta leder i sin tur till 

större möjlighet att uppnå en god representativitet då fler grupper kan intressera sig för att 

delta vilket kan minska behovet för kommuner att söka upp grupper för representativitet. 

5.6 Vägen till ett välfungerande medborgardeltagande? 

För att medborgardeltagandet skall vara lyckat krävs att dialogen genomförs på ett sådant sätt 

att de deltagande medborgarna får god information innan under och efter som kommuniceras 

på ett sätt som är lättillgängligt och vid behov riktad. Det krävs även att förutsättningarna för 

deltagandet redovisas tidigt i processen och god uppföljning sker med resultatet av dialogen 

samt hur dessa resultat tas omhand. Dessutom behöver vidare information sedan 

kommuniceras kontinuerligt till de som deltagit samt andra i kommunen. Om dessa steg 

genomförs så finns det en möjlighet att en välfungerande dialog kan komma till stånd. Hur 

dessa moment fungerar och utformas är dock föränderligt; det beror på situationen, var 

dialogen sker och under vilka förutsättningar samt vilka resultat som förväntas av den. Min 

slutsats är alltså att huruvida ett välfungerande medborgardeltagande eller en 

medborgardialog uppstår beror på många föränderliga faktorer. I grunden handlar det dock 

om att, på inom kommunen överenskomna villkor, utforma en process för 

medborgardeltagande som är flexibel nog att kunna anpassas efter olika typer av 

dialogsatsningar och den snabba föränderlighet som finns i samhället idag. 

Vinster av en välfungerande medborgardialog kan vara att även de deltagare som inte är 

helt överens om de slutgiltiga resultaten ändå kan acceptera rättvisan i beslutet. Detta kan i sin 

tur leda till färre överklaganden längre fram i planprocessen men även till ett högre 

deltagande i framtida dialoger då alla ser ärligheten med deltagandet och därmed ser en vinst i 

att delta. På detta sätt kan en positiv spiral utvecklas där medborgarna och tjänstemännen 

tillsammans förbättrar deltagandet och dialogerna. Det är viktigt att kunna följa upp och visa 

på snabba resultat men det är lika viktigt att se det långsiktiga och följa upp med kontinuerlig 

återkoppling även efter genomförandet av dialogen. Deltagande som är utformat på rätt sätt 

innebär en givande upplevelse för alla som medverkar där kunskapsdelning sker mellan alla 

parter. Ett välfungerande deltagande handlar om att skapa förutsättningar för en dialog utan 

ojämna maktförhållanden och eliters monologer. 

Vägen till ett välfungerande medborgardeltagande är alltså flerdelad men med en samlad 

vilja och en god kunskapsgrund hos både tjänstemän och förtroendevalda så är det troligt att i 

slutet av denna väg finna ett tillfredsställande resultat. Förhoppningsvis kan de punkter som 

jag anser viktiga på vägen mot gott medborgardeltagande vara till hjälp vid framtida 

deltagande och dialogarbete. Slutligen vill jag hålla med Forester (2006) om att 

medborgardeltagande i planeringsprocessen är något som är …easy to preach but difficult to 

practice. Trots svårigheter är det ett arbete som är viktigt att genomföra då det, när det 

fungerar väl, innebär ett samarbete som gynnar hela samhället.  
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