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ABSTRACT 
Bergman, V. 2016. Varför ta hjälp av medborgarna? – En studie av medborgardialoger som komplement till den 
representativa demokratin. Kulturgeografiska institutionen, Arbetsrapportserie, Uppsala universitet.  
 
Medborgardialoger blir ett allt viktigare komplement till den representativa demokratin. Uppsala kommuns 
implementerande av medborgardialoger I Gottsundaområdet fungerar i denna studie som ett exempel på hur en 
svensk kommun arbetar med dialogerna. Syftet med studien är att undersöka vilka bevekelsegrunder som ligger 
bakom genomförandet av medborgardialoger och vidare, att undersöka hur kommunen jobbar med att 
delaktigheten på ett jämlikt och representativt sätt ska spegla medborgarnas åsikter. Intervjuer har genomfört 
med två tjänstemän från Uppsala kommun, samt med en medborgare från Gottsunda. För att komplettera 
intervjuerna används även material från SKL och SOU. En enkät med en tjänsteman från SKL har också 
genomförts. I analysen granskas det empiriska materialet i ljuset av akademisk forskning. Slutsatsen som dras är 
att bevekelsegrunderna kan ordnas in i tre kategorier; behovet av att möta de utmaningar som den representativa 
demokratin står inför, att det är ett sätt för kommunen att göra sig synliga samt att tillvarata medborgarnas 
kunskaper om området de bor och verkar i. Det konstateras även att det finns en tydlig koppling mellan 
bevekelsegrunderna och arbetet med att resultatet ska vara representativt för befolkningen. Kommunen jobbar 
bland annat med så kallade tysta grupper, för att på så sätt fånga in de röster som inte kommer till tals inom 
ramen för den representativa demokratin.   
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1. INLEDNING 

Stadsplanering, åtminstone i en vidare bemärkelse, har anor lika gamla städerna själva. Vem 
som äger rätten till marken, hur man organiserar markanvändningen och bestämmelser kring 
tjänster knutna till staden är exempel på områden där planering använts (Healey, 2012). 
Healey (ibid.) identifierar tre planeringstraditioner; ekonomisk planering, planering av den 
fysiska strukturen i staden, samt policyplanering för en effektivare administration. Författaren 
(ibid.) konstaterar att ekonomisk planering ofta utförts av politiker och ekonomer medan den 
fysiska planeringen historiskt utförts av ingenjörer och arkitekter, ofta bärandes på 
individuella utopiska föreställningar av vad en stad kan vara. Upplysningstiden och 
industrialiseringen förde med sig idéer som tydligare relaterade till frågor som gällde 
byggnadsmaterial och funktionalitet, influenser som i sin tur gav upphov till ett behov av att 
reglera byggande och att införa standardiserade byggnormer. Zonindelningar infördes i 
städerna, bland annat för att minimera risken att invånarna exponerades för de föroreningar 
industrierna gav upphov till. De ansvariga ville ha en tydligare åtskillnad mellan 
bostadsområden och industriområden. Infrastrukturplanering blev allt mer nödvändig och 
möjligheten för staten att köpa upp mark blev ett viktigt instrument för att kunna möjliggöra 
offentliga projekt (Healey, 2012). På sextiotalet blev de kritiska rösterna gentemot 
planeringen allt högre. Dels kritiserades den arroganta och överdrivet självsäkra attityden som 
planerarna förfogade över. Enligt Haley (2012) fanns det även en brist på en förståelse 
rörande de sociologiska effekterna av urban utveckling. På sjuttiotalet förändrades dock synen 
på planering och en ny planeringstradition utvecklades, en förändring Healey (ibid.) kallar the 
communicative turn.  

Sedan 2006 driver Sveriges kommuner och landsting (SKL) ett projekt ämnat att främja 
de så kallade medborgardialogerna. Syftet med projektet var att skapa nya former för 
medborgerlig delaktighet samt att integrera dialogen med styrprocesser och 
verksamhetsutveckling (SKL, 2013). Enligt SKL integreras på så sätt invånarnas värderingar 
med de faktakunskaper som tjänstemännen besitter. Avsikten med medborgardialogen är att 
den skall fungera som ett komplement till det representativa systemet och att ge de 
förtroendevalda ett bredare underlag att stödja sig på i sitt myndighetsutövande (SKL, 2013). 
Enligt SKL (ibid.) går bakgrunden till projektet att finna i de utmaningar som vårt 
demokratiska samhälle står inför; till exempel det faktum att medlemsantalet ständigt sjunker 
i de politiska partierna och att valdeltagandet skiljer sig mycket åt mellan olika valkretsar. 
Kommuninvånarna engagerar sig på nya sätt och internet har blivit en allt vanligare 
informations- och kommunikationskanal, ett faktum som både nämns av SKL (2013) och 
mina respondenter från Uppsala kommun. 

Södra staden – dit Gottsundaområdet räkas – pekades ut som ett av de större och 
viktigare utvecklingsområdena i Uppsala i 2010 års översiktsplan. Det faktum att området har 
nära till både stadens centrala delar och natursköna miljöer är enligt kommunen två stora 
anledningar till att området är aktuellt för exploatering. År 2012 gav kommunstyrelsen 
kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan för Södra staden 
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(Uppsala kommun, 2015). Medborgardialoger har på ett eller annat sätt funnits med genom 
hela processen med den fördjupade översiktsplanen. 

Den sjunde november 2015 startade en ny omgång av medborgardialoger rörande 
Gottsundaområdets framtida utveckling. Enligt tjänstemännen på kommunen är tanken med 
denna vända av medborgardialoger att de ska fungera som underlag för den fortsatta 
planeringsprocessen gällande Gottsundaområdet, för att sedermera mynna ut i ett underlag för 
en framtida detaljplan. Projektet tjänar i denna uppsats som ett exempel på hur en svensk 
kommun implementerar medborgardialoger i sin verksamhet. En orsak till att mitt val föll på 
just Gottsundaområdet – förutom att projektet är aktuellt – är just det faktum att många delar 
av området har låg socioekonomisk status i kombination med hög andel utlandsfödda, något 
som bekräftas i Uppsala kommuns strukturöversikt över Gottsunda och Valsätra (Uppsala 
kommun, 2013). Dessutom är valdeltagandet lägre i många valkretsar som tillhör området där 
Gottsunda centrum står ut med nästan 18 procentenheters lägre valdeltagande än 
riksgenomsnittet (Valmyndigheten, 2014). Det är just ett fokus på grupper som på något sätt 
är exkluderade från den politiska och ekonomiska processen och vidare, hur dessa grupper ska 
få mer makt, som genomsyrar Sherry Arnsteins epokgörande artikel a ladder of citizen 
participation (1969). Arnstein benämner i sin artikel dessa exkluderade grupper have-nots  

Arnstein har än idag en inverkan på hur vi ser på medborgerligt deltagande inom 
planeringen.  Arnstein (1969) argumenterar för att det finns en stor skillnad mellan 
delaktighet som i det närmaste kan liknas vid rituell företeelse och den verkliga makt som 
behövs för att påverka utgången av en planeringsprocess. Arnsteins deltagandestege har 
inspirerat planerare under lång tid och drag av den finns att urskilja i SKLs omarbetade 
delaktighetstrappa. Arnstein (1969, s. 126) skriver: The idea of citizen power is a little like 
eating spinach: no one is against it in principle beacause it is good for you. Den samtida 
diskussionen är en fråga om hur man ska ta hänsyn till medborgarna, snarare än om. 
Dessutom kan det finnas en skillnad när det kommer till de bevekelsegrunder planerarna anses 
sig ha för att genomföra medborgardialoger, en diskrepans mellan de teoretiska grundvalar 
som vissa akademiker inom området kommunikativ planering vilar på och det egentliga syftet 
en svensk kommun har med att implementera systemet. Det går även att finna kritik gentemot 
Arnsteins synsätt i den mer samtida litteraturen då till exempel maktförskjutning i riktning 
mot deltagandedemokrati inte alltid är önskvärt. Handlar medborgardialogen i Gottsunda om 
att förflytta makt eller finns det andra orsaker till att genomföra dem?  
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1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka varför en svensk kommun tar hjälp av 
kommuninvånarna i planeringsprocessen. Dessutom vill jag undersöka hur kommunen jobbar 
med att involvera ett så brett segment av den berörda befolkningen som möjligt för att på så 
sätt nå grupper som oftast inte dyker upp på traditionella dialogmöten. De motiv kommunen 
anger ämnar jag jämföra med de motiv till som anges av SKL och SOU.  
  

1. Uppsala kommun använder sig av medborgardialoger i Gottsundaområdet. Vilka 
bevekelsegrunder anser kommunen sig ha för detta och hur jobbar man med 
dialogerna? 

 
2. På vilka sätt jobbar Uppsala kommun med att medborgardialogen på ett så jämlikt och 

representativt sätt som möjligt ska spegla medborgarnas åsikter?  
 

3. Vilka skillnader och likheter finns det mellan SKL, SOU, Uppsala kommun och 
engagerade medborgare i Gottsundaområdet gällande synen på medborgardialoger, 
utifrån bevekelsegrunder och jämlikhet/representativitet? 

 

1.2 Avgränsningar 
En anledning till att valet föll på Gottsundaområdet är att karaktären på området (stor etnisk 
blandning, relativt lågt valdeltagande och låg socioekonomisk status) ställer krav på hur 
delaktigheten utformas, för att resultatet på ett representativt och jämlikt sätt som möjligt ska 
spegla invånarnas åsikter och behov. Resultatet analyserar jag i ljuset av både internationell 
forskning som relaterar till vad som kallas kommunikativ planering, samt forskning som 
tydligare relaterar till svenska förhållanden. I analysen och i den avslutande diskussionen 
jämför jag resultatet från intervjuerna, enkäten och det material som inhämtats från SKL och 
SOU med de akademiska källor jag använder mig av. Materialet från SKL utgörs av 
dokumentet medborgardialog som del i styrprocessen. Från SOU använder jag mig av 
betänkandet till 2014 års demokratiutredning delaktighet och jämlikt inflytande, samt bilagan, 
låt fler forma framtiden.  

Den dialog som för närvarande förs i Gottsundaområdet fungerar i denna uppsats som ett 
exempel på hur en svensk kommun år 2016 införlivar medborgardialoger i 
planeringsprocessen 

1.3 Disposition  
I kapitel två avhandlar jag de metoder jag använt mig för empiriinsamlingen. Kapitel tre går 
djupare in på den internationella och historiska forskningen som berör ämnet. Jag tar avstamp 
i Arnsteins ofta citerade (Corkhill, 2013) a ladder of citizen participation för att sedan ta mig 
vidare till mer samtida forskning, som på ett annat sätt förhåller sig till rådande svenska 
förhållanden. I det fjärde kapitlet redogör jag för den empiri som jag inhämtat från Sveriges 
kommuner och landsting (SKL), samt material hämtat från Statens offentliga utredningar 
(SOU). I kapitel fem redovisar jag det resultat jag fått från mina intervjuer med tjänstemännen 
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och medborgaren från Gottsunda, samt enkäten genomförd med SKL. Avsnittet redovisas 
strukturerat utifrån de två första frågeställningar och varje del avslutas med en kortare 
diskussion där jag gör en jämförelse mellan tjänstemännen, SKL, SOU och medborgaren. I 
avsnittet slutdiskussion för jag en mer djupgående och friare diskussion kring resultatet. 
 
2. METOD  

För att besvara mina frågeställningar har jag genomfört intervjuer med två tjänstemän på 
Uppsala kommun, båda engagerade i arbetet med medborgardialogen i Gottsundaområdet. 
För att få med mig ett medborgarperspektiv valde jag att även genomföra en intervju med en 
medborgare som varit delaktig i medborgardialogen. Intervjuerna som genomfördes var alla 
av kvalitativ, semistrukturerad natur. På förhand noterade jag ett antal teman jag ville att 
respondenternas svar skulle beröra samt några mer specifika frågor jag ville ha svar på.  

Uppsala kommun jobbar inom ramen för SKLs arbete med medborgardialoger. För att 
kunna sätta intervjuerna i ett sammanhang har jag därför kompletterat med empiri från SKL 
och SOU, samt genomfört en enkät med en tjänsteman från SKL. Den akademiska litteratur 
jag stödjer mig på avhandlar både kommunikativ planering generellt, material som tydligare 
är kopplat till medborgardialoger i en svensk kontext används också. Mer om detta under 
rubriken tidigare forskning och teoretiska grundvalar.  

2.1 Intervjuer  
Det finns många olika typer av intervjuer, men de uppvisar gemensamma drag; att 
information utväxlas mellan parterna, att det finns vissa regler som styr graden av formalitet 
och formen det praktiska genomförandet (Bryman, 2011). Min önskan är att få en djupare 
förståelse av mitt ämnesval. Intervju som metod ger mig därför en möjlighet att få 
resonerande och reflektiva svar på en komplex frågeställning.  Mer specifikt genomförde jag 
kvalitativa intervjuer med en semistrukturerad karaktär (Bryman, 2011) där jag ställde frågor 
utifrån de teman jag valt ut.  

I kvalitativ forskning ligger fokus oftare på de intervjuades ståndpunkter, snarare än på 
den som genomför intervjun (Bryman, 2011). Bryman (ibid.) pekar också på den flexibla 
karaktären hos kvalitativa intervjuer, just flexibiliteten är något som jag är ute efter i denna 
uppsats. Kvalitativa intervjuer tillåts röra sig i olika riktningar allteftersom intervjun fortlöper, 
på ett sätt som inte sker med strukturerade intervjuer. Detta kan bidra med ny kunskap om vad 
intervjupersonerna upplever som relevant. Denna aspekt vill jag också komma åt i min 
uppsats.  

För att besvara den frågeställningen som berör hur kommunen jobbar med att nå en 
representativ delaktighet hade man kunnat tänka sig andra vägar än kvalitativa intervjuer. 
Delaktigheten kan delas in i två delar, de som sker under arbetet med medborgardialogen och 
de åsikter som kommer in under samrådstiden. Dessa åsikter inkommer skriftligen och 
diarieförs därför inom ramen för offentlighetsprincipen. Ett alternativ hade varit att undersöka 
den könsmässiga och etniska fördelningen hos de personer som inkommit med åsikter under 
samrådstiden. En sådan metod är för det första tidsmässigt krävande, dessutom är frågan 
huruvida validiteten blir bärande då, åtminstone etnicitet, kan vara svårt att uttala sig om 
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endast utifrån namn. Till det kommer det faktum att man riskerar att bekräfta något som redan 
är allmänt känt, nämligen att föreningsaktiva medelålders män är överrepresenterade i de 
åsikter som inkommer under samrådet. Intervju blev därför det naturliga valet för att på så sätt 
kunna besvara frågan hur kommunen jobbar med frågan hur alla grupper ska få komma till 
tals, det vill säga, hur man når en representativ delaktighet. En kvantitativ datainsamling hade 
riskerat att mest bekräfta att engagemanget inte är representativt, åtminstone inte under 
samrådstiden. 
 
Urval 
En viktig fråga att ta ställning till innan intervjuerna genomförs är att fundera över hur 
respondenterna väljs. Enligt Bryman (2011) blir den brist på klarhet som är typisk för 
kvalitativa undersökningar extra tydlig när det kommer till urval. Det är inte ovanligt att 
kvalitativa forskare använder sig av bekvämlighets- eller tillfällighetsurval (ibid.). Detta kan 
enligt Bryman (ibid.) bero på att representativet inte anses vara lika viktigt som när det 
kommer till kvantitativa intervjuer. Just i mitt fall valdes respondenter utifrån deras 
tjänstemannaroll på Uppsala kommun och deras inbladning i planeringsprocessen i det 
område som uppsatsen kretsar kring, medveten om hur ett sådant urval påverkar reliabiliteten 
och generaliserbarheten i studien. Mer om dessa aspekter under rubriken analys av materialet. 

Den första respondenten kom jag i kontakt med efter att ha läst in mig på den pågående 
medborgardialogen i Gottsundaområdet. Vidare rekommenderade den första respondenten 
mig till den andra, då personen är involverad i arbetet med dialogen i det aktuella området, 
men också för att personen hade tidigare erfarenhet av att arbetet med medborgardialoger.  

Den medborgare jag intervjuat är vald utifrån snöbollsmetoden (Bryman, 2011), vilket 
innebar att jag fick kännedom om personen efter att intervjuat den första tjänstemannen. 
Personen är intressant för min undersökning dels för att han är aktiv i föreningslivet och har 
ett stort engagemang och lokalkännedom. Dessutom representerar personen en av de grupper 
som tjänstemännen benämner tysta, de grupper som kommunen anser behöver fokuseras extra 
på för att nå en representativ delaktighet. Mer specifikt arbetar personen med barn och 
ungdomar i Gottsunda och har engagerats i processen av den anledningen.  
 
Genomförande 
Jag utarbetade teman och några relativt specifika frågor jag inte ville förbise, samtidigt ville 
jag vara öppen för nya tankegångar och spörsmål som respondenterna själva tog upp. Därför 
passade metoden mina frågeställningar. Det hände att respondenternas svarade på ett sådant 
sätt som gav mig anledning att formulera en fråga på ett annat sätt, eller så gav deras svar mig 
anledning att ställa en följdfråga. Bryman (2011) påpekar också att frågeställningarna inte ska 
vara så specifika att de hindrar alternativa idéer eller synsätt som uppstår under insamlingen 
av data. Bryman (2011) påpekar att man ska skaffa sig en egen bild av vad respondenterna 
anser vara viktigt i förhållande till de frågeställningar jag hade, vilket blir möjligt om man i 
någon mån låter respondenterna styra riktningen på intervjun. 

Den första intervjun genomfördes den 29e april och den andra, den andra maj, båda i 
Uppsala kommuns lokaler. Intervjuerna spelades in, något som Bryman (2011, s. 420) 
rekommenderar då kvalitativa intervjuer ofta kräver detaljerade analyser. Bryman (2011) 
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påpekar att det annars är svårt att få med alla nyanser och speciella fraser och uttryck som 
respondenterna använder. Som med alla metoder finns det för- och nackdelar. Vid inspelning 
kan det finnas en risk att inspelningsutrustningen har en hämmande inverkan på 
respondenterna (Trost, 2005, s. 54). Jag bedömde ändå att fördelarna uppvägde nackdelarna 
då jag i lugn och ro kunde gå igenom intervjuerna efteråt. 

Intervjuerna med tjänstemännen pågick i 43 respektive 23 minuter och intervjun med den 
föreningsaktiva personen från Gottsunda i dryga 25 minuter. Intervjuerna gav en bra 
helhetsbild gällande kommunernas arbete med medborgardialoger. Jag hade ett obundet 
förhållningssätt gentemot intervjuguiderna, samtidigt var jag noga med att respondenterna 
tangerade mina på förhand uppställda frågor innan intervjuerna var slut. Anledningen till att 
den första intervjun tog mycket längre tid tror jag går att finna i det faktum att folk agerar 
olika i intervjusammanhang. Bryman (2011, s. 429) konstaterar att det inte är ovanligt att det 
förekommer en stor variation när det kommer till hur lång tid en kvalitativ intervju tar. Min 
första respondent föregick ibland mina frågor och tog inte sällan själv upp mina på förhand 
uppställda frågor och teman. Intervjun med den föreningsaktiva medborgaren genomfördes i 
Gottsunda den sjuttonde maj, även vid detta tillfälle användes inspelningsutrustning. 

2.2 Enkät genomförd med SKL 
Esaiasson et al. (2007) skiljer på intervjuundersökning och enkätundersökning där den 
förstnämnda bygger på muntlig kommunikation och den sistnämnda på skriftlig. I mitt fall 
föll valet på att skicka en enkät via mail, där jag ställde ett antal frågor som komplettering till 
det som går att utläsa i SKLs policydokument. Den person på SKL som svarat på min enkät 
jobbar specifikt med medborgardialoger och kan därför ses som en tillförlitlig källa och ett 
bra komplement till SKLs dokument när det kommer till att redovisa SKLs synsätt på 
medborgardialoger. Enkäten (se bilaga 2) mailades till respondenten och svar inkom efter två 
dagar. Dock hade en intervju varit att föredra då man går miste om nyanser i svaren samt att 
man inte ges möjlighet att ställa följdfrågor. 

2.3 Material från SKL och SOU 
Som empiri används även material från Sveriges kommuner och landsting och Statens 
offentliga utredningar. Medborgardialog som del i styrprocessen (2013) är den skrift, 
tillsammans med enkäten, som jag lutar mig på när det kommer till att klargöra SKLs syn på 
medborgardialoger. Materialet från SOU består av Delaktighet och jämlikt inflytande: 
betänkande av 2014 års Demokratiutredning (SOU, 2016:5) samt bilagan låt fler forma 
framtiden! (SOU, 2015:96). 

2.4 Analys av materialet 
Eftersom lagstiftningen är densamma för alla kommuner i Sverige och SKLs riktlinjer 
används likartat inom landet går det att tala om en viss generaliserbarhet. Dock har Lindh 
(2014, s. 15) i sin analys kommit fram till att det finns en stor variation i förhållningssätt 
mellan olika kommuner. Det kan mycket väl vara så att karaktären och kvaliteten på 
genomförda intervjuer i hög grad är beroende av tjänstemännens personliga egenskaper. Jag 
valde ett transkribera alla mina intervjuer i sin helhet med hjälp av ett transkriberingsprogram. 
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Bryman (2011, s. 429) påpekar att transkribering en mycket tidskrävande process men att 
fördelen är att man bibehåller intervjupersonernas uttryckssätt.  

Materialet från SKL och SOU analyserades kvalitativt. Esaiasson et al. (2007, s. 237) 
menar att ett skäl att använda sig av kvalitativ textanalys är att helheten i texten blir det 
centrala snarare än summan av delarna. 

2.5 Tidigare forskning och teoretiska grundvalar 
Det finns en hel del forskning att tillgå, både när det kommer till kommunikativ planering 
internationellt, men även en hel del som avhandlar medborgardialoger specifikt och som 
bättre passar in i en samtida svensk kontext. Likaså finns det många sätt att studera just 
medborgardialoger, exempelvis genomförde Josefin Lindh (2014) en studie om 
medborgardialogens funktion och påverkan utifrån ett tjänstemannaperspektiv. I studien 
gjorde hon nedslag i fem olika kommuner i Sverige. 

Synen på planeringen förändrades i och med det paradigmskifte som Healey (2012) 
benämner the commuicative turn, en tid då Arnsteins artikel såg dagens ljus. Det är enligt 
Corkhill (2013) svårt att genomföra en studie relaterat till medborgerligt deltagande utan att 
göra det i ljuset av Arnsteins artikel, inte minst eftersom paralleller kan dras mellan Arnsteins 
deltagandestege och SKLs delaktighetstrappa (Castell, 2013). För att kunna analysera 
medborgardialogen som sker i Gottsundaområdet vänder sig till flera olika källor.  

Chalmers tekniska högskola samlade ett antal forskare från olika discipliner som bedrivit 
forskning kring hur tjänstemän i olika kommuner arbetar med medborgardialoger. Arbetet 
mynnade ut i boken Framtiden är redan här: hur invånare kan bli medskapare i stadens 
utveckling (2013). I teoridelen – benämnd medborgardialoger i en svensk kontext – redogör 
jag för några av forskarnas ståndpunkter, som även inbegriper en del kritik mot Arnsteins 
artikel. Jag har även med en artikel av Fung (2006) – Varieties of participation in complex 
governance – som i mångt och mycket är en kritiker av Arnsteins synsätt. 

  
3. MEDBORGERLIGT DELTAGANDE INOM STADSPLANERING 

Om fysisk planering historiskt sett tenderade att fokusera på form och utseende, utifrån 
föreställningen av en utopisk idealstad så kom den moderna tidens planerare att präglas av 
andra ideal. Enligt Healey (2012) såg planerarna utifrån sitt uppdrag på staden mer som en 
blandning av aktiviteter knuta till ekonomi, kultur och hushåll. Utmaningen var att hitta vägar 
att planera en stad som var funktionell, samtidigt som den var lätt att röra sig genom. 
Dessutom skulle staden vara estetiskt tilltalande. Målet för planerarna var att verka för en 
modern stad där människor kunde leva en lika modern livsstil. Tanken var att medborgarna 
skulle ha bra levnadsförhållanden, samtidigt som planeringen dessutom skulle verka för att 
gynna ekonomisk tillväxt. Avsikten var att bygga en funktionell och rationell stad, med 
hänsyn tagen till både det ekonomiska och det sociala livet (Healey, 2012). 

Haley (2012,s. 229) nämner två bakomliggande orsaker till detta paradigmskifte. Den 
första har att göra med övergången till en nyliberalt präglad ekonomisk politik, även här med 
en karaktär av rationalitet, dock vilandes på en mikroekonomisk grund. Ekonomer fick 
alltmer makt inom alla sfärer inom den offentliga politiken. Detta fick som följd att fokus låg 



11  

mer på utvärdering av policyer, både innan och efter genomförandet, snarare än att endast se 
på uppgiften som en teknisk utmaning. Planerare och politiker lutade sig i större utsträckning 
på marknadsekonomiska krafter (ibid.).  

Den andra orsaken hade enligt Haley (2012) snarare att göra med en förändrad diskurs 
gällande synen på relationen mellan kunskap och ideal. Kunskap och ideal var inte längre 
något som existerade i en strikt objektiv mening, det finns med andra ord ingen objektiv och 
slutgiltig sanning som man med vetenskapens hjälp kan komma fram till. Kunskap och ideal 
var något som nåddes genom socialt interaktiv process där värden och i förlängningen 
utförandet aktivt mejslas fram av deltagarna. Denna förändring skedde både på ett ontologisk 
och ett epistemologiskt plan. Denna nya intellektuella våg har allt sedan sjuttiotalet påverkat 
många delar av samhället, inte minst planeringen. När tankarna implementeras inom planering 
brukar man nuförtiden benämna den som diskussionslysten [eng: argumentative], 
kommunikativ eller tolkande planeringsteori (Healey, 2012).  

I en svensk kontext går diskussionerna kring medborgerligt deltagande i 
planeringsprocessen tillbaka till sextiotalet (SOU:216:5, s 389). Enligt Listerborn (2008, s. 
64) går orsaken till det att finna i de storskaliga och omvälvande byggnadsprojekten som 
genomfördes i Sverige på den tiden. Det dröjde dock till 1987 innan medborgerligt inflytande 
på planeringsprocesser lagstadgades (ibid.).  

3.1 Arnsteins deltagandestege 
Trots att Arnsteins idéer härrör från en annan kontinent så har den tjänat som inspirationskälla 
i arbetet med medborgardialogerna i Sverige. Nedan återfinns Arnsteins analysverktyg, a 
ladder of citizen participation.  

Figur 1. Arnsteins deltagandestege.  
Källa: A ladder of citizen participation, Arnstein, 1969, s. 217 
 
Syftet med stegen är att beskriva deltagandeprocesser utifrån nivåer definierade efter 
medborgarnas inflytandegrad. Arnstein (1969) menar att det är eftersträvansvärt att klättra 
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uppåt i stegen för att på så sätt ge mer makt åt personer som saknar makt. Författaren (ibid.) 
delar in stegen i tre segment som Castell (2013) på svenska benämner (nedifrån och upp); 
icke-deltagande, symboliskt deltagande och medborgarmakt. Som icke-deltagande räknas 
manipulation och terapi. Kännetecknande för dessa är att invånarna involveras på ett sätt vars 
syfte snarare är att få dem att ändra uppfattning, eller för att vända fokus från riktiga problem 
snarare än att ge dem riktigt inflytande. Det som Arnstein (1969) kallar för manipulation kan 
ske genom att medborgare placeras i rådgivande kommittéer vars enda syfte är att ”utbilda” 
medborgarna för att på så sätt frambringa deras stöd snarare än tvärtom, att medborgarna 
informerar om sina behov och önskemål. Istället för verklig delaktighet innebär detta nedersta 
steg att medborgargrupper reduceras till agenter som i makthavarnas ögon endast fungerar 
som något som kan liknas vid PR-förmedlare. Inte förrän bandklippningsceremonin är över 
inser medborgarna att de inte ställt de viktiga frågorna, eller att de själva inte haft hjälp av 
tekniska rådgivare eller juridiskt kunniga personer som förstår vidden utav det finstilta i 
överenskommelsen (Arnstein, 1969).  

Det andra steget som Arnstein (1969) benämner terapi är kanske inte lika aktuell i en 
svensk kontext då författaren relaterar fenomenet till public housing, som inte har något direkt 
motsvarighet i Sverige. I detta exempel används hyresgästföreningar som en kanal för olika 
kampanjer, såsom kampanjer för att främja renhållning i bostadsområdet eller sådana som 
syftar till att anpassa medborgarnas värderingar till majoritetssamhällets.  Författaren (ibid.) 
menar att syftet kan vara att avleda medborgarnas medvetande från verkliga problem, som 
godtyckliga vräkningar, segregering och bristfälligt underhåll. 

Det symboliska deltagandet delas in i information, konsultation och pacificering. Enligt 
Arnstein (1969) innebär denna nivå att medborgarna får visst inflytande men hon menar att 
detta steg innehåller ett mått av vad som på engelska kallas för tokenism, som på svenska kan 
liknas vid ett bluffmakeri där medborgarna visserligen får deltaga men att man lägger ingen, 
eller liten vikt vid vad de faktiskt tycker när besluten sedan fattas. Castell (2013) kallar denna 
typ av deltagande för symboliskt. Alltför ofta innebär detta i praktiken en alltför enkelriktad 
kommunikation, det vill säga i riktning från tjänstemän till medborgare. Bland det som 
Arnstein (1969) räknar till konsultation ingår genomförandet av enkätundersökningar, möten 
och offentliga utfrågningar. Det finns enligt författaren (ibid.) en fara med att ensidigt 
använda sig av sådana metoder. Tillvägagångssättet riskerar att bli en ritualliknande företeelse 
som reducerar människor till statistiska abstraktioner där delaktigheten mäts i hur många 
invånare som lämnat in en enkät eller hur många som dök upp på ett visst möte, vilket räcker 
för att makthavarna ska kunna slå sig för bröstet och hävda att medborgarna deltagit i 
processen. Dessutom menar Arnstein (ibid.) att man med detta tillvägagångssätt riskerar att 
bygga upp förväntningar hos medborgarna som sedan inte infrias. Medborgarna blir gång på 
gång blir besvikna då den tid de lagt ner på att exempelvis fylla i en enkät aldrig leder 
någonstans.  

När deltagandet når det femte steget, som Castell (2013) har översatt till pacificering, 
börjar medborgarna nå ett reellt inflytande över processen. Dock påpekar Arnstein (1969) att 
detta deltagande fortfarande tenderar att vara symboliskt. Arnstein (1969) menar att man här 
låter medborgare ha en rådgivande roll men makthavarna har all makt när det kommer till att 
avgöra legaliteten och genomförbarheten hos förslagen. I detta fall blir det mycket upp till 
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makthavarna att avgöra hur långt man är villig att gå för att blidka medborgarna (ibid.).  
Verkligt deltagande, menar Arnstein (1969), nås först när man når den högsta nivån – 

medborgarmakt – på stegen. Medborgarmakt definierar Arnstein (1969) som partnerskap, 
delegerad makt och medborgarkontroll.  Enligt Castell (2013) är det först på denna nivå som 
medborgarna får ett formellt deltagande, till exempel genom bildandet av egna styrelser med 
reella befogenheter. Vid medborgarkontroll åtnjuter invånarna genom lokala demokratiska 
organisationer i det närmaste full kontroll över sin budget. Det som Arnstein (1969) kallar 
partnerskap kännetecknas av en maktfördelning som makthavare och medborgare gemensamt 
fastslår genom överläggningar. Författaren (ibid.) menar att partnerskap blir som mest 
effektivt då det finns en välorganiserad maktbas i samhället som ledargestalter inom 
medborgarrörelsen kan hållas ansvariga gentemot. När medborgarna har möjlighet att betala 
sina ledare för deras ofta tidskrävande arbete, samt anställa (och sparka) sina egna tekniker, 
jurister och samordnare, har medborgarna ett bra förhandlingsläge och stora möjligheter att 
utöva inflytande över exempelvis en stadsplan.  

Överläggningar mellan medborgare och tjänstemän på kommunen kan enligt Arnstein 
(1969) leda till att medborgarna får faktisk makt över en specifik stadsplan. Författaren tar 
upp ett exempel från New Haven, där staden delegerat makten över en stadsplan vidare till ett 
företag som medborgarna grundat. Vidare mottog företaget pengar från staden för att kunna 
anställa egna planerare och konsulter. När förfarandet sker på detta sätt har man enligt 
Arnstein (1969) nått det sjunde steget, delegerad makt. Detta kan enligt författaren (ibid.) 
också ske genom att man ger invånarna veto i sådana fall konsensus inte har infunnit sig efter 
överläggningar. Det sista steget – medborgarkontroll – liknar det föregående steget med 
skillnaden att staden inte har någon roll som mellanhand när det kommer till finansiering 
(ibid.). 

Arnstein (1969) är noga med att påpeka att stegen är en simplifiering men att den belyser 
det faktum att deltagande kan ske på olika sätt och delas in i olika nivåer. Författaren (ibid.) 
nämner dock ett antal hinder på vägen till deltagande. Dessa återfinns på båda sidor av 
staketet. På makthavarnas sida påträffas fenomen som rasism, paternalism och ett motstånd 
gentemot omfördelning av makt. Hos de grupper som saknar makt återfinns brister när det 
kommer till politisk och socioekonomisk infrastruktur och kunskapsbas. Dessutom 
tillkommer svårigheterna med att ordna med en representativ organisation som kan hållas 
ansvarig om det uppkommer misstro. 

3.2 Medborgardialoger i en svensk kontext 
Innan jag går djupare in på medborgardialoger i en svensk kontext vill jag klargöra hur 
medborgardialoger är reglerat i lagen. Demokratiutredningen (SOU, 2016:5) nämner fyra 
områden där kommuner och landsting har en lagmässig skyldighet lagen att föra dialoger med 
medborgarna. För det första har vi plan- och bygglagen (SFS 2010:900) som reglerar hur 
kommunen i arbetet med översiktsplanen ska föra en dialog med till exempel länsstyrelsen 
och berörda grannkommuner, men även med medborgarna. Syftet är dels att förbättra 
kommunens underlag inför beslut, men också att öka medborgarnas insyn i arbetet. 

Medborgardialoger är ett brett begrepp som innefattar många arbetsmetoder. När det sker 
inom ramen för lagen kallar man dialogerna för samråd. Miljöbalken (SFS 1988:08), lagen 
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om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) och lagen om nationella minoriteter (SFS 2009:724) är 
också exempel på lagar som ställer krav på att samråd måste genomföras (SOU, 2016:5, s. 
388).  

Vilka är då medborgardialogernas bakomliggande motiv enligt den akademiska 
litteraturen jag använder mig av? Tahvilzadeh (2014, s. 11) menar att de ideologiska motiven 
bakom medborgardialogerna går att finna i sextiotalets sociala rörelser och deras krav på en 
demokrati präglad av ökat medborgerligt deltagande. Tahvilzadeh (2014) argumenterar vidare 
att förklaringen till det går att finna i ett ökat motstånd gentemot att makten koncentrerats hos 
en icke-legitim elit. Ett ökat deltagande ansågs kunna göra det möjligt för individer att agera 
som politiska aktörer, för att därigenom kunna skapa det goda och deltagande samhället 
(Tahvilzadeh, 2014).  Ett annat motiv till att kommuner arbetar med medborgardialoger är 
enligt Tahvilzadeh (2013, s. 32) att det ligger i tiden och de generellt uppfattas som en 
lovvärd och positiv strävan. Författaren (ibid.) menar att det faktum att SKL jobbar med 
frågorna kan ses som ett tecken på detta. Hon belyser även filosofen Jürgen Habermans 
synsätt, som i mångt och mycket är i linje med Healeys ontologiska och epistemologiska 
omvälvningar jag nämnde i början av kapitlet. Habermas (1996) menar visserligen att 
kunskap och sanning existerar men att tolkningsföreträdet inte är reserverat till någon 
samhällselit. Likaså kan man enligt Habermans inte tala om rationalitet utan att erkänna att 
det nås genom en kommunikativ process, där fria människor på ett jämlikt sätt tillåts att 
resonera sinsemellan. Tahvilzadeh (2014) menar att Habermas sätt att resonera gav upphov 
till teorier om hur en demokrati kan nå legitimitet understödd av förnuft, utan att för den delen 
likställa fakta med olika makthavares yttranden.  

Det är enligt Castell (2013) svårt att tala om ämnet utan att nämna Arnsteins artikel. 
Arnstein argumenterade framförallt för att utsatta grupper i samhället borde få mycket mer 
inflytande över hur staden planeras, byggs och förvaltas (Castell, 2013). Argumentationen i 
Arnsteins (1969) artikel kretsar kring makt och hur mer makt kan ges till svagare grupper i 
samhället. Är det de idealen som idag eftersträvas av svenska kommuner i en samtida 
kontext? Tahvilzadeh (2014, s. 13) skriver att det saknas studier som klargör de motiv som 
ligger bakom deltagandepolitiken men att det går att finna kritik i de fallstudier som gjorts, 
författaren skriver:  

 
Fallstudier är tämligen kritiska till de offentliga organisationernas motiv, som syftar till stärkt legitimitet 
men utan att skapa en meningsfull och tydlig roll för deltagandet inom ramen för etablerade 
beslutsstrukturer. Det triviala deltagande som skapas kan därför bli direkt skadlig för demokratins 
legitimitet eftersom deltagarna kan bli besvikna och desillusionerade. (Tahvilzadeh, 2014, s. 13) 
 

Även om Fung (2006) erkänner att Arnsteins deltagandestege har viss betydelse idag så 
dömer ut han ut den som analysredskap. För det första konstaterar författaren (ibid.) att även 
om det finns många tillfällen då en maktförskjutning i riktning mot den enskilde medborgaren 
är önskvärd så är det långt ifrån alltid så. I många fall är en konsulterande roll att föredra, 
framför full medborgarkontroll. Fung (2006) lyfter fram tre aspekter som berör institutionell 
design i relation till medborgerligt deltagande; ”vilka deltar?”, ”hur kommunicerar de och hur 
fattas besluten?” och ”hur ser relationen utan mellan å ena sidan allmänhetens slutsatser och 
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åsikter, å andra sidan, offentliga policyer och maktutövande?” (Fung, 2006). Fung (ibid.) 
utgår från att bevekelsegrunderna för att föra dialoger med medborgarna, oavsett vilken typ 
planeringsprocess det gäller, är att medborgarna faktiskt sitter på andra kunskaper och insikter 
än vad planerarna gör. När man väl är på det klara med att medborgarna faktiskt har kunskap 
att bidra med ska man enligt Fung (2006, s. 67) ställa sig ett antal frågor. Till att börja med 
ska man fråga sig om personerna är, åtminstone på ett ungefär, representativa för den berörda 
populationen, eller exkluderar man viktiga aspekter eller perspektiv? Besitter personerna 
kompetens nog, har de tillgång till tillfredsställande information för att kunna fatta 
välgrundade beslut och är de mottagliga för kritik från de som inte deltagit i dialogen, kan de 
då hållas ansvariga för deras beslut gentemot de som inte deltar? Fung (2006) konstaterar 
även att en överväldigande majoritet av de verktyg som finns tillgängliga använder sig av 
tämligen bristfälliga metoder när det kommer till urvalet.  

Sveriges kommuner och landsting använder sig av en så kallad delaktighetstrappa (SKL, 
2013). Denna har enligt Castell (2013) hämtat inspiration från Arnsteins deltagandestege som 
Dessa båda schematiska modeller är viktiga för förstå sig på medborgardialogernas teoretiska 
ramverk. Arnsteins tankegångar har dock kritiserats av fler än Fung. I Corkhills (2013) kapitel 
Stegen och kuben – vad döljer sig bakom medborgardialogen som återfinns i framtiden är 
redan här argumenterar hon för att förenklade modeller riskerar att förallmänliga och 
kategorisera en komplex verklighet med tron att modellen löser allt. Corkhill (ibid.) 
argumenterar för att Arnsteins synsätt fokuserar allt för mycket på maktfördelning. 
Visserligen erkänner hon att maktfördelningen är en viktig aspekt av deltagande men att det 
endast är en dimension av dialogen. Corkhill (ibid.) kritiserar även Arnsteins modell eftersom 
att hon likställer en bra dialog med att befinna sig högt på stegen. Författaren (ibid.) menar att 
full medborgarkontroll inte alltid är eftersträvansvärt då det finns gott om exempel där ökad 
medborgarmakt inte alltid varit positivt.  
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4. MEDBORGARDIALOGEN ENLIGT SKL OCH SOU 

4.1 Medborgardialoger enligt SOU 
År 2014 beslutade regeringen att genomföra en utredning vars syfte var att: utarbeta förslag 
till åtgärder för att för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin 
och stärka individens möjlighet till delaktighet och inflytande över det politiska 
beslutfattandet mellan de allmänna valen (SOU, 216:5, s. 3). Utredningen mynnade ut i den 
demokratiutredning som blev klar i januari 2016 och vars undertitel delaktighet och jämlikt 
inflytande belyser vikten utredningen lägger på att så många som möjligt ska känna att de är 
delaktiga i demokratin (SOU, 2016:5, s. 19). I avsnittet som heter medborgardialoger och 
samråd i kommuner och landsting definieras medborgardialoger som följer: 
 

En medborgardialog är i grunden ett möte eller ett samtal mellan väljare och förtroendevalda eller mellan 
medborgare och tjänstemän. Medborgardialogerna är i regel initierade av de offentliga aktörerna, 
kommuner och landsting, och handlar om en aktivitet där individer, intresseorganisationer eller andra 
aktörer bjuds in att framföra synpunkter eller åsikter i en viss fråga och att delta i utformandet av ett 
särskilt beslut. Överlag har medborgardialogerna till syfte att ge beslutsfattarna bättre underlag inför ett 
beslut. (SOU, 2016:5, s. 387) 
 

Vidare konstateras det i SOU-rapporten att dialogerna också kan ha till syfte att: öka 
medborgarnas politiska kunskaper, stimulera det demokratiska deltagande eller att överlåta 
beslutsmakten i en viss fråga (SOU, 2016:5, s 388). Generellt ämnar förslagen till att fördjupa 
den lokala demokratin och bredda det folkliga engagemanget (SOU, 2016:5).  

En av utmaningarna som tas upp i bilagan till demokratiutredningen (SOU 2015:96, s. 
294) är hur kommunerna ska klara av att kombinera den lagstadgade representativa 
demokratin med starka krav på ökat medborgerligt deltagande mellan valen. I 2014 års 
demokratiutredning (SOU, 2016:5) framgår också det finns ett problem med att det faktiska 
inflytandet inte utövas jämlikt i dag. SOU (2015:96, s. 115) påpekar att den sociala 
representativiteten på den kommunala nivån sällan är i fokus på samma sätt som när det 
kommer till den nationella nivån. Medborgardialoger som process är enligt rapporten 
dessutom svår att överblicka. Det finns en risk att det finns oklarheter när det kommer till 
vilka röster som får komma fram och hur de sedan kan göra avtryck i arbetet. Enligt SOU 
(ibid.) finns det därför en risk att medborgardialogen istället leder till ökad politisk 
ojämlikhet. 

4.2 SKLs medborgardialog och delaktighetstrappa 
Uppsala kommun är en av nio kommuner som för tillfället jobbar inom ramen för SKLs 
projekt medborgardialoger om komplexa samhällsfrågor, som i sin tur är en del av SKLs 
arbete med medborgardialoger. Det är av den anledningen SKLs policydokument är av vikt 
att studera. SKL har i egenskap av arbetsgivar- och medlemsorganisation för Sveriges 
kommuner och landsting drivit ett projekt kring medborgardialoger i drygt tio år (SKL, 2013). 
Enligt SKL (ibid.) är syftet med medborgardialogerna att tackla de demokratiska utmaningar 
som vårt samhälle står inför. I vissa kommuner skiljer det så mycket som 50 procentenheter i 
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valdeltagande mellan de valkretsar med högst deltagande och de med lägst. Orsaken till 
snedfördelningen går enligt SKL att finna i socioekonomiska faktorer. Då den svenska 
demokratin i hög grad vilar på den representativa demokratin innebär detta enligt SKL ett 
demokratiproblem. Dessutom är förtroendet för våra lokala folkvalda politiker lågt, 30 
procent (SKL, 2013, s. 7). Att utrikes födda personer är underrepresenterade i den 
representativa demokratin är också välkänt (SOU, 2016:5, s. 225). 

SKLs delaktighetstrappa har fått stor spridning i Sverige de senaste åren (Castell, 2013). 
Vid en första anblick så skiljer den sig från Arnsteins deltagandestege, inte minst när det 
kommer till antalet steg. De två nedre stegen är av förklarliga skäl borttagna då Arnstein 
definierar dessa som icke-deltagande. Likaså saknar SKLs delaktighetstrappa en motsvarighet 
för medborgarkontroll. Enligt SKL (2013) måste man börja med att ställa sig frågan vad 
kommunerna och medborgarna vinner på arbetet med medborgardialoger, samt vilka 
utgångspunkter som ska råda. Enligt SKL (ibid.) krävs det att det råder en samsyn mellan 
politiker – över blockgränserna – samt mellan tjänstemän och politiker, om varför det är av 
vikt att föra en dialog med medborgarna för att en hållbar dialog ska vara möjlig. Man bör 
också klargöra varför tjänstemännens faktakunskaper behöver kompletteras med 
medborgarnas värderingar (SKL, 2013). SKL nämner ett område man bör lägga särskild vikt 
vid, nämligen hur man ska arbeta med starka respektive svaga grupper. Man bör enligt SKL 
(ibid.) analysera vilka grupper som är aktiva och redan har ett engagemang, likaså bör man få 
klart för sig vilka grupper som inte kommer till tals samt att analysera varför, vilka hinder 
som finns och vilka metoder som krävs för möjliggöra ett bredare deltagande. Utifrån 
analysen bör sedan en diskussion ske kring hur man ska balansera de olika gruppernas 
inflytande för att få ett så heltäckande underslag som möjligt.  

SKL (2013, s. 9) argumenterar för att det finns fyra olika principer man kan tala om 
utifrån nationell såväl som internationell erfarenhet. Den första principen handlar om hur man 
tydliggör för medborgarna hur ansvarsfördelningen ser ut, framförallt mellan förtroendevalda 
och tjänstemän. Principen ska också klargöra hur processen är utformad. Den andra principen 
relaterar till vad organisationen egentligen lovar medborgarna efter att man beslutat att 
genomföra en dialog. Enligt SKL (2013) kan det till exempel handla om vilka löften man ger 
medborgarna gällande graden av inflytande, hur återkoppling sker samt hur information 
tillgängliggörs. Denna princip innefattar även att man tydliggör vilka grupper som prioriteras. 
När denna typ av principer är klarlagda är det enligt SKL (ibid.) även viktigt att de förs ut till 
invånarna så de har kunskap om de löften som ges från kommunens sida. Den tredje typen av 
principer gäller framtagandet av någon typ av överenskommelse mellan medborgare och 
kommunen där det framgår vilka frågor som medborgardialogen genomförs kring, samt 
vidare, på vilket sätt medborgarna ska bli delaktiga och hur ansvarsförhållandet ser ut mellan 
medborgare, förtroendevalde och tjänstemän (SKL, 2013).  

Den fjärde typen av medborgardialoger har vi enligt SKL (2013) inte sett exempel på i 
Sverige tidigare. Den relaterar främst till länder där man arbetar med medborgarbudgetar. I 
dessa fall sker medborgardialoger ofta i regi av det civila samhället (ibid.). SKL (2013) 
belyser vikten av att de förtroendevalde är införstådda med varför medborgardialoger är ett 
viktigt verktyg. SKL (2013, s. 13) menar att förtroendevalda såväl som tjänstemän måste: … 
omfattas av en kultur som kännetecknas av vilja att lyssna på medborgarna. Det handlar 
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enligt SKL (ibid.) dels om att synliggöra kommunens arbete men att tillvarata medborgarnas 
kunskaper gällande de lokala förutsättningarna är enligt SKL (2013) också viktigt. Själva 
ansvaret för att sjösätta en medborgardialog ligger hos våra förtroendevalda, det är dem 
medborgarna kan utkräva ansvar gentemot. En förutsättning för det är enligt SKL (ibid.) att de 
förtroendevalda känner tillit till processen. 

När i processen ska medborgardialogen då genomföras för att nå bäst resultat? 
Undersökningar visar att fullmäktigeledamöter att de föredrar att dialoger förs tidigt i 
processen och vid utvärdering av resultatet (Gilljam, Karlsson, Sundell, 2010). Enligt SKL 
(2013) motsägs detta dock av erfarenheter som visar att det i praktiken sker 
medborgardialoger i nära anslutning till beslutstillfället. Målet blir i sådana fall i första hand 
att förankra ett beslut som kommunen redan anser vara det bästa. SKL (2013) bedömer dock 
att medborgardialoger kan genomföras under många stadier av processen, beroende på vad 
man är ute efter. Att låta dialogen ske tidigt i processen är bra om man är ute efter att 
kartlägga behov. I andra fall då behoven redan är fastställa genomför kommunen dialogen för 
att leta lösningar och genomföra förbättringar. Av detta skäl anser SKL (2013) att syftet med 
dialogen måste fastställas på förhand för att man ska kunna ta ställning till när i processen 
dialogen ska ske. I styrprocessen är det också viktigt att det tydligt framgår när resultatet av 
dialogen tas om hand samt hur man återkopplar resultatet till medborgarna, detta därför att 
risken annars blir stor att misstroendet ökar, vilket resulterar i att medborgardialogens syfte 
motverkas (SKL, 2013).  

SKL (2013) är tydliga med att utgångspunkten skall vara att det är de förtroendevalda 
som ska besluta om och när medborgardialoger ska genomföras, samt att syftet med 
dialogerna inte är att ersätta det representativa systemet med direktdemokrati. Avsikten är 
enligt SKL (2013, s. 17), att medborgardialogerna: … snarare ska stödja det representativa 
systemet och öka tilliten till den lokala demokratin. SKL (2013, s. 17) säger sig använda en 
delaktighetstrappa som: utvecklades i USA under 1960-talet. Alltså den trappa som Castell 
(2013) kopplar ihop med Arnsteins deltagandestege. Dock i modifierad version för att passa 
svenska förhållanden (SKL, 2013).  

 
Figur 2. SKLs delaktighetstrappa 
Källa: Medborgardialog som del i styrprocessen, Sveriges kommuner och landsting, 2013, s. 18 
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Hur definierar då SKL de olika stegen på delaktighetstrappan? Det första steget – 
information – finns till för att information är en förutsättning för att medborgarna ska kunna 
vara delaktiga från första början. Detta innebär enligt SKL (2013) att man måste förse 
medborgarna med lättillgänglig, balanserad och objektiv information för att ge medborgarna 
en möjlighet att förstå problemet, synliggöra möjligheter och alternativ, samt kunna komma 
med lösningar. Konsultation inbegriper att man ger medborgarna en möjlighet att komma med 
återkoppling gällande olika förslag, eller presentera alternativ för att på så sätt ge 
medborgarna en möjlighet att ta ställning. Detta steg kan också innebära man behandlar 
medborgarnas synpunkter eller klagomål. Dialog innebär att man ger medborgarna en 
möjlighet att mötas på olika sätt för att kunna föra en dialog – mellan varandra och med 
tjänstemän – kring samhällets utveckling. Målet är att alla ska ha en chans att yttra sina åsikter 
och argumentera för sin sak samt att samförstånd med andra ska nås. Inflytande infinner sig 
enligt SKL (2013) då medborgarna ges möjlighet att vara delaktiga över en längre period och 
utifrån ett övergripande tema, hela vägen från identifiering av behov till underlag för politiska 
beslut. Medbeslutande innebär att de folkvalda delegerar ansvar till en nämnd eller styrelse 
där deltagarna är valda i egenskap av personer istället för politisk tillhörighet, att delegera 
beslut till medborgarna genom en beslutande folkomröstning är också en möjlighet.  

SKL (2013) lyfter fram betydelsen av representativitet (SKL, 2013, s. 21). I Sverige är 
det vanligast att vi fokuserar på ålder, kön och geografisk spridning. SKL (ibid.) menar dock 
att dessa kategorier inte är tillräckliga och inte alltid återspeglar de värderingar som finns i 
samhället och uppmanar kommunerna att fundera över vad som ger en representativ bild av 
deras befolkning. SKL exemplifierar detta med ett exempel från Kanada där befolkningen 
delas in i hela 67 olika livsstilsgrupper, där medborgarna själva får avgöra vilken grupp de 
tillhör. Detta kan enligt SKL (ibid.) ge en mer mångfacetterad bild än att endast tänka i termer 
av kön, ålder och geografisk hemvist. SKL (2013, s. 23) åskådliggör också behovet av att 
kommunicera med medborgarna på många olika sätt för att möta medborgarnas olikheter. Det 
kan handla om allt från fysiska möten, digital och skriftlig information och lokal-TV. 
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5. MEDBORGARDIALOGEN I GOTTSUNDA 

I följande avsnitt presenteras resultatet av mina intervjuer med tjänstemännen på Uppsala 
kommun samt medborgaren från Gottsunda. Svaren redovisas utefter de första två 
frågeställningarna, de som relaterar till bevekelsegrunder och jämlik representativitet. 
Därefter för jag en kortare diskussion där jag även jämför mitt resultat med materialet från 
SKL och SOU för att urskilja skillnader och likheter. 

5.1 Bevekelsegrunder  
Vilka är då de främsta anledningarna till att arbeta med medborgardialoger i 
Gottsundaområdet enligt mina respondenter? Något som kom upp tidigt i båda mina 
intervjuer tangerar det som både SKL (2013, s. 7) och SOU (2016:5, s. 225) är inne på, 
nämligen de utmaningar som vår representativa demokrati står inför:  
 

Ja, och det handlar ju mycket om det här med att man ser att vi dels att vi har utmaningar i samhället med 
att färre och färre är engagerade i politiska partier. Våra politiska partier härstammar från de stora 
folkrörelserna; alltså socialdemokraterna med arbetarrörelser, bonderörelsen kopplat till centerpartiet och 
liknande. Det har ju gjort att man ju haft förankringsprocessen väldigt mycket gratis, skulle jag säga. 
(Tjänsteman, Uppsala kommun) 
 

Samma respondent pekade också på problemen vi har med synen på den representativa 
demokratin. Undersökningen jag förmodar att han hänvisar till är författad av Lindberg och 
Svensson (2011) och synen på styrelseskick återfinns på sidan 55:  
 

Vi hade ett stort politiskt möte ute i Gottsunda förra veckan, där SKL var representerade. Det var väldigt 
många intressanta saker, till exempel den här World survey undersökningen som Göteborgs universitet 
gör för Sveriges räkning. Enligt de så var det 15 % i åldrarna 18-29, eller någonting sådant i Sverige, som 
sa att landet lika gärna kunde ledas av en stark ledare eller av militären som att vara en demokrati, och där 
har vi en stor utmaning. 
(Tjänsteman, Uppsala kommun) 
 

SKL är också inne på samma spår som tjänstemännen på kommunen: 
 
Det finns fler orsaker, samhället blir alltmer diversifierat vilket gör att människor inte delar samma 
verklighet samhället glider isär, de är få som väljer att vara medlemmar i politiska partier och i 
civilsamhällesorganisationer och de som är medlemmar är allt äldre och dessa organisationer blir allt mer 
elitistiska, vi ser också att förtroendevalda i ökande grad blir utsatta för hot och hat vilket påverkar viljan 
att ta politiska uppdrag och även våga ta svåra beslut, vi ser också en ökad extremism i samhället. Därför 
behöver vi involvera fler människor i samhällets utveckling och få fler att ta ansvar för denna, du vet det 
där med att demokrati är något man behöver man kämpa för varje dag stämmer rätt väl i dagens samhälle. 
Vi ser också att det är nödvändigt att arbeta med delaktighet och dialog för att utveckla en demokratisk 
och social hållbarhet. 
(Enkät, SKL) 
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Tjänstemannen från kommunen talade vidare och kopplade ihop det de som han uttryckte det, 
”oroande siffrorna”, med en bristande förståelse hos allmänheten gällande förståelsen för vad 
en kommun gör, att invånarna måste få en bättre förståelse för hur processerna går till: 
 

Det är väldigt stora grupper i Sverige, (…) eller kommunen generellt som inte riktigt vet vad en kommun 
gör, man ser inte att den är politiskt styrd och att man själv har ett inflytande över hur den drivs eller vad 
som händer. 
(Tjänsteman, Uppsala kommun) 
 

Uppsala kommun jobbar för närvarande inom ramen för projektet medborgardialoger om 
komplexa samhällsfrågor. Projektet ämnar till att dels jobba med frågor där det kan 
förekomma intressekonflikter. Respondenten tangerar även bevekelsegrunderna för att 
genomföra medborgardialoger: 
 

Det här är andra vändan och Uppsala kommun var inte med i första vändan. Det är ett pilotprojekt för att 
testa hur man kan jobba med lite djupare frågor där det kan finnas intressekonflikter och fördjupa arbetet 
med de typerna av frågor i ett tidigt skede. Både för att förbättra förtroendet och öka kunskapen om 
processer, men framförallt för att lyfta in olika perspektiv. I slutändan ska det ju fattas klokare beslut med 
större förankring. 
(Tjänsteman, Uppsala kommun) 
 

Fung (2006) menar att man måste utgå från medborgarna faktiskt sitter på andra kunskaper 
och insikter än vad planerarna gör:  

 
Den dialogen hänger väldigt mycket ihop med att vi inte är experter på det här området. Vi åker ut ofta 
relaterat till arbetstider 8-17 och det är ingen i vår arbetsgrupp som bor i området heller liksom. Det 
handlar om att prata med de som kan mycket mer än vad vi kan. 
(Tjänsteman, Uppsala kommun) 

 
En tjänsteman gav även ett exempel på varför en mer direkt demokrati inte alltid är önskvärt. I 
situationer där det råder konsensus för att till exempel bygga bostäder – både hos medborgare 
och planerare – kan en mer direkt demokrati hindra byggandet av bostäder. Det kollektiva 
intresset riskerar att åsidosättas på grund av individers personliga intressen:   

 
Sen så har vi ett problem, som vi var inne på tidigt här, kopplat till nimby-problematiken [eng; not in my 
backyard]. (…) även politisk så finns det en enighet att vi ska bygga bostäder, vi ska bygga kollektivtrafik 
i nära lägen så man kan leva hållbart och sådana typer av saker men samtidigt kan det ju vara så, att det 
alltid bor någon intill. 
(Tjänsteman, Uppsala kommun) 
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Skillnader och likheter 
Enligt vad som kan utläsas i medborgardialoger som del i styrprocessen (SKL, 2013) är syftet 
med medborgardialogerna att tackla de demokratiska utmaningar som vårt samhälle står inför. 
Föga förvånande får jag ett mycket liknande svar från tjänstemannen på SKL. Det faktum att 
allt färre engagerar sig i politiska partier anser tjänstemannen på Uppsala kommun vara en 
anledning till att det representativa systemet inte lägre räcker till. Dessutom anser 
tjänstemannen att det är en stor utmaning den representativa demokratin står inför och 
hänvisar till undersökningen från Göteborgs universitet. Även SOU (2016:5, s. 225) anser att 
det låga förtroendet för våra politiker och den representativa demokratin är ett problem. 
Ytterligare en bevekelsegrund är att Uppsala kommun vill öka förtroendet för kommunen och 
samtidigt öka medborgarnas kunskaper om processer då det enligt respondenten finns väldigt 
stora grupper i Sverige som inte riktigt vet vad en kommun gör, för att på så sätt göra 
medborgarna till politiska aktörer, något som även Tahvilzadeh (2014) är inne på. Många 
inser inte att kommunen är politiskt styrd och att man själv faktiskt har ett inflytande över hur 
den drivs eller vad som händer. Detta motiv återfinns även i SOU-rapporten (2016:5, s 388). 
Samma rapport nämner att deltagandet även kan syfta till att överlåta beslutsmakten i vissa 
frågor. En liknande formulering går även att finna i SKLs styrdokument (2013). Däremot var 
denna aspekt inget som varken tjänstemännen på SKL eller kommunen tog upp. Arnstein 
(1969) exemplifierade delegerad makt med ett exempel från New Haven, där makten 
överfördes till befolkningen genom att medborgarna startar ett företag som mottog pengar för 
att själva ansvara över processen. Mig veterligen så har inte detta skett inom fysisk planering 
även om exempel på delegerad makt går att finna inom andra typer av verksamheter. Ett 
exempel som man kan likna vid Arnsteins definition av delegerad makt är sättet Tubberöds 
boende på Tjörn drivs, det vill säga som ett eget företag där medarbetarna har mer ansvar 
(Olausson, 2016). Däremot anser såväl SKL, SOU och tjänstemännen att en viktig anledning 
till att föra medborgardialoger är att man på så sätt lyfter in olika perspektiv, att motiven i 
enlighet med Fung (2006) både relaterar till att öka kunskapen och stärka förtroendet. Det 
faktum att invånarna sitter på viktiga kunskaper som planerna kanske inte alltid gör tas också 
upp av en av respondenterna. 

Både SKL och Uppsala kommun är tydligt enade i frågan om att vår demokrati vilar och 
bör fortsätta vila på den representativa demokratin. Tjänstemannen menar precis som Corkhill 
(2013) att Arnsteins modell inte alltid är eftersträvansvärt eftersom att hon likställer en bra 
dialog med att befinna sig högt på stegen. Författaren (ibid.) menar att full medborgarkontroll 
inte alltid är att eftersträva då det finns gott om exempel där ökad medborgarmakt inte alltid 
varit positivt. Detta synsätt går att koppla ihop med det som tjänstemannen kallar nimby-
problematiken. 

För att medborgardialogen ska vara en bra metod krävs det enligt SKL (2013, s. 13) att 
förtroendevalda såväl som tjänstemän måste omfattas av en kultur som kännetecknas av vilja 
att lyssna på medborgarna. Att mycket är upp till tjänstemännen kan även skönjas i ett svar 
jag fick från den engagerade medborgaren som svarar relaterat till arbetet men barn och 
ungdomar i Gottsunda: 
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[Tjänstemannen] har tagit den här frågan på allvar, hen har på riktigt tagit tag i sådana här frågor och han 
är bra på att hitta lämpliga tjänstemän som ställer upp och hjälper till med det ekonomiska, politiska eller 
någonting sådant. Oh, det som jag säger till dig är att det inte är lätt för [Tjänstemannen], han kämpar. 
(Engagerad medborgare, Gottsunda) 
 

5.2 Representativ och jämlik delaktighet 
Målet att nå en representativ delaktighet är något som respondenterna själva tog upp. Motiven 
går som sagt att koppla ihop med de motiv kommunen anger för att genomföra 
medborgardialoger från första början. Detta hänger i mångt och mycket ihop med att 
delaktigheten i den representativa demokratin inte är jämt fördelat i samhället, varken mellan 
etniska grupper eller om man ser till olika utbildningsnivåer. Därför belyser respondenterna 
att det finns ett behov att jobba med andra kanaler som kompletterar det representativa 
systemet: 
 

Och tittar vi apropå där här med etnicitet eller om vi tittar på utbildningsnivå så kan vi också se, det är 
ganska tydligt att inte är vem som helst som är aktiva i politiska partier, det är ju en privilegierad klass för 
att förenkla lite grann. Det man ser då är väl att vi har utmaningar med att jobba med trovärdigheten och 
förtroendet för demokratin.  
(Tjänsteman, Uppsala kommun) 
 

Ovanstående citat kan också kopplas till SOU (2016:5) som konstaterar att etniska minoriteter 
är underrepresenterade i politiska partier. Vidare nämner en av mina respondenter hur man 
jobbar med så kallade tysta grupper. Arnstein benämner i sin artikel dessa exkluderade 
grupper som have-nots. Paralleller kan dras mellan dessa grupper även det i en historisk 
amerikansk kontext. I Arnsteins (1969) artikel handlar om marginaliserade människor, 
framförallt i afroamerikanska områden, medan det i Uppsalas fall snarare relaterar till de 
grupper som kommunen identifierat som extra viktiga att engagera. Dessa så kallade tysta 
grupper, vars röster inte hörs i så stor utsträckning inom ramarna för den representativa 
demokratin. En respondent säger: 
 

Det var ju att vi jobbar med fokusgrupper för att vi vet ju att alla grupper vanligtvis inte kommer till tals 
på samma sätt i dialogprocesserna och då så har vi identifierat vissa så kallade tysta grupper för att höra 
om saker och ting skiljer sig.  
(Tjänsteman, Uppsala kommun) 
 

Vilka grupper är det då som är mest reaktiva och hur jobbar kommunen med att se till att inte 
deras röster blir överrepresenterade? Respondenten ger även fyra exempel på tysta grupper – 
barn, föräldrar men unga barn, äldre och etniska föreningar – grupper vars röster inte hörs på 
öppna möten och på traditionella dialogmöten: 
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Det är ofta medelålders, föreningsaktiva män som är reaktiva. De har redan en åsikt om vad som ska 
hända och vad som är fel. I Gottsunda har vi har valt att, man skulle nästan kunna säga snedvrida i våra 
fokusgrupper och fokusera på tysta eller svaga grupper som man brukar prata om. Barn, föräldrar med 
unga barn, äldre, etniska föreningar, är sådana grupper. Just för att de andra grupperna fångar man in 
ganska väl när man går ut med större öppna möten och traditionella dialogmöten.  
(Tjänsteman, Uppsala kommun) 
 

Ytterligare en anledning till att just etniska minoriteter anses vara en tyst grupp kan vara att 
det hänger ihop med lagen om nationella minoriteter (2009:724) som nämns i SOU (2016:5) 
där språkbarriärer är en av anledningarna till att samråd måste hållas. Planeraren resonerar 
sedan vidare om vikten av att vara införstådd med att deltagare på öppna möten sällan 
representerar ett tvärsnitt av den egentligt berörda delen av befolkningen: 
 

Jag tror att det är väldigt viktigt att vi är medvetna om det när vi bjuder in till dialogmötet den 26e maj, 
det kommer det inte vara så att vi får en representativ bild baserat på de som kommer på det här mötet.  
(Tjänsteman, Uppsala kommun) 
 

Respondenten trycker på att det inte nödvändigtvis behöver skilja sig åt när det kommer till 
åsikter mellan dessa så kallade tysta grupper och övriga men att man samtidigt måste vara 
medveten om att det kan slå över åt andra hållet om man lyssnar för mycket till en grupp, bara 
för att de är organiserade och eniga: 
 

Ett annat problem är ju vilka är det vi ska lyssna på. OM det kommer tio personer och de är rörande eniga 
om att det är ett specifikt förslag, ska man lyssna på det och säga att de står bakom alltid. Vi har faktiskt 
en representativ demokrati där faktiskt över 80 % går och röstar, även om de inte gäller Gottsunda och 
Valsätra där det är under 60 %. Det ska vi också ha med oss, apropå förtroendefrågan. Hur mycket ska 
man då lyssna till några enskilda personer? Det finns ju ett demokratiskt problem åt andra hållet också, 
ska tio personer få ett oproportionellt stort inflytande över vad som händer för att de mobiliserar sig och 
finns på plats?  
(Tjänsteman, Uppsala kommun) 

 
SKL menar att det är kommunens ansvar att ta reda på vilket sätt dessa tysta grupper kan 
göras delaktiga. Det kanske inte räcker att gå via de traditionella kanalerna, såsom möten och 
samråd: 

 
Jag menar att den enskilda medborgardialogen inte behöver vara representativ, utan 
kommunen/landstinget måste i medborgardialogarbetet identifiera vilka grupper de behöver göra 
delaktiga och sedan ta reda på vilket sätt dessa grupper vill prata med kommunen. Men helt klart är att vi 
vill komplettera det möten som kommunerna bjuder in till med uppsökande verksamhet och möta 
människor där de känner sig bekväma.  
(Enkät, SKL) 
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Den föreningsaktiva medborgaren från Gottsunda ger ett exempel på hur ett sådant alternativt 
möte kan se ut: 

 
(...) vi hade ungefär tio barn som hjälpte till. De kollade vilka platser som var lite mörka till exempel. Och 
vilka platser som behöver renoveras. Det är ungdomarna och barnen själva som har kommit fram till 
saker, och jag som representant har egentligen sett till vad de här barnen önskar och så.  
(Engagerad medborgare, Gottsunda)  

 
Medborgaren från Gottsunda belyser även tydligt att det är fler än enskilda medborgare som 
engageras i processen. Det är en komplex sammansättning av nätverk som engageras, något 
som medborgaren belyser:  

 
(…) vi har en grupp här som heter nätverksgrupp, som är en samling av kuratorerna, skolrektorerna, 
Gottsundabiblioteket, kyrkan, studiefrämjandet, stadsteatern, polisen i området, socialtjänsten och olika 
organisationer och föreningar som, rädda barnen och röda korset. Genom nätverksgruppen jobbar vi ofta 
med allt vad gäller frågor om man ska utföra saker och ting och om det kommer något slutresultat också 
att den här saken är utförd. 
(Engagerad medborgare, Gottsunda)  
 

Skillnader och likheter 
I SOU (2016:5) framgår det att det finns ett problem med att det faktiska inflytandet inte 
utövas jämlikt i dag. Detta blir också tydligt då man läser svaret från Uppsala kommun där 
respondenten menar att det är ofta medelålders, föreningsaktiva män som är reaktiva. 
Samtidigt är respondenten fullt medveten om att det inte heller är en representativ del av 
befolkningen som kommer närvara på det öppna dialogmötet hen pratar om. Det är enligt 
Fung (2006) viktigt att denna medvetenhet finns hos planerarna. Författaren (ibid.) tycker att 
måste börja med att fråga sig, åtminstone på ett ungefär, om gruppen är representativ för den 
berörda populationen, eller riskerar man att exkludera viktiga aspekter med det urval som 
används?  

Medborgarna måste få tillgång till tillfredsställande information för att kunna fatta 
välgrundade beslut (Fung, 2006). Enligt mig hör den aspekten delvis ihop med att lagen om 
nationella minoriteter kräver samråd, där språkförbistringar kan förekomma. Att få 
information på ett språk man förstår är givetvis en förutsättning för att man ska kunna ta del 
information som möjliggör välgrundade beslut. Att utrikes födda personer är 
underrepresenterade i den representativa demokratin är välkänt enligt såväl SOU (2016:5, s. 
225), SKL (2013) som tjänstemännen på kommunen. 

 Båda mina respondenter från kommunen nämnde arbetet med tysta grupper, det gör även 
SKL (2013) som skriver att man först bör analysera vilka grupper som är aktiva och redan är 
engagerade. Därefter bör man utreda vilka grupper som inte kommer till tals samt att 
analysera varför. Med hänsyn taget därtill undersöker man vilka hinder som finns och vilka 
metoder som krävs för möjliggöra ett bredare deltagande. I huvudsak sammanfaller SKL och 
kommunens åsikter kring arbetet med tysta grupper med, bland annat är båda helt överens om 
vilka grupper som är mest reaktiva. Däremot inbegrep inte svaren en ingående förklaring till 
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hur kommunen identifierat vilka grupper som kan benämnas som tysta. Jag upplevde att det 
fanns en osäkerhet när respondenten fick frågan om exakt vilka grupper som de benämner 
som tysta i Gottsundaområdet. Fung (2006) nämner också det faktum att planerarna ofta 
använder sig av bristfälliga metoder när det kommer till urvalet. SKL (2013) menar dessutom 
att grupper definierade utefter ålder, kön eller geografisk spridning inte är tillfredställande nog 
då dessa kategorier inte alltid återspeglar de värderingar som finns i samhället. SKL (2013) 
uppmanar kommunerna att fundera över vad som ger en representativ bild av deras 
befolkning. Exemplet från Kanada som SKL (2013) berömmer, där medborgarna själva får 
avgöra vilken grupp de tillhör, var inget förslag som togs upp, varken i enkäten med SKL 
eller under intervjuerna med tjänstemännen.  
 
6. SLUTDISKUSSION 

När det kommer till bevekelsegrunderna tycker jag mig ha identifierat tre huvudkategorier 
som svaren kan samlas under. Den första kategorin relaterar till svar som på något sätt handlar 
om att tackla de demokratiska utmaningar vårt samhälle står inför. Att det är en verklighet att 
förhålla sig till råder det stor enighet om, mellan SOU, SKL och tjänstemännen på 
kommunen.  

Den andra kategorin inbegriper bevekelsegrunder som skildrar kommunens önskan att 
göra sig synliga för medborgarna. Det steg på deltagandestegen som Arnstein (1969) 
benämner manipulation kan exempelvis ske genom att medborgarna sätts i kommittéer och 
agerar som rådgivare åt kommunen. Om det enda syftet med dialogerna är ”utbilda” 
medborgarna, med målet att frambringa ett starkare stöd för kommunens åsikter, snarare än 
tvärtom, att medborgarna informerar om sina behov och önskemål finns det enligt Arnstein 
(1969) ett problem. Medborgarna riskerar att reduceras till PR-förmedlare. Tydligt från svaren 
är att det som Arnstein kallar för PR visserligen är en viktig faktor för kommunen, i det 
avseendet att dialogen delvis ämnar öka förtroendet för kommunens arbete. Det handlar alltså 
både om att förbättra förtroendet men också att öka medborgarnas kunskap gällande 
processer. Dock kan jag inte se att det skulle vara problematiskt då respondenten från 
kommunen framhäver att motivet framförallt handlar om att lyfta in fler perspektiv för att på 
så sätt kunna fatta bättre beslut.  

Just denna önskan att lyfta in fler perspektiv i dialogen har jag identifierat som den tredje 
kategorin av bevekelsegrunder. Respondenten säger att det är viktigt att förstå att de som bor i 
området sitter på annan kunskap som inte tjänstemännen gör då ingen av tjänstemännen bor i 
området. Besök till stadsdelen sker endast under veckorna och under kontorstid. Denna insikt 
hos tjänstemännen hänger tydligt ihop med det paradigmskifte som Healey kallar the 
communicative turn. Jag tycker även att det framgår av intervjuerna med tjänstemännen på 
kommunen att de liksom Haley (2012) anser att kunskap och ideal nås genom en socialt 
interaktiv process, där arbetet aktivt formas av alla berörda parter (Haley, 2012). Arnstein 
(1969) skriver att även om medborgarna visserligen får delta, så lägger man liten – eller ingen 
– vikt vid vad de faktiskt tycker när besluten sedan fattas. Delaktigheten riskerar att bli det 
som Castell (2013) kallar symboliskt. Det faktum att dialogens kvalitet hänger ihop med 
planernas personliga egenskaper blir också tydligt då den engagerade medborgaren berömde 
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en specifik planerare för hens engagemang i Gottsunda. Klart är att det kan finnas ett problem 
med att det inte ställs juridiska krav på att hänsyn faktiskt tas när beslut om en detaljplan 
fattas. Arnstein (1969) menar att det kan vara problematiskt att man endast låter medborgare 
ha en rådgivande roll, att den reella makten ligger hos makthavarna. Det är de som avgör 
legaliteten och genomförbarheten hos förslagen. Det blir alltså oundvikligen så att det är upp 
till makthavarna att avgöra hur långt man är villig att gå för att blidka medborgarna.  

Såväl SKL, SOU och tjänstemännen är eniga om att det är inom ramarna för den 
representativa demokratin man måste jobba. Mig veterligen arbetar man inte med 
medborgarkontroll inom stadsplanering, men exempel finns inom annan verksamhet, som 
exemplet från äldreboendet på Tjörn. Jag kan inte se att det finns något hinder att använda sig 
av denna metod även inom fysisk planering, åtminstone inom vissa – väl avgränsade – 
projekt. Däremot håller jag med Corkhill (2013) om att man som Arnstein gör, bör akta sig 
för att likställa en bra dialog med att befinna sig högt på trappan, samtidigt som jag anser att 
maktperspektivet är en viktig del i det hela. Dessutom håller jag med Corkhill (2013) om att 
verkligheten är mer komplex, att det inte går att se makthavare och medborgare som de enda 
intressenterna. Svaret från medborgaren belyser det faktum att det är väldigt många olika 
nätverk som engageras i processen. 

Något som blev allt tydligare under uppsatsen gång är hur tätt sammanlänkade 
jämlikhets- och representativitetsfrågan är med bevekelsegrunderna, särskilt de som har att 
göra med de demokratiska utmaningarna vi står inför. Både SOU (2016:5), SKL (2013) och 
tjänstemännen på kommunen är väl medvetna om att delaktigheten inom ramen för den 
representativa demokratin är allt annat än jämt fördelat över olika socioekonomiska och 
kulturella grupper i samhället. Av denna anledning arbetar kommunen med tysta grupper. 
Samtidigt kan medborgardialoger också vara problematiskt, just därför att processen är svår 
att överblicka (SOU, 2015:96). Oklarheter kan finnas när det kommer till vilka röster som får 
komma fram. Enligt SOU (ibid.) finns det därför en risk att dialogen istället leder till ökad 
politisk ojämlikhet. Om nu den representativa demokratin står inför stora utmaningar, kan 
medborgardialoger enligt mig vara ett bra sätt att öka delaktigheten. Särskilt då det verkar 
råda konsensus om att det är den representativa demokratin som är grunden och ökad 
direktdemokrati inte är helt önskvärt. 

Vilka brister kan man finna med studien och hur långtgående slutsatser går det att dra 
utifrån empirin? Lindh (2014, s. 15) har i sin forskning kommit fram till att det finns en stor 
variation gällande det förhållningssätt olika kommuner har gentemot medborgardialoger. 
Denna aspekt var inte möjlig för mig att undersöka, då intervjuer med planerarna bara 
genomfördes i en kommun. Reliabiliteten kan därför ifrågasättas även om jag själv inte tror 
skillnaderna inte nödvändigtvis främst beror på vilken kommun det gäller. Medborgaren från 
Gottsunda belyser det faktum att kvaliteten på dialogerna i stor utsträckning beror på enskilda 
tjänstemäns egenskaper. 
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BILAGA 1. INTERVJUGUIDE, TJÄNSTEMÄN 

Intervju med:  Datum för intervju:  Intervjulängd:  
 

1. Inledande frågor 
• Vilken tjänst har du på Uppsala kommun? 
• Har du någon tidigare erfarenhet av att arbeta med medborgardialoger? 

2. Uppsala kommuns syn på medborgardialoger som arbetsmetod 
[allmänna frågor] 

• Hur länge har kommunen använt sig av medborgardialoger? 
• Varför anser kommunen att medborgardialoger är en bra arbetsmetod? 
• Hur tolkar kommunen begreppet medborgardialog? 
• I vilken uträckning har kommunen använt sig utav medborgardialoger? 
• Vid vilken typ av planering används medborgardialoger? 

 

3. Hur fungerar det i praktiken? [allmänna frågor] 
• Vad vill kommunen få ut av medborgardialogerna? 
• I vilket stadium av planeringsprocessen är medborgardialoger till hjälp? 
• Hur värdar ni informationen från deltagarna utifrån vem den kommer ifrån? 
• Hur jobbar ni för att nå representativitet? Vems röst blir hörd? 
• Hur ser ni på/värderar aktivt/passivt uppsamlad information? 

 

4. Specifika frågor gällande Gottsunda och Valsätra 
• Hur kategoriseras planprocessen i Gottsundaområdet? 
• Hur länge har ni arbetat med medborgardialogerna i Gottsundaområdet och när 

avslutas projektet? 
• Varför lämpar sig medborgardialog bra just där? 
• Vilka olika arbetsmetoder har ni/kommer ni att använda er av? [fokusgrupper etc.] 

 

5. Avslutande frågor 
• Används andra metoder än medborgardialoger för att åstadkomma medborgerlig 

delaktighet? 
• Hur säkerställs det att det att hänsyn faktiskt tas när planprocessen når så långt att 

besluten blir juridiskt bindande? 
• Hur används det material som framkommit när besluten fattas? 
• Hur är medborgerlig delaktighet reglerat i lagen? 
• Vad finns det för problem med medborgardialoger, hur kan de förbättras? 
• Finns det något mer att tillägga?  



31  

BILAGA 2. ENKÄT, SKL 

• Hur förordar SKL att man ska jobba med att återkoppla resultatet av 
medborgardialoger till medborgarna? 

 
• Hur ser SKL på relationen mellan den representativa demokratin och medborgerlig 

delaktighet? Finns det en motsättning mellan de båda? 
 

• Vilka är, enligt SKL, de viktigaste skälen som motiverar kommunerna att genomföra 
medborgardialoger? 

 
• På vilket sätt anser SKL att man bäst jobbar för att nå en representativ delaktighet? 

Det vill säga, hur olika människors röster samlas in och vägs för att delaktigheten ska 
ge en så rättvis bild som möjligt över vad medborgarna tycket är viktigt? 

 
• Kort, vad är enligt dig bra exempel på arbetsmetoder som passar in under rubrikerna 

på delaktighetstrappan? 
 
Information:  
 
Konsultation:  
 
Dialog:  
 
Inflytande:  
 
Medbeslutande:  
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BILAGA 3. INTERVJUGUIDE, MEDBORGARE 

Intervju med:  Datum för intervju:  Intervjulängd:  
 

• Vilka evenemang relaterat till medborgardialogerna har du blivit inbjuden till? 
 

• Hur önskar du att kommunen skulle jobba med delaktighet? 
 

• Har du fått återkoppling från kommunen efter att du har deltagit? 
 

• Har du sett att någonting blivit verklighet? 
 

• Vad har du upplevt som negativt i kontakt med kommunen? 
 

• Vad har du upplevt som positivt i din kontakt med kommunen? 
 

• Hur skulle du i egenskap av medborgare önska att en delaktighet skulle vara 
utformad? 

 
• Hur upplever du att engagemanget för medborgardialogen är hos invånarna i 

Gottsunda? 
 

• Hur upplever du att barns perspektiv tas tillvara på i dialogen? 
 

 


