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Förord
Vissa samhällsfrågor är mer komplexa och omstridda än andra. Det kan exempelvis handla om
integration, skolutveckling, arbetslöshet, minoriteters situation, gruvdrift eller landsbygds- och
stadsutveckling. Dessa skilda varianter av komplexa samhällsfrågor behöver angripas steg för steg
med hjälp av ett sökande och öppet arbetssätt. I den här rapporten redovisas en studie av projekt
medborgardialogs utvecklingsarbete kring medborgardialog om komplexa samhällsfrågor. Två
forskare verksamma på Uppsala Universitet, Alexander Hellquist och Martin Westin har studerat två
medborgardialoger; i ena fallet ett dialogarbete kring skolan i Upplands Väsby, i det andra undersöks
en medborgardialog om romsk inkludering i Göteborg. I rapporten presenteras dessutom djupintervjuer med två erfarna processledare.
Rapporten diskuterar på vilket sätt medborgardialogen kan formas så att den bidrar till demokratisk
och effektiv hantering av komplexa och omstridda samhällsfrågor. I rapporten formuleras en rad
rekommendationer för det fortsatta arbetet med medborgardialog. Rekommendationerna är riktade
till landsting och kommuner som organiserar medborgardialoger om komplexa samhällsfrågor och
till processledare som designar och leder dialogerna.
SKL driver sedan 2006 projekt Medborgardialog; ett utvecklingsarbete i nätverksform där förbundet
tillsammans med kommuner och landsting utvecklar arbetet med medborgardialoger. Är du
intresserad av att veta mer om arbetet kan du kontakta Lena Langlet, lena.langlet@skl.se, Anders
Nordh, anders.nordh@skl.se eller Stefan Lydén, stefan.lyden@skl.se,
Stockholm november 2015
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1

Sammanfattning
I den här rapporten redovisas en studie av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)
utvecklingsarbete kring medborgardialog om komplexa samhällsfrågor. Studien har beställts av SKL
och genomförts av Uppsala universitet. Den omfattar en medborgardialog om skolan i Upplands
Väsby, en medborgardialog om romsk inkludering i Göteborg samt djupintervjuer med två erfarna
processledare. Frågeställningen som studien behandlar är: hur kan medborgardialog designas så att
den bidrar till demokratisk och effektiv hantering av komplexa och omstridda samhällsfrågor?
Behovet av dialog har ökat eftersom många av dagens samhällsfrågor är komplexa och omstridda.
De kan till exempel handla om integration, skolutveckling, arbetslöshet, minoriteters situation,
gruvdrift eller landsbygds- och stadsutveckling. För att sådana frågor ska kunna hanteras behöver
medborgare och intressenter involveras aktivt i policyprocesser för att bygga förtroende, hantera
konflikter och enas om åtgärder. Därför har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samarbete
med kommuner och landsting arbetat för att utveckla system och metoder för medborgardialog om
komplexa samhällsfrågor. Genom utvecklingsarbetet har SKL utvecklat en modell som i grova drag
inleds med intervjuer med intressenter för att samla in perspektiv på den samhällsfråga som ska
behandlas. Perspektiv definieras brett och inkluderar tankar, fakta, känslor och åsikter. De insamlade
perspektiven sammanställs sedan och utgör grund för en dialog mellan intressenterna. Under
dialogen bryts perspektiven mot varandra, det vill säga deltagarna samtalar, diskuterar och
argumenterar för och emot de olika perspektiven. Dialogen leder fram till någon form av
överenskommelse om hur samhällsfrågan ska hanteras som sedan behandlas i kommunens eller
landstingets beslutsprocesser.
I rapporten diskuteras erfarenheterna av tillämpningen av SKLs modell i Upplands Väsby och
Göteborg. En generell utmaning avseende dialog om komplexa samhällsfrågor är att det ofta råder
bristande förtroende mellan intressenter. Studien visar att förtroendet mellan intressenterna i Väsby
har ökat, medan det är för tidigt att dra slutsatser avseende om dialogen i Göteborg kan stärka
förtroendet mellan romer och företrädare för staden. Det ökade förtroendet i Upplands Väsby tycks
främst bero på att processledarna upplevts som professionella och att ledande tjänstemän och
politiker upplevts vara engagerade och aktiva i dialogen.
De som leder en dialog behöver öppna upp för att söka svar på komplexa frågor tillsammans med
deltagarna, samtidigt behöver de planera dialogen noggrant för att den ska bli demokratisk och
effektiv. Studien visar att politikerna, processledarna och projektledarna som har lett dialogerna i

1

Göteborg och Upplands Väsby har haft modet att kasta sig ut för att söka svar tillsammans med
medborgarna. Men det framkommer även att grundligare förberedelsearbete hade gjort det möjligt
att nå längre och djupare i båda dialogerna. En återkommande utmaning när det gäller
medborgardialog är svårigheter att engagera vissa medborgargrupper. Det handlar då ofta om yngre,
äldre och människor som upplever utanförskap av olika slag. Därutöver är det utmanande att ta
hänsyn till ”tysta röster”, som kommande generationer eller ekosystem. Studien visar att viktiga
intressenter som elever, lärare och föräldrar med utländsk bakgrund var underrepresenterade i
dialogen i Väsby. Det tycks som att större ansträngningar hade behövts för att engagera dessa grupper
i dialogen till exempel genom uppsökande verksamhet.
En viktig del i arbetet med komplexa samhällsfrågor är att lyckas gå på djupet i dialogen och att lyfta
fram motsättningar mellan intressenter för att möjliggöra lärande och demokratiutveckling. När det
gäller processen i Väsby är svaren som deltagarna ger angående dialogens djup tvetydiga. Flera
personer menar att dialogen inte levde upp till deras förväntningar om djup medan andra menar att
den här dialogen var på riktigt till skillnad från liknande processer. I Göteborg tycks den starka
misstron mellan romer och tjänstepersoner i staden ha stått i vägen för djupdialog. Möjligen hade
större resurser till processledning och mer handlingsinriktade aktiviteter kunnat överkomma hindren
för djupare dialog. I varje medborgardialog avgörs graden av demokrati och effektivitet genom
samspel mellan de deltagande personerna och institutionerna. Detta samspel styrs av både oskrivna
och skriva regler. Studien visar att den individuella handlingskraften hos engagerade och kunniga
tjänstepersoner, processledare och politiker varit avgörande för att skapa utrymme och legitimitet för
dialogerna i Göteborg och Väsby. Skickliga processledare är en nyckelfaktor för att få till stånd och
upprätthålla en konstruktiv dialog kring komplexa samhällsfrågor. Ett tydligt och genomgående tema
i samtliga intervjuer med deltagarna är den stora betydelse processledarna har haft för dialogen i
Väsby. Omdömena är konsekvent positiva. När kommuner genomför medborgardialog är det av stor
vikt att de inkluderar aktiviteter som utvecklar deras interna kapacitet och kompetens i att initiera,
utforma och processleda framtida medborgardialoger om komplexa samhällsfrågor. Studien visar att
medborgardialogerna i Göteborg och Väsby har givit möjligheter för politiker, tjänstepersoner och
medborgare att utveckla förmåga att föra dialog om komplexa samhällsfrågor. Men i Väsby har det
saknats strukturer för att ta tillvara lärdomarna.
Utifrån diskussionen ovan presenteras fem rekommendationer för medborgardialog om komplexa
samhällsfrågor i framtiden.

Rekommendation 1. Ta små steg med tydlig riktning
Arbetet med komplexa samhällsfrågor behöver delas upp i små steg där kunskap byggs genom dialog
mellan intressenter. Samtidigt behöver arbetet styras av en långsiktig strategi för hur resultatet av
dialogen ska tas om hand. Därför rekommenderar vi att medborgardialoger om komplexa
samhällsfrågor genomförs i iterationer uppdelade på fyra faser: förberedelser, engagemang,
genomförande och institutionalisering. Under den första fasen beskrivs samhällsfrågan som dialogen
ska behandla; en kartläggning görs för att identifiera de intressenter som påverkas av och påverkar
frågan; en kontextanalys görs av förutsättningarna för dialogen för att bättre förstå exempelvis
intressenternas kapacitet och hur regelverk och relationer mellan intressenterna påverkar dialogen;
och processledarens roll preciseras. Under nästa fas engageras intressenter och involveras i att
beskriva samhällsfrågan mer precist och sätta målen för dialogen. Därefter designas dialogen, vilket
inkluderar att bestämma hur och när dialogmöten ska organiseras, vilka metoder som ska användas,
var dialogen ska föras och vilka som ska delta.
I den tredje fasen, där huvuddelen av dialogen genomförs, ligger fokus på att bygga förtroende,
hantera konflikter mellan intressenterna, samskapa kunskap, ta fram förslag och genomföra
gemensamma aktiviteter. På slutet formuleras förslag från dialogen och eventuella gemensamma
aktiviteter för att hantera samhällsfrågan genomförs. I den fjärde fasen utvärderas dialogen utifrån
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process- och utfallsmål; beslut fattas om förslagen från dialogen och åtgärder vidtas för att hantera
samhällsproblemet. I den här fasen är det viktigt att berätta för deltagarna hur dialogens process och
resultat tas om hand och nyttiggörs. För att utveckla kapaciteten att genomföra medborgardialoger i
framtiden bör institutionella förändringar utifrån lärdomarna av dialogen övervägas.

Rekommendation 2. Sätt accepterade process- och utfallsmål
För att en medborgardialog ska kunna integreras i kommunens system för styrning och ge resultat är
det viktigt att tydliga mål sätt genom dialog mellan intressenter. Vi rekommenderar en distinktion
mellan process- och utfallsmål. Processmålen handlar om kvaliteteter som är önskvärda i samarbete
mellan intressenter medan utfallsmålen handlar om önskvärda förändringar avseende den
samhällsfråga som hanteras. Tanken är att processmålen skapar förutsättningar för att uppnå
utfallsmålen. Vi menar att processledarna ska möjliggöra för och utmana intressenterna att uppnå
processmålen. Däremot bör processledarna förhålla sig neutrala till utfallsmålen.

Rekommendation 3. Designa dialogen utifrån förutsättningarna
Medborgardialog bör designas baserat på kunskap om kontexten, det vill säga de förutsättningar som
möjliggör och begränsar dialog mellan intressenter. Vi har utvecklat ett verktyg för kontextanalys.
Det kan användas av politiker och tjänstemän i kommuner och/eller av processledare. Det är avsett
att användas vid processdesign av medborgardialog. Verktyget består av tre komponenter som
tillsammans definierar kontexten för en dialog.
Institutionerna utgörs av formella regelverk, riktlinjer, manualer och andra typer av styrdokument.
Dessutom utgörs institutionerna av mer informella dimensioner såsom kulturen med normer för hur
människor fungerar tillsammans. Därutöver ingår finansiella resurser i den här komponenten.
Problemet är det som hindrar samhälleliga mål från att uppnås och det som dialogen behandlar. Hur
omstritt, prioriterat och komplext problemet är påverkar förutsättningarna för dialogen.
Intressenterna är de organisationer och personer som berörs av problemet och deltar i dialogen. Deras
makt, kompetens och drivkraft inverkar. Även typen av relationer mellan intressenterna påverkar.
Samspelet mellan institutionerna, problemet och intressenterna påverkar förutsättningarna för dialog.
Samspelet är dynamiskt, det vill säga det förändras över tid. I en kontext kan vissa av komponenterna
underlätta dialog medan andra försvårar den.

Rekommendation 4. Engagera dem som sällan är med
För att involvera människor som sällan deltar i medborgardialog rekommenderar vi systematiska
kartläggningar som visar vilka som är berörda, vilket deras intresse är och vilka resurser de kan bidra
med. Sådana kartläggningar kan utgöra en kunskapsbas för att avgöra när och hur olika intressenter
ska engageras.
Därutöver rekommenderar vi att storytelling används för att kommunicera om medborgardialogen
på ett meningsskapande och individanpassat sätt som väcker engagemang. Genom att utveckla
berättelser om värdet av dialogen och varför deltagande är viktigt kan intressenter engageras.
Berättelsen behöver skräddarsys utifrån intressenternas språk och värderingar.

Rekommendation 5. Se dialogen som en balansgång
Processledare för medborgardialoger ställs inför dilemman där samtliga handlingsalternativ har
nackdelar. Vi tror att sådana dilemman blir lättare att hantera om man ser processledning som en
balansgång mellan olika extremer istället för ett val mellan alternativ. Då kan processledare lämna
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”antingen-eller-tänkande” och bli friare att agera flexibelt och situationsanpassat. I studien har flera
balansgångar identifierats:
I en dialog behöver processledare öppna upp, engagera många intressenter och bredda perspektiven,
och stänga igen, dra ut slutsatser och fatta beslut. Processledare behöver hitta balansen mellan dessa
dimensioner. Balansgången är viktig både under enskilda möten och i ett större perspektiv under de
fyra faserna av dialogen.
I en medborgardialog behöver processledare både intuition och metod. Intuition behöver
processledare för att kunna improvisera och handla i stunden medan metoder behövs för att
säkerställa stabilitet och att viktiga moment inte prioriteras ned eller glöms bort.
Medborgardialogen består av både process och produkt. Processen bör uppnå kvaliteter såsom
inkludering, samskapande och konflikthantering. Produkten är de förslag, lösningar och aktiviteter
som medborgardialogen leder fram till. Under dialogens gång behöver processledare balansera fokus
mellan produkt och process.
Processledare behöver vidare både utmana och möjliggöra för den grupp de arbetar med.
Möjliggörande är ofta viktigt för att skapa förtroende medan utmaning bitvis är nödvändigt för att
skapa den friktion, motstånd och feedback som behövs för att människor och grupper ska utvecklas
och lära sig.
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Medborgardialog om komplexa
samhällsfrågor
Bakgrund
Idag är många samhällsfrågor komplexa och omstridda. Det kan till exempel handla om integration,
skolutveckling, arbetslöshet, minoriteters situation, gruvdrift eller landsbygds- och stadsutveckling.
Den här typen av frågor berör många medborgare och organisationer med olika intressen och
världsbilder. Därför är traditionella policyinstrument som lagstiftning, information och ekonomiska
incitament ofta otillräckliga. Istället krävs det att medborgare och intressenter involveras aktivt i
policyprocesser för att bygga förtroende, hantera konflikter och enas om hur den aktuella frågan ska
adresseras (Blackmore, 2010; Ritchey, 2011). Dialog mellan intressenter är viktigt både för att
policyprocesserna ska uppfattas som demokratiska och för att beslut ska ses som legitima och bli
möjliga att genomföra utan att de blockeras av konflikter (Reed, 2008).
Både i Sverige och internationellt har därför inslag av dialog blivit allt viktigare i planeringspolicy
och praktik (Isaksson et al., 2009; Stenberg et al., 2013; Storbjörk, 2001). Erfarenheterna av dialog i
samhällsplanering är blandade. Forskning visar att dialog med intressenter kan förbättra politiska
beslut, men att en förutsättning är att den process inom vilken dialogen organiseras håller hög kvalitet
(Connelly, 2010; Reed, 2008). Studier visar att dialogprocesser fungerar bäst när de är flexibla,
anpassade till kontexten och iterativa (Richards et al., 2004).
När politiker, planerare och processledare ska designa dialogprocesser ställs de inför några
återkommande utmaningar. Det handlar framförallt om hur maktobalanser och konflikter kan
hanteras och om hur marginaliserade grupper kan engageras (Flyvbjerg & Richardson, 2002; Thörn,
2008). För att möta dessa utmaningar blir det viktigt att systematiskt kartlägga vilka som är
intressenter och noga överväga när och hur de ska engageras för att dialogen ska bli demokratisk och
effektiv (Richards et al., 2004).
Sedan 2012 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samarbete med kommuner och landsting
arbetat för att utveckla system och metoder för medborgardialog om komplexa samhällsfrågor. I den
här rapporten redovisas en studie av SKL:s utvecklingsarbete under 2014 och 2015. Studien har
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beställts av SKL och genomförts av Uppsala universitet.1 Den omfattar en medborgardialog om
skolan i Upplands Väsby, ett arbete med att utveckla samråd för romsk inkludering samt
djupintervjuer med två erfarna processledare som anlitats av SKL för att leda medborgardialog.
Studiens syfte är att dra ut lärdomar från SKL:s utvecklingsarbete med avsikt att förbättra
medborgardialogen i framtiden. Den frågeställning som vi behandlar är: hur kan medborgardialog
designas så att den bidrar till demokratisk och effektiv hantering av komplexa och omstridda
samhällsfrågor?
Den här rapporten inleds med en kort metodbeskrivning och en översikt av SKL:s arbete med
medborgardialog. Därefter följer en berättelse om medborgardialogen om skolan i Upplands Väsby.
Nästa avsnitt redovisar djupintervjuer med två erfarna processledare som varit centrala i SKL:s
arbete. I rapportens avslutande del diskuteras först de samlade erfarenheterna av SKL:s
utvecklingsarbete och därpå presenterar vi fem rekommendationer för medborgardialog i framtiden.

Metodbeskrivning
Här beskrivs de metoder som vi har använt i studierna av Dialog för ett lärande Väsby, Samråd för
romsk inkludering i Göteborg samt för att ta fram praktikprofiler över de två processledare som lett
dialogerna.
Dialog för ett Lärande Väsby
Metodmässigt är studien av Dialog för ett lärande Väsby i hög grad inspirerad av ”learning history”
(Gearty et al., 2013). Learning history är en metod för att samla erfarenheter från många inblandade
i ett skeende och sammanfoga dessa till en rik berättelse som kan ge lärdomar och samtidigt illustrera
komplexiteten i mänskliga interaktioner (ibid,; Reason & Bradbury, 2007). I Väsby var det möjligt
att tillämpa learning history-metoden fullt ut. Vi har där genomfört två djupintervjuer med
processledarna och fjorton djupintervjuer med deltagare, föräldrar, lärare, en elev, rektorer,
kommunpolitiker och kommunala tjänstepersoner inklusive projektledare för Dialog för ett lärande
Väsby. Djupintervjuerna kompletterades av informella samtal med processledare, SKL och
projektledare från kommunen. Dessa samtal har förts kontinuerligt under studien och varit
betydelsefulla för att formulera frågor, analysera data och dra ut slutsatser. Vi har även gått igenom
bakgrundsmaterial från SKL och Preera (det konsultföretag som SKL anlitat för att leda dialogerna)
och dokumentation från perspektivinsamlingen och dialogen. Dessutom har vi genomfört en
forskningsgenomgång för att kunna relatera studien till tidigare forskning.
Djupintervjuerna bestod av två delar. De inleddes med öppna frågor kring dialogen som ställdes i
samma form till samtliga respondenter. De här frågorna knöts inte till någon specifik teori eller
hypotes och intervjuarna undvek noga att ge uttryck för egna tankar som skulle kunna leda in
respondenten på möjliga svar. Dessa frågor följdes sedan upp av fördjupningsfrågor baserat på
respondentens svar under den inledande delen. I fördjupningsfrågorna kopplade forskaren explicit
till det teoretiska ramverket som på förhand hade utarbetats för studien. I enlighet med
aktionsforskningstraditionen refererade intervjuaren i vissa fall också till dennes egna tankar kring
frågan för att utmana och utveckla respondentens svar och även sina egna föreställningar om
projektet.
För att dra ut slutsatser från djupintervjuerna har vi gått igenom svaren och identifierat teman. Inom
varje tema har vi sedan diskuterat dialogens styrkor och svagheter och sedan kopplat diskussionen
1

Studien har genomförts av Alexander Hellquist och Martin Westin, som är verksamma inom forskning och utveckling vid
the Swedish International Centre of Education for Sustainable Development (SWEDESD) inom Utbildningsvetenskapliga
fakulteten vid Uppsala universitet.
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till tidigare forskning (se avsnitt 6). Slutligen har vi använt studien av dialogen i Väsby, tillsammans
med de två andra delstudierna, för att formulera fem rekommendationer om medborgardialog om
komplexa samhällsfrågor i framtiden (se avsnitt 7).
Samråd för romsk inkludering
Den andra delen av studien behandlar Samråd för romsk inkludering i Göteborg. Här har SKL:s
modell tillämpats för en dialog mellan romska representanter och representanter för Göteborgs
kommun med syfte att utveckla nya former för hur samråd ska genomföras. Eftersom dialogen
fortfarande är i ett tidigt skede har vi inte haft möjlighet att skapa en fullständig Learning history om
den här processen. I skrivande stund har perspektivinsamlingar genomförts i Göteborg och processen
har nått en punkt där olika former för samråd testas.
Vi har närvarat som observatörer vid två möten: ett projektledningsgruppsmöte där representanter
för Samråd för romsk inkludering från både Göteborg och Luleå närvarande och ett dialogmöte i
Göteborg där tjänstepersoner, politiker och romska representanter deltog. Vi har också gjort en
djupintervju med två representanter för det romska rådet i Göteborg, med samma intervjuupplägg
som beskrivits i föregående stycke. Baserat på observationerna, intervjun, informella samtal med
SKL och processledare, bakgrundsmaterial från SKL och Preera samt dokumentationen från
perspektivinsamlingen reflekterar vi kring några aspekter av processen i Göteborg i Avsnitt 6.
Praktikprofiler av processledare för medborgardialog
Den tredje delen av studien utgörs av framtagande av så kallade praktikprofiler över två processledare
som SKL anlitat för att leda medborgardialogerna i Väsby och Göteborg. Metoden vi använt är
inspirerad av John Foresters (1999, 2009) arbete med ”Practioner profiles”. Foresters metod är
avsedd att utveckla berättelser där processledare och planerare delar med sig av sina erfarenheter och
lärdomar. Syftet är att sprida framgångsrika praktikers kunskaper. Profilerna kan användas av andra
processledare och planerare som en källa till inspiration och kompetensutveckling.
I inledningen av vår studie valde vi ut två processledare, Lotta Andersson och Martin Sande, som
anlitats av SKL för att leda medborgardialog. Vi utvecklade sedan intervjuguider som vi använde för
att göra två djupintervjuer med processledarna. Intervjuerna fokuserade på tre områden:
processledarnas bakgrund, vad de gjorde under Dialog för ett lärande Väsby samt reflektioner och
lärdomar från arbetet i Väsby. Baserat på intervjuerna har vi sedan vävt samman svaren från
processledarna till en sammanhängande berättelse i avsnitt 5. Vi har sedan analyserat processledarnas
svar och diskuterar deras erfarenheter mot bakgrund av tidigare forskning i avsnitt 6.
Praktikprofilerna har även varit viktiga som en grund för att formulera våra fem rekommendationer
för medborgardialog om komplexa samhällsfrågor i framtiden (avsnitt 7).
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SKL:s arbete med medborgardialog
SKL har sedan 2006 drivit projektet Medborgardialog. Projektet har i samarbete med kommuner och
landsting utvecklat system och metoder för medborgardialog, för att skapa en större tillit till det
representativa systemet och öka effektiviteten i verksamheterna. SKL är aktiva inom området
eftersom det blir allt viktigare för kommuner och landsting att engagera medborgare och skapa
former för delaktighet och dialog (SKL, 2011).
2012 inledde SKL en ny fas i arbetet med medborgardialog genom att starta ett delprojekt kring
särskilt komplexa och konflikfyllda samhällsproblem. Bakgrunden var att SKL bedömde att ingen
kommun eller landsting hade ett helt systematiskt handlingssätt för att dialog ska bli en del i
styrningen. SKL konstaterade vidare att de frågor som tidigare varit föremål för medborgardialog
ofta var okontroversiella. Samtidigt uttryckte flera av SKL:s nätverkskommuner och -landsting
behov av att hantera komplexa frågor där man tidigt kan förutse att det kommer att uppstå konflikter
mellan olika intressen. Projektets syfte beskrivs så här i projektplanen:
Syftet med projektet är att pröva om medborgardialog kan bidra till att hantera och förebygga
konflikter i komplexa samhällspolitiska frågor som tar till vara kraften för kreativa lösningar
från medborgare, intressenter och andra. Därvid uppmärksammas och utvecklas metodik,
metoder, förhållningssätt, principer och system som bidrar till att hantera process och
resultat. Utvecklingsarbetet bygger på kunskaper samlade från forskning och praktisk
tillämpning nationellt likväl som internationellt (SKL, 2011)
SKL:s arbete med medborgardialog om komplexa samhällsfrågor baseras på de egna erfarenheterna
av utvecklingsarbete sedan 2006 samt på svensk och internationell forskning och utveckling inom
demokratiområdet. En viktig inspirationskälla för SKL:s projekt är Susan Podzibas arbete med
medling i komplexa samhällskonflikter. Podziba har under de senaste decennierna utvecklat metoder
för konflikthantering bland annat utifrån arbete med abortanhängare och abortmotståndare i USA.
Hennes arbete har resulterat i vägledning och stöd för hur processer kan designas för att möjliggöra
dialog och konflikhantering mellan intressenter (Podziba, 2013).
Därutöver har utvecklingsforskarens Hans Abrahamssons arbete varit betydelsefullt för SKL:s
projekt. Abrahamsson visar hur de stora globala utvecklingstrenderna driver på individualisering och
fragmentisering och ökar behovet av dialog mellan intressenter på lokalnivå. Med avstamp i den
akademiska debatten mellan Habermas (1985) och Mouffe (2005) argumenterar han för den
konfrontativa dialogen som synliggör skillnader men förmår skapa legitimitet.
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Den komplexitet som präglar dagens samhällsproblem kräver en förändrad och medskapande
maktordning för att de skall kunna hanteras på ett socialt hållbart sätt. Dialog handlar om ett
förhållningssätt som strävar efter att synliggöra (och förändra) den maktordning som
förhindrar medskapande och hantering av komplexa samhällsproblem på ett socialt hållbart
sätt. Den konfrontativa dialogen är ett exempel på ett sådant förhållningssätt som går förbi
det som är lagom och konsensusinriktat. Den bygger på en konfliktanalys som utgår från
motstridiga och antagonistiska intressen men som samtidigt strävar efter att identifiera
motsägelsefulla omständigheter och sammanfallande intressen som gör det möjligt att
förändra synen på makt från makt över till makt till någonting och att skapa förutsättningar
för människors bemäktigande (Abrahamsson, 2013).
I arbetet med medborgardialog har SKL samarbetat med processledare vid konsultföretaget Preera.
Dessa processledare har inspirerats av det arbete Myrna Lewis och hennes kollegor i Sydafrika har
genomfört kring Deep Democracy. Deep Democracy är en processledningsmodell för individ- och
grupputveckling. Modellen syftar till att vara demokratisk genom att betona att varje röst är
betydelsefull och att beslut bäst fattas genom att både majoritetens och minoritetens ståndpunkter
värdesätts. Lewis och hennes kollegor menar att Deep Democracy går bortom konventionella
modeller eftersom den möjliggör att känslor, värderingar och personligheter berikar grupprocesser.
Modellen har sitt ursprung i processorienterad psykologi (Lewis, 2009).
Utifrån dessa influenser och erfarenheter av det egna utvecklingsarbetet har SKL i samarbete med
Preera och Göteborgs Universitet tagit fram en modell för medborgardialog som har testats i ett
skolutvecklingsarbete i Upplands Väsby samt under ett projekt i Göteborg och i Luleå för att utveckla
former för samråd för romsk inkludering.
I grova drag bygger modellen på inledande intervjuer med intressenter för att samla in perspektiv på
den samhällsfråga som dialogen ska behandla. Perspektiv definieras brett och inkluderar tankar,
fakta, känslor och åsikter. De insamlade perspektiven sammanställs sedan och utgör grund för en
dialog mellan intressenterna. Under dialogen bryts perspektiven mot varandra - deltagarna samtalar,
diskuterar och argumenterar för och emot de olika perspektiven. Dialogen leder fram till någon form
av överenskommelse om hur samhällsfrågan ska hanteras som sedan behandlas i kommunens eller
landstingets beslutsprocesser.
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Dialog för ett lärande Väsby
I det här avsnittet berättar deltagarna i Dialog för ett lärande Väsby om sina erfarenheter. Berättelsen
bygger på 14 djupintervjuer som vi genomfört med nyckelpersoner i dialogen. Deltagarnas egna
röster väver samman berättelsen. Vi som har skrivit rapporten kommenterar berättelsen och kopplar
den till teori.

Förberedelser för medborgardialogen
Fröet till Dialog för ett lärande Väsby såddes under en studieresa till Tyskland arrangerad av SKL,
där tjänstepersoner från Upplands Väsby deltog. De blev inspirerade av exempel på
demokratiutveckling där medborgare involverades på nya sätt. Under och efter resan inleddes samtal
om samarbete kring medborgardialog mellan SKL och Upplands Väsby. Så småningom bestämdes
att en medborgardialog skulle genomföras med fokus på de svaga skolresultaten i kommunen.
”Vi har haft problem med skolresultaten i 10 år. Vi hamnade sist i en ranking för Stockholms
län och då blev det akut.”
Kommunstyrelsens ordförande
SKL delfinansierade tre processledare med kompetens att leda komplexa och konfliktfyllda dialoger.
Två av processledarna var anställda av konsultföretaget Preera och den tredje av Göteborgs stad.
Upplands Väsby åtog sig att stå för en del av kostnaden för processledarna, tjänstepersonernas
arbetstid, lokaler och övriga kostnader för medborgardialogen. Det bestämdes vidare att
medborgardialogen skulle organiseras inom ett pågående skolutvecklingsprojekt, Ett lärande Väsby.
Projektets huvudsakliga syfte är att skapa och ta vara på engagemang kring skolfrågor i Upplands
Väsby och skapa en arena där Väsbyborna kan vara delaktiga i skolutvecklingen. Medborgardialogen
blev det åttonde delprojektet, och fick namnet Dialog för ett lärande Väsby (i fortsättningen
Dialogen). Det innebar att Dialogen ingick i den befintliga projektorganisationen som bestod av en
blocköverskridande politisk styrgrupp samt en styrgrupp med representanter från förvaltningen i
Väsby, skolorna och näringslivet. Kommunens ekonomidirektör var projektägare och det operativa
arbetet leddes av en övergripande projektledare i samarbete med åtta delprojektledare, varav en hade
ansvar för Dialogen.
Det rådde politisk enighet över blockgränserna om behovet av skolutveckling och av dialog med
medborgarna.
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”[…] majoriteten före -06 lyckades inte med skolan och alliansen hade inte heller svaret.
Ingen är självklart bättre än den andra. Det är en bra ingång. Sen har vi haft en del
personincidenter som har varit båda sidors tillkortakommanden och mina också. Det finns
inga självklara förklaringar till enigheten. När två fattiglappappar kom samman, så blev det
tydligt att det här skapade en grogrund för det [skolutvecklingsprojektet].”
Kommunchef
Socialdemokraternas ledare i Väsby, berättar hur han tänkte när partiet var i opposition före valet
2014.
”Jag försökte vara väldigt noga med att inte spä på grova fördomar. Och plocka lättköpta
poänger. Jag var försiktig med att utnyttja självklara sanningar. Det var oro i skolfrågan […].
Där var min ingång att alla medarbetare i kommunen ska känna att de får komma till tals. Jag
ville inte tvärsäkert uttala mig om hur det var i själva sakfallet.”
Föregående oppositionsledaren
Förberedelserna för Dialogen leddes av projektledaren för det övergripande projektet Lärande Väsby
(i fortsättningen kallad projektledaren), delprojektledaren för Dialogen (i fortsättningen kallad
delprojektledaren), ansvariga för medborgardialogsprojektet på SKL samt Lotta Andersson och
Martin Sande (processledare på konsultföretaget Preera)2 samt en processledare på Göteborgs stad.
Under förberedelserna hade delprojektledaren och projektledaren i viss mån olika förväntningar på
Dialogen. Delprojektledaren tyckte att det var viktigt med konkretion.
[Det var] svårt att föreställa sig vad som skulle komma ut. Vi pratade mycket med Martin och
Lotta och försökte visualisera. Jag drogs mot att vi skulle göra något mer konkret: klara
förslag till politikerna. Men då skulle vi tappa det gemensamma ansvarstagandet och känslan
av att alla var delaktiga. Men det var svårt att föreställa sig och veta Förväntningarna om ett
gemensamt ansvarstagande kom delvis från SKL, ett ”samförståndsavtal”, alla i gruppen ska
kunna växa och bidra till utvecklingen. Detta var också anledningen till att projektet
genomfördes, [projektledaren] gillade tanken på att detta var ”mer” än en ”vanlig dialog”.
Jag hade lite försprång i och med att jag var praktikant på SKL innan och träffade Podziba
[konfliktforskare vars arbete är en inspiration i SKL:s utvecklingsarbete].
Delprojektledaren
Projektledaren ville att Dialogen skulle leda fram till ett gemensamt ansvarstagande för
skolutvecklingen i kommunen.
Jag ansåg inte att det skulle bli ett dokument som skulle lämnas över till politikerna istället
tänkte jag att varje grupp skulle ta ansvar för sin del av skolan. Föräldrarna skulle ta ansvar
för vissa saker.
Projektledaren
Andra nyckelpersoner inom förvaltningen hade förstås också förväntningar på Dialogen.
[…] att det skulle komma ganska många människor och vara med. Sen var jag ju helt klar
över att folk skulle vara förbannande och utrycka sitt missnöje med skolan. Vi har ju taskiga
resultat i skolan, men om man är uthållig så kan man komma vidare och få fram någonting
konstruktivt.

2

Lotta Andersson och Martin Sande framträder med namn i berättelsen, medan övriga personer är anonyma.
Vi har gjort det valet eftersom Lottas och Martins namn redan finns med i praktikprofilerna som presenteras i
avsnitt 5.
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Kommunchefen
Välfärdschefen var intresserad av att engagera fler personer i arbetet med Ett lärande Väsby.
[…] hur får man fatt i röster utifrån ett bredare perspektiv. För vi hade ju haft en
uppstartskonferens på hösten 2013 och då vaskade vi fram vad vi ville och var vi stod i dag.
Då kom embryona till delprojekten fram. Men den stora massan var inte representerad då. Så
ett sätt var att använda sig av det här [Dialogen). Vi hade inget annat sådant brett anslag.
Välfärdschefen
En av föräldrarna hade i inledningen av Dialogen bristande förtroende för kommunen och var
skeptisk Dialogen.
Jag undrar om man lägger pengarna på rätt saker, gynnar det de gör verkligen måluppfyllelsen? [När det gäller Dialogen] ville jag framförallt kolla upp vad det skulle innebära,
för det lät ju ganska flummigt. Jag kände mig inte alls övertygad […]
Förälder
En av de deltagande rektorerna ville använda Dialogen för att dela med sig av sin expertis om skolan.
Det finns många som tycker väldigt mycket […] men det behövs information från dem som
jobbar i skolan. Många beslut har fattats om skolan utan att man faktiskt har hört på forskning
eller erfarenheter från skolan.
Rektor
En av eleverna som var med försökte vara öppen utan särskilda förväntningar. Jag är väldigt driven
och engagerad i påverkansarbete
[…] Nej jag brukar egentligen inte gå in med för mycket förväntningar utan det är mer, okej
nu hör jag att något är på g […] jag känner mer att jag går dit och jag har ju mitt ingångsvärde
[…] jag är väldigt öppen när jag kommer dit och försöker påverka så gott jag kan.
Elev
Under förberedelserna för Dialogen våren 2014 tyckte delprojektledaren att det svårt att få till samsyn
och att involvera andra tjänsterpersoner inom förvaltningen.
Eftersom det var en ny process tog det tid för oss, SKL, [processledaren från Göteborg],
Martin och Lotta och [projektledaren] och mig, att få samsyn – blev tidsbrist på grund av
synkning i projektgruppen. Vi missade att kolla om vi lyckades kommunicera till
tjänstemännen. Vi tog kontakt med tjänstemän på olika sätt. Ett annat orosmoment var att det
var osäkert hur de andra delprojekten skulle uppfattas gentemot dialogprojektet, vi var oroliga
för det ganska långt fram.
Delprojektledaren
En delprojektledare för ett annat av projekten inom Ett lärande Väsby upplevde att det fanns för
många otydligheter om tjänsterpersonernas roll under Dialogen.
Vi sitter inne med ganska mycket kunskap, oklart om vi skulle tillrättavisa om det blev faktafel.
Många saker var otydliga i projektet. Medborgarna skulle få direkt inflytande men projektets
mandat var oklart. Det blev så att det blir ett förslag som går in i beredningen, men det var
inte klart i början. Det borde ha varit klart i början.
Förvaltningstjänsteman
Delprojektledaren upplevde även att det var svårt att få till tillräcklig intensitet i samarbetet med
processledarna.
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Det blev lite hängande i luften [vad som skulle hända] de första mötena som en praktisk
konsekvens av att vi var på olika platser. Det praktiska upplägget funkande inte riktigt med
mig och [projektledaren] här och [processledaren från Göteborg], Lotta och Martin som kom
ibland. […] Det blev ett litet glapp mellan oss, otydligt i rollerna. Att leva med projektet varje
dag gav en bra bild som [hade varit] värdefull för en processledare. Processledarna flög in
och ut för mycket. Tid och ekonomi satte ramarna för vad som gjordes […].
Delprojektledaren
Kommunchefen berättar om hur han såg på sitt ledarskap under Dialogen.
Och då har jag tänkt att det här behöver vi, det ligger i mitt ledarskap att jag är lite
risktagande. Jag har aldrig ställt en fråga om hur mycket pengar de behöver. Jag vet att det
kommer att kosta dubbelt så mycket och om jag accepterar att du håller på med de här
halvgalenskaperna så åtar jag mig att fixa pengar till de här processerna. Är det
vetenskapligt? Det kan man väl säga med tanke på att jag har lång erfarenhet. Jag har fixat
att politiken är med och att det finns pengar. Medarbetarna behöver inte komma och fråga på
varje hundratusing.
Kommunchefen
Lotta upplevde att förvaltningsorganisationen hade behövts förberedas bättre.
[…] om jag hade fått börja om igen hade jag velat jobba med den interna organisationen först,
för att de skulle förstå sin roll och hur projektet skulle påverka deras roll. Att kunna hjälpa
dem att dra största möjliga nytta av det som händer. Att kunna släppa vissa uppfattningar om
hur man får vara eller inte vara i de här sammanhangen. Ett förarbete med dem som var större
än vad vi hade utrymme till. Det hade jag absolut gjort. Det tror jag är jätteviktigt, för det är
de som ska jobba vidare med det här. De är egentligen de viktigaste personerna.
Lotta

Koppling till forskning:
Förberedelserna för en dialog är betydelsefulla eftersom kvaliteten på dialogprocessen
är avgörande för att medborgare ska kunna engageras på ett demokratiskt och effektivt
sätt (Reed, 2008). Forskning visar att dialog i samhällsplanering fungerar bäst när
planeringsprocessen är flexibel, iterativ och skräddarsys utifrån förutsättningarna
(Richards et al., 2004). Dialogprocessen behöver därför designas utifrån en
ändamålsenlig filosofi och det behöver vara tydligt vilka som ska engageras och hur de
kan få möjlighet att påverka den aktuella beslutsprocessen (Reed, 2008).

Projektledarna och processeldarna bestämde att perspektiv på skolfrågan från olika intressenter
skulle samlas in under våren 2014 för att utgöra grund för en dialog mellan intressenterna under
hösten samma år. I grunden var det alltså SKL:s metod för medborgadialog som beskrivits tidigare
(se avsnitt 3) som styrde designen.
Insamling av perspektiv
Under våren 2014 genomförde processledaren från Göteborg, Lotta och Martin tillsammans med
delprojektledaren intervjuer med grupper av skolledare, lärare, pedagoger, skolpersonal,
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kommunfullmäktige, fackföreningar, näringsliv, föräldrar och elever för att inventera perspektiv, det
vill säga samla in tankar, fakta, känslor och åsikter om skolan i Upplands Väsby. Intervjuerna leddes
av processledarna och delprojektledaren förde anteckningar. Till största del genomfördes
intervjuerna i en av kommunens samlingslokaler dit de olika grupperna bjudits in. Därutöver
ordnades tre öppna möten under våren dit allmänheten var inbjuden. Dessutom besökte
processledarna elevråd och fritidsföreningar för att få deras perspektiv. Efter att ha genomfört 26
dialoger med omkring 250 deltagare under våren bedömde processledarna att representationen av
perspektiv var tillräcklig.

Figur 1 - Deltagare och påse innehållande information
om perspektivet Engagemang och attityd

Samtidigt med perspektivinsamlingen pågick en infekterad konflikt mellan Väsbys kommunledning
och kommunens skolstrateg Per Kornhall. Konflikten engagerade skolpersonal och föräldrar och
bidrog till det svaga förtroendet för hur kommunen skötte skolan.3 Lotta berättar.
Vi ville få så stor frihet som möjligt att prata med vem vi ville. Det fick vi också, med ett
undantag. Vi fick inte prata med Per Kornhall. Men den konflikten kom fram i alla fall. Så är
det ju när man försöker trycka bort någon. Vi försökte få prata med honom, men det gick inte.
Man måste veta var gränsen går som konsult. Det var viktigt att hitta perspektiv snarare än
målgruper, men det var lättare att samla ihop målgruper.
Lotta
Koppling till forskning:
Utvecklingsforskare har visat hur globalisering, urbanisering och migration har
försvagat nationalstaterna och riskerar att urholka förtroendet för samhällets
institutioner. Forskare pekar på att den lokala demokratin blir allt viktigare. Där behöver
kapacitet utvecklas för att hantera och föra dialog om det växande förtroendegapet och
de inkomst- och hälsoklyftor som följt i globaliseringen och migrationens spår
(Abrahamsson 2012).
De insamlade perspektiven sammanställdes sedan av processledaren från Göteborg, Lotta och
Martin.
Sen satt jag, Martin och [processledaren från Göteborg] och jobbade med dokumentationen.
Vi tog fram perspektiven och klustrade dem och gjorde en karta över hur de hängde ihop med
3

Konflikten beskrivs och analysera inte närmare här eftersom det ligger utanför studiens syfte.
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varandra. Vi fick fram nio-tio övergripande områden. Då jobbade vi också med vår egen
argumentation, för att se att vi inte hade missat något perspektiv. När man hittar något där
det finns olika uppfattningar skapar man en debatt där man lyfter argument för och emot.
Sedan reflekterar man: vad lärde jag mig av det här? Vad fastnade hos mig? Då tar man det
ett steg längre, vilket är ett viktigt steg i metodiken.
Lotta
Sammanställningen resulterade i en rapport med 17 perspektiv på skolan i Upplands Väsby. I
rapporten lyftes bristen på förtroende fram.
Den röda tråden i alla samtal som genomförts är frågan om förtroende och tillit. Det rör sig
om:
• Brist på ömsesidig tillit mellan skolan, politiker, föräldrar, tjänstemän på kommunen, elever,
näringsliv etc.
• Brist på förtroende för olika professioner och hur de kan utföra sina uppgifter
• Brist på självförtroende - att lita på sig själv
• Bristen på tillit och förtroende orsakas av, och orsakar i sin tur, ett antal fenomen som vi
försöker att fånga upp här.
Perspektivrapporten
Rapporten publicerades i sin helhet på Upplands Väsbys webbplats i början på juni 2014 tillsammans
med en inbjudan att lägga till perspektiv om något upplevdes saknas. Den öppna publiceringen ansåg
projektledaren och delprojektledaren var viktig för att visa att kommunen var beredd att ta tag i de
problem som lyftes. Lotta var av samma åsikt.
Dokumentationen lades upp på kommunens hemsida. Vi var osäkra på om kommunen skulle
lägga ut infon ocensurerat, men så blev det. Det var otroligt starkt gjort och en viktig del i att
bygga tilliten.
Lotta
Delprojektledaren menar att tydligheten om det bristande förtroendet var viktig.
När de högre tjänstemännen blev presenterade för dokumentet och det inte gick att ducka för
bristen på förtroende – då samlades koncernledningen och den politiska styrgruppen för
projektet och man ”sänkte vattenytan” – det här är saker som vi har vetat om under 20 år men
inte gjort något åt. Det gav vikt åt processen att alla enades om att något måste göras.
Delprojektledaren
Efter att perspektivrapporten diskuterats bland tjänstepersoner och politiker blev nästa steg att bjuda
in till dialog om perspektiven.
Dialog om perspektiven
Inbjudan till dialogen formulerades så här i perspektivrapporten:
De perspektiv och teman som ni alla bidragit till att lyfta fram, skall diskuteras vidare i ett
eller flera samtal som kan resultera i arbetsgrupper eller bidra till existerande arbetsgrupper.
Syftet med detta är att ta fram förslag till överenskommelser och strategiska initiativ och
åtgärder för en gynnsam utveckling av skolresultaten och skolverksamheten i Upplands Väsby.
Perspektivrapporten
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Viktiga grupper saknades
Under hösten 2014 hölls fem dialogmöten om perspektiven med totalt 73 deltagare. Omkring 30 till
40 personer deltog i varje möte. Medverkade gjorde politiker, förvaltningschefer, rektorer, lärare,
föräldrar och elever. De som var med i Dialogen anser att viktiga grupper och individer saknades:
Lärarfolket är inte riktigt involverade, den stora massan är inte med även om alla varit
välkomna. Det är skolledarnas uppgift att involvera dem. Men det är ju upp till allas drivkraft.
Jag har hört att när vårträffen var så fanns det en kritisk församling som hade andra
förväntningar. Jag har hört rektorer som har beskrivit processen. Men de var inte med på
noterna och förstod inte varför de var där och undrade hur de kom in i sammanhanget.
Välfärdschef
En av lärarna berättar om den brisande representativiteten.
Överrepresentation av kommuntjänstemän, ganska få elever, få pedagoger, få rektorer, få
föräldrar. Vi har även Socialen, BUP, Familjeenheten – de har inte varit representerade alls,
trots att de ingår i Ett lärande Väsby.
Lärare
Även processledarna upplevde att viktiga grupper saknades under Dialogen.
Nackdelen var att vi inte nådde vissa grupper som vi skulle ha behövt nå, exempelvis genom
dörrknackning eller andra metoder - nästan att man måste leva och vara med dem. Vi fick fatt
i ett antal ungdomar, bland annat genom elevråd. De kom med glasklara perspektiv, men jag
tycker definitivt inte att vi ska vara nöjda med rekryteringen. […] Vi hade alldeles för få
personer som kommer från områden med många nyanlända.
Martin
En modersmålslärare berättar om några möjliga anledningar till att vissa grupper inte var med i
Dialogen.
Jag bad två av mina föräldrar att vara med. […] De vill att deras barn ska utvecklas. De kom
bara en gång. Det var på kvällen och de har jobb. Jag vill inte trycka på dem för då kanske
det inte blir någon förändring. Det har hänt förut att en politiker har lovat mig något så blir
det ingenting. Språket begränsar mig också. Gruppdiskussionerna var svåra att förstå ibland.
Yrkesspråket var ett helt annat.
Modersmålslärare

Koppling till forskning:
Frånvaron av missgynnande grupper i dialogen i Väsby speglar ett generellt problem med
deltagande i samhällsplanering. Studier av planeringspraktiken i Sverige visar att
missgynnade grupper är underrepresenterade i planeringsprocesser och att de har mindre
inverkan på beslut som kommer ut av planeringen (Thörn, 2008). Därför har forskare lyft
fram betydelsen av maktanalys och åtgärder för att balansera maktskillnader i design av
planeringsprocesser (till exempel Flyvbjerg & Richardson, 2002)

Ambitioner om en demokratisk dialog
I augusti 2014 hölls det första dialogmötet. Delprojektledaren berättar följande.
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Under det första mötet sa vi att vi var tvungna att prioritera ner antalet perspektiv och vi
diskuterade hur vi skulle fortsätta. De fick gå ut i smågrupper och diskutera perspektiven innan
prioritering. Sedan röstade vi. Sex perspektiv fick betydligt fler röster än de andra.
Delprojektledaren
Martin berättar om det första mötet.
Vi förklarade ödmjukt vad vi ville göra, och framhöll att det var något nytt för vi ville ha till
en pionjäranda. […] Men sedan har jag tre nyckelord när jag processleder: kärlek, lekfullhet
och fasthet. Ett mantra: KLF. Innan jag går igång tänker jag: jag älskar alla i det här rummet.
Jag säger det inte högt, men jag tänker det för mig själv. Sedan hälsar jag på så många jag
kan, så att jag får kontakt. Lekfullheten är att jag är lite full i fan, att jag kan lattja lite, att jag
kan plocka ner auktoriteter, humor, slappna av, ni dör inte av det här. Motpolen till
lekfullheten är att det inte råder någon tvekan om vad vi ska göra utan det här är jobbet som
vi ska göra och det kommer att bli skitsvårt, jag vet inte hur vi ska göra.
Martin
Under de följande mötena organiserades dialog i smågrupper och helgrupp kring de prioriterade
perspektiven. Processledarna var måna om att använda demokratiska arbetsformer under mötena.
Vi frågade hela tiden "är det de här perspektiven ni vill jobba med?", mycket omröstningar.
Jag tror att de tyckte att det var fånigt i början, men samtidigt ganska bra, tydligt vem som
har bestämt. Vi släppte in flera att ta makten över processen. Vi sade "vi hade tänkt fem möten
men tror inte det funkar". Då fick vi in bra förslag. Genom att vara neutrala och bemäktigande
såddes ett frö av nyfikenhet till att komma en gång till.
Martin

Figur 2 - Blädderblock som tydliggör vad deltagarna var eniga och oeniga om

Tjänstepersonernas roll
Liksom under våren diskuterades de deltagande tjänstepersonernas roll.
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Och vi sa att det var viktigt att de [delprojektledarna] var med i Dialogen under hösten. Därför
fick vi jobba med dem. De trodde att deras uppgift var att lyssna och sedan gå och jobba som
de brukade göra. Vi fick förklara att det kommer inte att hjälpa er, varken i er utveckling eller
i tillitsbyggandet, utan här behöver ni mötas och lära av varandra. När ni har gjort det så kan
ni se hur ni går vidare i era delprojekt. Det är som en gåva som ni får, så missa inte den. Det
tog några gånger och alla delprojektledarna lyckades inte lika bra, men de flesta gjorde det
förvånansvärt bra. De sitter inne med viktig kompetens, men inte den enda.
Lotta
Koppling till forskning:
Mjukt systemtänkande (soft systems thinking) och komplexitetsteori betonar behovet av
iterativa, cykliska och lärandebaserade arbetssätt (Checkland & Poulter, 2006; Collins &
Ison, 2010). Det innebär att när komplexa problem ska hanteras behöver det ske i små steg
där kunskap om problemet och kapacitet för att hantera det byggs gradvis genom
samarbete och lärande mellan intressenter.

Martin reflekterar kring delprojektledarnas deltagande.
Delprojektledarna var jätteviktiga vid dialogmötena, de sitter ju på verklig expertkompetens,
och deras förmåga att hantera sin egen expertis i förhållande till "okunnighet" kopplade till
föräldrarnas perspektiv, det kan handla om resursfördelning eller lokalförsörjning, det tyckte
jag att de hanterade riktigt bra. Samtidigt var de utmanade av det.
Martin

Figur 3 - Gruppsamtal under dialogen

Kommunchefens reflekterar över tjänstepersonernas roll.
Jag tror att det finns en stor mängd av de professionella som upplever att det blir roligare att
man får hjälp i sitt arbete och man blir sedd på ett annat sätt och därmed kan man förmedla
sin kompetens. Däremot kan det finnas de som är mer inriktade på att bara ha kunskaper
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snarare än vara kompetenta. […] Arkitekter som påstår att utformningen av hus är en
vetenskap och inte ett tyckande. Det kan det väl vara och jag tycker att det är vackert. I värsta
fall så kan det vara någon som tycker att man inte får respekt för sin kompetens. I bästa fall
kan [Dialogen] dra dessa personer mot att använda sin kompetens.
Kommunchefen
Projektledaren fyller på.
Där har vi haft mycket diskussioner. Inte med politiken där var det inte så mycket diskussioner.
Bland delprojektledarna var det svårare där har vi fått ta diskussioner. Där har vissa sagt att
om det nu kommer några skitdumma förslag. […] Det finns nog de som ser det lite annorlunda
där efter dialogerna men jag vet inte riktigt. Bland rektorer och förskolechefer vet jag inte
riktigt hur de ser det. Efter varje möte har man skrivit upp namn och då har det funnits en
rädsla för det som har hänt att man inte känner att man vågar uttrycka sig kritiskt kring
kommunledningen. Jag tror inte att det har varit hämmande men sen när det kommer till att
stå för det här och representera ett visst perspektiv.
Projektledaren
Delprojektledaren om tjänstepersonernas roll.
Vissa sa att vi måste förbereda folk som ska vara med, men jag upplevde att de vill regissera
processen. Jag ville att det skulle vara så oregisserat som möjligt, jag tänkte att det var lättare
att komma åt de viktiga frågorna då. Men det stämde inte, en del hade kvar föreställningen
om att vi skulle lyssna på medborgarna. Ord som ”lyssna på”, ”komma med förslag” sades
men det var inte det jag förväntade mig, det hade varit bra om vi gjort med förberedelser med
gruppen. Jag hade önskat att det var en arena för diskussion, inte för att lyssna på
medborgarna. Man måste ”acceptera samtalet”. Om man hör något som är omöjligt att
genomföra/man inte håller med om måste man protestera. Ibland sa de i efterhand att ”det
där är omöjligt att genomföra”, blev som två olika samtal.
Delprojektledaren
Även de deltagande politikerna reflekterade kring sin roll och vad Dialogen innebar för dem.
Vid två tillfällen har jag känt, hjälp, det här kommer bara att leda till långa önskelistor som
vi kommer att ha svårt att hantera om vi inte gör svåra prioriteringar och budgetmässiga
förändringar som påverkar andra verksamhet. Vi bygger upp högre förväntningar och dålig
leverans – då finns det risk för minskat förtroende.
Kommunstyrelsens ordförande
En lärare upplevde att dialogen innebar ett ifrågasättande av deras kompetens.
I media framställs mycket som lärarnas fel, en tjänsteman från kommunen uttryckte att allt
kan bli bättre om vi anställer unga lärare med högre lön.
Lärare
En annan lärare uttryckte tveksamhet inför Dialogen.
Ibland kände jag att det här är inget som föräldrar eller politiker ska vara inne och peta i.
Lärare
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Försök att gå på djupet i dialogen
Det fanns en uttalad ambition att verkligen gå på djupet i höstens samtal, att bryta åsikter, känslor
och tankar mot varandra. Bland deltagarna finns olika upplevelser av hur väl det lyckades.
Välfärdschefen berättar.
Det var ju en aggressivitet i rummet och misstroende som jag blev ledsen för. Sen blev det ju
mer och mer: sätt er ner och prata om olika delområden och när man väl började prata om
det fanns det ett behov av att försöka förstå varandra. Det fanns en del missuppfattningar. När
vi hade stött och blött det här i våra grupper blev det en större och större öppenhet. Jag tror
inte att sakfrågorna är det allra viktigaste i det här. Det handlade om att alla var välkomna
hit för att göra sin röst hörd. Konsulterna [processledarna] jobbade på det sättet och det var
väl bra.
Välfärdschef
Delprojektledaren upplevde att det var svårt att gå på djupet.
Man hamnade inte i djupare diskussioner. Vi hamnade aldrig riktigt där och därför blev
resultatet som det blev. Jättesvårt att veta vad man skulle göra för att nå djupare.
Delprojektledaren
Medan projektledaren hade en delvis annorlunda upplevelse.
Att man träffas och belyser frågan från olika håll och får förståelse för komplexitet och
förståelse för varandra och respekt för varandras roller.[…] De [deltagarna] har känt att det
har varit på riktigt och att ni lyssnar på oss. Under hösten har alla som varit med känt att min
röst har lika mycket värde som alla andras röster. Det har varit jätteviktigt för processen att
alla har känt att man inte har gått vidare förrän det har varit samsyn. Det har varit viktigt för
att man har valt att komma tillbaka. Det handlar mycket om förtroende. Att det har varit
neutrala samtalsledare har varit viktigt. Då det har känts ärligt. Det har handlat mycket om
Martin och Lottas sätt att hålla i dialogerna.
Projektledaren
En av delprojektledarna för ett av projekten i Ett lärande Väsby hade en liknande känsla.
När man träffas och pratar förstår man att folk inte är onda. Man förstår problemen på ett
annat sätt. Det är bra att bli inbjuden. Det är bra att få ut sin frustration. Viktigt bara att
träffas, se ett ansikte.
Delprojektledare
Lotta fyller på.
Det fanns en kärna människor som var där hela tiden vilket skapade trygghet, så det fanns en
uthållighet att jobba med samma fråga under ganska lång tid. Det gjorde att de kunde koppla
av mer och lyssna mer på varandra - även om jag har varit förälder och arg över någonting
kunde jag lära mig att "ah, det kanske inte är så enkelt" eller det kanske inte går på grund av
lagen eller så. Motsvarande kunde tjänstemän och politiker lära sig om hur det såg ut från
andra hållet. Det var en mamma som sa "vad tycker ni att jag ska säga till min dotter när hon
frågar om hon går i en dålig skola när det står att skolan är dålig i tidningen". Det var ett
starkt ögonblick och det gick upp för alla att det var viktigt att lyssna på huvudpersonerna i
frågan och inte prata ovanför dem.
Lotta
Under det andra mötet valde processledarna att uppmuntra deltagarna att gå mer på djupet i Dialogen.
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en […] viktig händelse, där jag hävdar att Lotta och jag gick helt fel […] var när vi försökte
få gruppen att bryta perspektiv under workshop två. Att de skulle vara överens om att inte vara
överens och börja bryta perspektiv då va. Pang sa det. Motståndet var monumentalt. Vi bad
dem ju bråka fredligt och då var vi egentligen inte särskilt processneutrala. Vi ville ju att de
skulle göra något som vi tyckte var viktigt just då. Vi hade inte bemäktigat dem, utan vi tog
makten själva. Dessutom var det ju något de tyckte var direkt läskigt. Så det var tvärstopp. Vi
försökte åtminstone två-tre gånger att få det hända, men sen kände vi att det går inte, de fick
bara fortsätta. Dom ville fortsätta prata om sina perspektiv, vilka åtgärdsperspektiv som
fanns, vad som var viktigt. Vi hade till och med tagit fram steg-för-steg: så här bråkar ni
fredligt på ett säkert sätt. Men vi fick backa. Vi sa okej, vi fortsätter på inslagen väg och jobbar
fram till halv nio och gör en traditionell uppsummering med mera, med mera. Och då kunde
vi ha låtit det vara där. Men Lotta och jag ville lära av det här. Hur ska vi göra? Och då kom
vi fram till att viktigaste var att vi visar vår egen okunskap och sårbarhet. Om vi vill att de ska
öppna sig och vara sårbara måste ju vi också vara det. Så vi checkade in på nästa workshop
direkt själva som en fishbowl. Så vi reflekterade över vårt eget beteende, våra föreställningar,
gruppens beteende och då var min känsla att vi hittade energi och förtroende, när vi visade
oss sårbara, öppna och att vi inte vet.
Martin

Figur 4 - Samtalsring under dialogen

En förälder berättar hur hon ser på processledarna.
Processledarna har stor betydelse. Dom kunde sätta fingret på saker, de kunde öppna upp och
var pådrivande men backade ibland när de märkte att inte alla var med. De var professionella.
Förälder
Koppling till forskning:
Studier har visat att skickliga processledare är viktiga för att skapa förutsättningar för
dialog mellan intressenter (till exempel Bojorquez-Tapia et al., 2004, Richards, 2004). En
skicklig processledare bör vara öppen för olika perspektiv och flexibla samtidigt som hen
behöver kunna medverka till positiv gruppdynamik, hantera deltagare som dominerar och
lyfta fram deltagare som av olika skäl inte deltar fullt ut (Reed, 2008).

På det sista mötet bestämde deltagarna att de var redo att lämna över förslag till kommunstyrelsens
inom de områden/perspektiv som de arbetat med under hösten: tillit och förtroende, organisation och
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styrning, resurser samt engagemang och attityd. Överlämnandet skedde vid ett möte i januari 2015.
Därefter har en beredning av förslagen inletts med avsikt att hantera dessa inom kommunens
organisation.
Efter Dialogen
Deltagarna är i stort sett överens om att förtroendet har stärkts genom Dialogen. Projektledaren anser
att det ökade förtroendet har lett till en vilja att bidra till skolutvecklingen.
Det är det [de viktigaste resultaten] som jag sagt kring tillit och förtroende, någonting har
hänt och jag vet inte om det är bland alla grupper. Jag tänker att om ni går ut på en skola och
ställer frågor så kanske de inte har en aning om projektet. Men bland de som har deltagit har
det hänt någonting kring förtroende och förväntningar. De vill ju in och stödja nu för att vi
ska kunna nå fler föräldrar. Någonting kring tillit och förtroende känns jätteviktigt.
Projektledaren
Även Lotta anser att ökat förtroende är det viktigaste resultatet.
Ja, det som finns på papper är något som deltagarna jobbade runt för att skapa förtroende.
Så det fyllde en funktion helt klart. Jag är inte säker på att det finns saker där som de kan ta
på och göra, eller en vow-effekt, men det är inte det viktiga. Resultatet är att nu finns det
möjligheter att göra något. Jag hoppas att man lyfter fram det också som minst lika viktigt
som det som syns på papper.
Lotta
För en av de deltagande lärarna är bilden av Dialogens resultat tvetydig.
Lite av den känslan finns kvar – litar lärare, rektorer, kommun, politiker, skolverket,
skolinspektionen på varandra? Bevakande roller skapar misstänksamhet. Ömsesidigt och
förtroende kan man inte besluta. Jag kan inte se att det har förändrats. Vi har fått ett ansikte
– igenkännande. Jag stämmer inte in i kören att tjänstemän är odugliga.
Lärare
Oppositionsledaren från Moderaterna berättar om sin syn på resultaten.
Fler har förstått den akuta situationen angående förtroendekapitalet. Det är bra. Vi har
samlats kring problematiken, tjänstemän och politiker och så vidare. En viktig del för att
komma vidare är att lyssna på många människor. Finns ett självändamål i att människor får
prata av sig, berätta, tala om hur de känner. […] Ett antal rekommendationer som går in i
delprojekten har det blivit. Bra att delprojekten får stöd och känner att de måste leverera.
Kommunstyrelsens tidigare ordförande
En förälder som deltagit berättar om hur hon ser på framgångar och misslyckanden.
Den främsta framgången är att det var så många som kom och la tid – tyder på engagemang.
Trodde att det skulle falna. Det beror nog på att det är en så viktig fråga. En kommun kan
både få nya invånare och missta dem på grund av skolan. Nu har man lättare att ringa upp
någon och prata. Finns Facebookgrupper, men där blir det bara massa skit, folk spyr galla.
Möjlighet att göra sin röst hörd. Perspektiven som saknas är det största misslyckandet.
Ungdomarna borde varit med. Tidpunkten på dagen. Att möta människor som inte är som en
själv är väldigt bra – hade varit bättre med större palett.
Förälder
Delprojektledaren anser att medborgarna lärt sig om skolfrågans komplexitet.
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Möjligen är det en fara om man stirrar sig blind på varje enskild fråga och tror att den ska
lösas. Jag tror inte att risken är så stor att medborgare har fäst sig vid en viss fråga. Det har
vuxit fram en förståelse för att det är en komplex värld man befinner sig i.
Delprojektledaren
Projektledaren värdesätter att Dialogen ”varit på riktigt”.
Alltså att en viktig lärdom som jag har känt. Då ska det vara på riktigt, kom inte med dialoger
där det är skendemokrati att man låtsas lyssna. Det tror jag är oerhört viktigt, naturligtvis kan
man ha dialoger där man lyssnar in men då får man vara ärlig. Sen tyckte jag att den här
processen i början när man skulle rösta om allting. Men nu har jag förstått att det var nyckeln
till att det blev så framgångsrikt just att var och ens röst är värd lika mycket.
Projektledaren
En av de elever som deltagit är i stort positiv till resultaten.
För mig är Dialogen ett steg på rätt väg. Min vision av hur demokratin ska fungera är en aktiv
demokrati där medborgarna deltar.
Elev
På frågan om hon tror att Dialogen kommer att få varaktiga resultat svarade en förälder.
Vet faktiskt inte. Politikerna vet nu att det finns ett stort engagemang. De måste förvalta det
på ett bra sätt.
Förälder
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KAPITEL

5

Att leda medborgardialog om
komplexa samhällsfrågor
I det här avsnittet berättar processledarna Lotta Andersson och Martin Sande om sina erfarenheter
av att leda medborgardialogen om skolan i Upplands Väsby. Berättelsen bygger på djupintervjuer
med Lotta och Martin. I det följande har vi som skrivit den här rapporten strukturerat Lottas och
Martins svar under rubriker för att skapa en lättillgänglig och engagerande berättelse. Den metod (se
avsnitt 2) vi använt är inspirerade av planeringsforskaren John Foresters arbete med praktikprofiler
(1999, 2009). Syftet med berättelsen är att tillgängliggöra och sprida processledarnas erfarenheter
och kunskaper så att de kan utgöra inspiration för andra som leder medborgardialog om komplexa
samhällsfrågor.

Processledarnas bakgrund
Lotta
Jag läste internationell ekonomi på engelska i Uppsala, med inriktning organisation och ledarskap.
Sedan jobbade jag under tretton år på SAS, de sista fem åren som internkonsult med stora
divisionsövergripande projekt. 2000 började jag på Connecta som Managementkonsult. Jag började
på Preera i augusti 2012. Här gör jag ganska många olika saker, organisationsöversyn,
kompetensanalys, faciliteringsuppdrag, ledarutvecklings-program.
Martin
Jag studerade på Handelshögskolan i Göteborg och började samtidigt jobba som assistent till en
controller på ett kemiföretag. Jag började jobba som konsult efter avslutade studier 1991. Jag började
på Preera 1998/1999, då bolaget bildades. Nu är jag kreativ ledare på den delen av Preera som heter
CO.LAB, där vi experimenterar och utvecklar nya metoder.

Om hur de hamnade i rollen som processledare
Lotta
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En avgörande tidpunkt var nog när jobbade på SAS med produktutveckling. Vi jobbade med
funktionell design - hur blir resan smidig utan att passagerarna märker det? Vi filmade allt som hände
under en resa och analyserade tusentals timmar med film. Det var nog där tanken föddes att jag ville
jobba med verksamhetsutveckling. Traditionell projektledning och projektutveckling är en fantastisk
bas att stå på för att förstå hur saker fungerar, men jag insåg att det är lite mekaniskt. Det är när man
lägger på alla människor och preferenser som det blir riktigt intressant. Det var en gradvis förflyttning
att lära sig projektledarhantverket först och sedan tänka mer kring människorna som ska utföra det.
1996 gick jag en processledarutbildning i Chicago, där vi var instängda på något hotell i en snöstorm
i fem-sex dagar och bara tränade och filmade allting. Då gick det upp för mig att processledning är
en egen profession. Efter det har jag jobbat med processledning i nästan alla mina uppdrag, även om
de inte har varit rena processledaruppdrag – men de handlar ofta om det i alla fall.
Martin
Jag hade en upplevelse som helt förändrade min världsbild. Jag ledde en arbetsgrupp 1995 eller 1996
där vi jobbade igenom en arbetsbok steg för steg. Vi fyllde i framgångsfaktorer etcetera. Jag trodde
i min enfald, rationalistiskt, att om man fyllde i de här arbetsböckerna så förändrade man någonting.
Men så sa en frustrerad person i slutet, i vrede mot mig: Martin, det här är trams. Och jag fick inte
ihop det, vi jobbar ju. Nej, det är trams, sa han. Det föranledde en helt annan dialog om vad vi
egentligen skulle behöva göra för att få fram något meningsfullt. Efteråt försökte jag tänka på varför
det här hände, och hur man kontrollerat kunde få det att hända igen, inte bara slumpmässigt att någon
blir så arg att han sa vad som behövde sägas.

Om drivkrafter i arbetet
Lotta
Det är en otrolig förmån att få jobba med så många olika verksamheter, att få inblick i många
organisationer och frågeställningar. Jag lär mig lika mycket som de jag jobbar med. Som person
tycker jag inte om att sitta fast på ett ställe. Allra roligast är det när man får jobba nära en verksamhet
och utveckla den. Mitt mål är att hjälpa till med en förändring på ett bra sätt, så enkelt eller smidigt
som möjligt.
Martin
Mina drivkrafter är lust, nyfikenhet och en måhända naiv idealism. Jag vill göra något meningsfullt.
Finansiella drivkrafter hos mig är svaga, vilket mina kollegor ofta påpekar. Jag drivs av lust och
glädje, medan andra omkring mig ofta måste hjälpa till och se till att det finns en struktur.

Om bakgrunden till projektet Dialog för ett lärande Väsby
Martin
Processen i Väsby måste ses som en del i ett längre flöde. Kjell-Åke och Lena på SKL hade tidigt
utblick mot bland annat USA och Susan Podziba. De såg att sådana här komplexa samhällsfrågor
inte går att lösa med konventionella metoder för dialog. Jag vill hävda att de metoder som vi har
använt oss av hittills - det kan vara allt från cafédialoger, open space, future search, dialogtänkande
- har en risk kopplad till processtyranni, att det går bara runt. Vi kan komma en bit på väg och visa
olika perspektiv, men när en fråga är komplex ligger starka mål-och intressekonflikter under ytan.
Man vågar inte ”sänka vattenytan” så djupt som man faktiskt behöver göra för att komma åt
konflikter. Det blir nästan en chimär.
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Inledningsvis pratade vi om prototyper – om att vi måste testa. Det är för svårt att tänka ut i förväg
exakt hur det ska gå till, men samtidigt behöver vi en teoretisk referensram och en empirisk grund.
Vi kan inte bara hoppa och hålla tummarna.
I Väsby har vi en utmaning kring skolresultat, kopplat till en historik med en hög grad av valfrihet
och andra saker. Frågan handlar i hög grad om tillit. Dialog för ett lärande Väsby var en
prototypprocess som byggde på Podzibas systematiska arbetsform för möten i samtal – en tidslinje
som visar hur processen läggs upp i grova drag - med inspiration från Deep Democracy där man
försöker bryta åsikter mot varandra.

Om förutsättningarna och uppstarten av Dialog för ett lärande Väsby
Lotta
Att utgångsläget var som det var överraskade mig fullständigt. Jag blev förvånad över motståndet
mot projektet, både internt på kommunen och utanför. Men jag blev också förvånad över och
imponerad av modet hos kommunchefen och ekonomichefen att våga gå in i projektet, det var en
förutsättning. Det fanns många tillfällen att ducka eller avbryta, men det gjorde man inte. Martin och
jag hade ett uppstartsmöte med SKL och projektledarna. Vi satte upp ramar för arbetet. Vi visste inte
exakt hur allting skulle se ut, men vi ville att projektledarna skulle känna sig trygga med att vi skulle
komma fram till något så småningom. Vi ville få så stor frihet som möjligt att prata med vem vi ville.
Det fick vi också, med ett undantag. Vi fick inte prata med Per Kornhall. Men den konflikten kom
fram i alla fall. Så är det ju när man försöker trycka bort någon. Vi försökte få prata med honom, men
det gick inte. Man måste veta var gränsen går som konsult. Det var viktigt att hitta perspektiv snarare
än målgruper, men det var lättare att samla ihop målgruper.
Martin
Lena och Kjell-Åke på SKL hade pratat med kommunstyrelsen vid flera tillfällen. Så jag kände att
vi hade möjlighet och mandat att ta ut svängarna, att inte släppa på vissa principfrågor.När höstens
dialog började hade det precis lämnats in en JO-anmälan mot kommunen. Så förtroendenivån var
låg. En JO-anmälan är en oerhörd kraftkälla. Det är bra att några är så arga att de orkar fylla i en
anmälan, istället för att säga "vi vill inte prata med dem". Vi hade behövt göra ett mer omfattande
och aktiverande förberedelsearbete med tjänstemän och politiker. Men resursmässigt gick det inte att
göra i den här prototypen. Inom ramen för Lärande Väsby pågick sju andra delprojekt parallellt med
Dialog för ett lärande Väsby. Vi träffade de andra delprojektledarna vid ett par tillfällen under
processen för diskutera hur de hängde ihop. En del problem blev påtagliga: maktkamper mellan olika
delprojekt, tydligare målbilder i de andra delprojekten jämfört med i dialogprojektet. I en idealvärld
hade man börjat med dialogprojektet under ett halvår för att mejsla ut vad som är viktigt och sedan
sätta igång de andra delprojekten.

Om rekryteringen av deltagare
Lotta
Det var viktigt att hitta perspektiv snarare än målgruper, men det var lättare att samla ihop målgruper.
Det fanns underrepresenation på vissa områden. Vi nådde väldigt få med utländsk bakgrund. Vi hade
förhållandevis lite skolpersonal, vilket nog berodde på misstro. I kommunikationen med skolpersonal
gick projektet via rektorer, men det fanns ju misstro hos dem också. Vi pratade mycket om detta men
kanske underskattade man svårigheten att få med skolpersonal. Det tror jag man jobbar mer med nu.
Det är viktigt att få med lärare och rektorer men om det ska ske på kvällstid måste man kompensera
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dem på något sätt, till exempel genom att låta dem ta ut ledig tid när det ges tillfälle. Det måste
rektorer besluta om. Det gjordes inte.
Det var svårt att engagera ungdomar. Några var med, det var fantastiskt bra. De var väldigt glada
över att delta, över att få komma till tals. Jag önskar att de hade fått vara med mer, men dialogen
konkurrerade väl med andra aktiviteter. Samtalet fick en annan ton när de var med, en annan respekt,
ett annat sätt att lyssna.
Martin
Vi tänkte oss en organisk rekryteringsprocess där vi informerade genom många olika kanaler hemsida, annonser. Under perspektivinsamlingen under våren bjöd vi in folk till höstens
dialogmöten. Jag tror att det var viktigt att perspektiven som samlades in under våren presenterades
utan censur – det blev en slags kvalitetsgarant för att det var på riktigt och att dialogen var viktig.
Nackdelen var att vi inte nådde vissa grupper. I så fall hade vi behövt jobba med exempelvis
dörrknackning eller andra metoder. Vi hade alldeles för få personer från områden med många
nyanlända. Det fanns begränsat utrymme, ekonomiskt och tidsmässigt. Projektledarna slet med att
försöka bygga relationer och rekrytera, med den framgång vi nådde. Vi fick fatt i ett antal ungdomar,
bland annat genom elevråd, fast jag tycker definitivt inte att vi ska vara nöjda med rekryteringen.
Men ur ett prototypperspektiv är den adekvat. Den speglade komplexiteten tillräckligt för att bevisa
värdet av ett sådant här projekt, även om den inte på långa vägar är fullständig.

Om perspektivinsamlingen under våren 2014
Under våren 2014 genomförde Lotta och Martin tillsammans med en ytterligare processledare och
en av projektledarna på Väsby kommun tjugosex intervjuer med grupper av skolledare, lärare,
pedagoger, skolpersonal, kommunfullmäktige, fackföreningar, näringsliv, föräldrar och elever för att
inventera perspektiv på skolfrågan.
Lotta
Det var i huvudsak jag som ledde de samtalen. En projektledare från kommunen hjälpte till med det
administrativa. Projektledaren var med vid alla samtal, vilket var viktigt för att inga frågeställningar
skulle tappas bort. Vi gjorde ett tjugotal dialoger i olika grupperingar.
Det var stor skepticism i gruppen från facket, de gick i försvarsställning innan de förstod att ingen
var ute efter dem. Kanske var det tokigt att vi bjöd in till en ”dialog”. Lärare och föräldrar förväntade
sig att de skulle få träffa politiker redan under våren. Men det blev bra i slutändan. Idag skulle jag
tydligare beskriva att vi ska ha ett samtal med en neutral part, som senare skulle leda till en dialog
med politiker under hösten.
Det fanns mycket som visade brist på tillit. För att hantera skepticismen lyssnade jag och tydliggjorde
att jag förstod att de var arga och att det var ok. Jag försökte få dem att utveckla varför de var arga,
ledsna eller oroliga - kanske över sitt barn eller mer allmänt. Då försvann ilskan efter ett tag. Jag
kommer ihåg samma sak från min tid på SAS. När det var snöstorm skällde folk på mig i
servicecentret. När jag sa att jag förstod och frågade om de ville låna en telefon eller så rann det av.
Det är nog så, när man blir arg skapas en energi som man måste få ur sig på ett visst sätt. Sedan kan
man ha ett bra samtal.
Perspektivinsamlingen bygger på rollteorin i Deep Democracy. Ordet ”rollteori” kan leda tankarna
fel – var vi försöker göra handlar om allt möjligt, tankar, känslor åsikter. Ordet ”perspektiv” är
enklare att använda än roll. Det funkade bra i de möten vi hade - det blev lätt att tillåta människor att
byta perspektiv. Det blir lättare att jobba då, man kan till och med ha perspektiv som står emot
varandra inom sig. Det kan vara befriande att man inte behöver "vara" en åsikt.
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Vi var säkra på att samma perspektiv skulle dyka upp i flera målgrupper och att vi ganska fort skulle
få en mättnad bland perspektiven, vilket stämde. Kärnan i perspektiven var bristen på förtroende och
långsiktighet. Sådana grundläggande frågor har dykt upp även i samråden kring romsk inkludering.
Det blir nog så när folk inte har varit delaktiga och blivit lyssnade på.
Under både perspektivinsamlingen på våren och dialogen på hösten jobbade Martin och jag mycket
med förstärkning. Ofta när människor ska säga något är de lite artiga och det blir inte tydligt vad de
vill. När vi förstärker så upprepar vi vad vi hör men mer rakt och med betoning på känslan som vi
tror ska komma fram - ledsenhet, ilska eller glädje. Det fungerar bra, för om vi tolkar fel får vi veta
det på en gång. Eller så säger personen "exakt, det var så jag menade", och då blir luften lite klarare
i rummet. Om man inte vågar säga det man vill bär man med sig det när man går därifrån och då kan
man aldrig lösa ut det.
Efter perspektivinsamlingen satt vi processledare och ordnade perspektiven i kluster. Vi fick fram
nio-tio övergripande områden. Dokumentationen lades upp på kommunens hemsida. Vi var osäkra
på om kommunen skulle lägga ut infon ocensurerat, men så blev det. Det var otroligt starkt gjort och
en viktig del i att bygga tilliten. Det kom ganska lite respons på dokumentet ändå. Vi uppmanade till
att kommentera ifall något perspektiv hade fallit bort. Men det kom väldigt få kommentarer. Jag vet
inte om det var för att allt var med, eller för att folk inte tittade på materialet.
Martin
Vill du lösa ett komplext problem, gör det större. Bjud in fler personer. Symboliskt kan man säga att
det var det vi gjorde. Vi bjöd in människor till en process där de verkligen fick vara delaktiga och
medskapande. Vi skapade inga enkla informationsmöten eller någon enkel synpunktshantering.
Under perspektivinsamlingen graderade vi ingenting av det vi fick höra. Det är jätteviktigt, för vår
roll är ju att vara neutrala. Så vi lyssnade och lyssnade och lyssnade, inte för att som experter komma
fram till en lösning utan för att bredda synen på skolfrågan. Vi var ärligt oroliga för att resultatet från
perspektivinsamlingen skulle genomgå en censur, att det skulle tonas ner eller liknande. Detta var
naturligtvis våra fördomar, kanske baserade på tidigare erfarenheter. Så fort man försöker snygga till
när du har ett lågt förtroende så blir det inte bra.

Om dialogen under hösten 2014.
Under hösten 2014 hölls fem dialogmöten om perspektiven som hade samlats ihop under våren. 73
personer deltog totalt, och omkring 30 till 40 personer deltog i varje möte. Medverkade gjorde
politiker, kommunala tjänstemän, rektorer, lärare, föräldrar och elever.
Lotta
Vi började dialogerna med ett konstituerande möte. Vi bjöd in de som under våren hade angivit att
de ville vara med och på hemsidan låg en öppen inbjudan. Vi började med att läsa upp perspektiven
från våren. Det var lite tungt, för orden var ganska hårda. Det var för att återskapa och tydliggöra vad
som hade sagts under perspektivinsamlingen. Sedan prioriterade vi bland perspektiven genom ett
röstningsförfarande, för att få fram vilka områden vi skulle jobba med. Det slutade med att de inte
ville prioritera, de ville diskutera allt. Deltagarna delade in sig i smågrupper som skulle arbeta med
olika perspektiv. Sedan bestämde vi när vi skulle träffas, tid och plats och så vidare.
Två saker skulle jag gärna ha sett annorlunda. Dels en mindre grupp och samma deltagare vid varje
tillfälle och dels fokus på färre ämnen istället för att försöka hinna med allting. Men med tanke på
bristen på tillit var det inte läge att exkludera någon. Så det går egentligen inte att säga att gruppen
var för stor. Deltagarna fattade beslut om att det inte var nödvändigt att vara med vid alla tillfällen.
Det gjorde att processen blev lite ryckig. Vissa smågrupper fick börja om vid varje tillfälle. På det
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sättet blev det ineffektivt, men effektivitet var kanske inte poängen. Med ett annat upplägg hade vi
kommit längre vad gäller sakfrågorna, men inte lika långt i tillitsbyggandet.
Under det första mötet pratade vi om vad processen skulle leda fram till - någon typ av gemensam
överenskommelse, men det var lite vagt vad den skulle omfatta. Vi sa att det handlar om ett
gemensamt ansvarstagande, men hur resultatet skulle se ut fick växa fram.
Vår idé var lyfta argument för och emot motstridiga ståndpunkter och sedan reflektera: vad lärde jag
mig av det här? Vi kallade det att "bråka fredligt". Men det gick inte hem. Motståndet var väldigt
tydligt: "nej, nej, nej, vi är inte här för att bråka". Martin och jag pratade mycket om att det kanske
var fel ordval. Jag tror att vi inte borde ha sagt ”bråka fredligt”, utan istället bara beskrivit vad vi
skulle göra. Vi tyckte att vi avdramatiserade, men det gjorde vi inte i deltagarnas ögon.
När vi fick motstånd valde vi att inte vara påstridiga. Vi sa att vi trodde att ”bråka fredligt” är ett bra
verktyg och att de som vill testa får göra det. Men de måste vilja själva. Vi lät deltagarna bestämma
hur processen skulle se ut. Vi bad exempelvis om deras lov att få designa ett upplägg till nästa gång.
Även om Martin och jag är vana vid att jobba lite så var det en utmaning att släppa konsultrollen
ibland helt och fullt. Deltagarna hade nog kommit längre om vi hade pushat, men frågan är om det
hade varit bra för gruppen. När vi var färdiga med dialogerna under hösten var gruppen nog ungefär
där jag trodde att du skulle vara när vi startade.
Istället för att ”bråka fredligt” så resonerade deltagarna i smågrupperna och de lärde sig att säkerställa
att alla perspektiven beaktades. Vi berättade vad de skulle tänka på och vi gick runt och lyssnade och
styrde upp när det behövdes. De hade bra samtal, men ibland var det svårt att hålla fokus och
konkretisera kring ett område. Det var nog delvis för att de inte vågade argumentera när de tyckte
olika. De höll sig en nivå ovanför detta. Deltagarna uttryckte själva oro för att slutprodukten skulle
bli en stor önskelista och det blir det ju när man inte argumenterar och prioriterar. Jag tyckte att de
ändå fick till det på slutet så att det blev mindre av en önskelista. Konkretiseringsnivån tog inte riktigt
fart förrän vi fick tillåtelse att ta fram en mall som att vi trodde skulle hjälpa gruppen att strukturera
tankarna. Detta var när lite mer än hälften av processen under hösten hade gått och de hade fått tänka
fritt och det var nog rätt tillfälle. Vi använde rubriker, men höll det fortfarande öppet. Då hände
något, när de började titta på strukturen. Vi betonade att det ligger i vårt intresse att få ner tankar och
resultat på ett tydligt sätt, så att någon utomstående kan förstå det. Vi försökte också tydliggöra
betydelsen av resultaten för alla målgrupper - tjänstemän, politiker, föräldrar - så att alla perspektiv
skulle vävas in och det skulle bli tydligt att olika grupperingar kan göra olika saker – att allt inte
handlar om att politiken ska ta beslut.
Om vi jobbade med något vi skulle ta ställning till, det kunde handla om när vi skulle sluta eller mer
viktiga frågor, då fick man rösta. I början sa några deltagare "Vad är det här för någonting, ska vi
räcka upp handen hela tiden?". Men på slutet gick det automatiskt, de hade lärt sig metoden. Den gav
tydlighet. Om någon inte räckte upp handen fick de alltid frågan: vad har du för perspektiv, vad
behöver du för att gå med på det här beslutet? Så att vi inte körde över någon. Det blev tydligt efter
några gånger att alla fick påverka besluten, att det inte handlade om att vinna eller förlora. Alla fick
något med sig. Det är viktigt att visa att det finns värdefulla perspektiv också hos dem som väljer att
inte stödja ett beslut, som vi förlorar om vi inte lyssnar på dem. Det blev fort ett bra sätt att få till
gruppgemensamma beslut och det blev tydligt att det var gruppen som bestämde och inte vi, både
vad vi skulle prata om och hur.
En del tjänstemän upplevde att de var där för att lyssna. De var passiva, rädda att skrämma bort
någon. Några ville gärna vara sekreterare för smågruppen de satt i. Då uppmuntrade vi dem att stanna
upp och fråga de andra "det här har jag skrivit, är vi överens?". I andra smågrupper fungerade
tjänstemännen som övriga deltagare. Vi lät deltagarna själva utvärdera sina samtal, vad de skulle
kunna göra annorlunda nästa gång. Det ledde till stort eget ansvarstagande. Många självinsikter och
det blev lätt att påminna deltagarna om vad de hade sagt nästa gång.
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När man gick runt i grupperna hörde man ofta "va, är det så?", vilket visade att det pågick ett lärande.
Det fanns en kärna människor som var där hela tiden vilket skapade trygghet, så det fanns en
uthållighet att jobba med samma fråga under ganska lång tid. Det gjorde att de kunde koppla av mer
och lyssna mer på varandra - även om jag har varit förälder och arg över någonting kunde jag lära
mig att "ah, det kanske inte är så enkelt" eller det kanske inte går på grund av lagen eller så.
Motsvarande kunde tjänstemän och politiker lära sig om hur det såg ut från andra hållet. Det var en
mamma som sa "vad tycker ni att jag ska säga till min dotter när hon frågar om hon går i en dålig
skola när det står att skolan är dålig i tidningen". Det var ett starkt ögonblick och det gick upp för
alla att det var viktigt att lyssna på huvudpersonerna i frågan, och inte prata ovanför dem.
Martin
I det konstituerade mötet läste vi upp perspektiven och vi tänkte ”hur ska kommunen orka ta emot
det?”. Det var som att sätta en kniv här och en där. Och de bara satt och tog emot. Det är politiskt
mod skulle jag säga.
Under hösten fick deltagarna gång efter gång upptäcka att många frågor inte har några enkla
lösningar. De tvingades konfrontera komplexiteten. I och med att de jobbade systematiskt över lång
tid kunde de bli mycket klokare tillsammans. De började respektera svårigheter i uppdraget som
förtroendevald eller tjänsteman och samtidigt förstå frustrationen som förälder. Detta kan vara ett
tecken på att deltagarna har rört sig mellan olika roller. När parter i en konflikt kan röra sig och förstå
varandra skapas en resiliens som gör att vi klarar förändringar.
Vad vi ville göra under hösten, rent symboliskt, var att sänka vattenytan och skapa en argumentation
eller debatt. Det som händer då är att vi visar underliggande motsättningar och drar isär polariteten,
för att komma åt komplexiteten. Vi försökte få grupperna att göra detta vid flera tillfällen, men utan
framgång. Motståndet var monumentalt. Vi hade tagit fram steg-för-steg-instruktioner: så här bråkar
ni fredligt på ett säkert sätt. Då var vi egentligen inte processneutrala. Vi ville ju att de skulle göra
något som jag och Lotta tyckte var viktigt just då. Vi hade inte bemäktigat dem, utan vi tog makten
själva. Dessutom handlade det ju om något de tyckte var läskigt. Så det var tvärstopp. Vi fick backa
och låta gruppen fortsätta på inslagen väg.
Lotta och jag ville lära av det här. Vi kom fram till att det viktigaste var att visa vår egen okunskap
och sårbarhet. Om vi vill att deltagarna ska öppna sig måste ju vi också göra det. Så vi satte oss själva
i en ”fish bowl” under nästa workshop och lät deltagarna titta på. Vi reflekterade över vårt eget
beteende, våra föreställningar, gruppens beteende. Då är min känsla att vi hittade energi och
förtroende, när vi visade att vi är sårbara och inte vet. Det var ett jätteviktigt tillfälle för
processledarförtroendet tror jag.
När den workshopen avslutades märktes ett större ansvarstagande från gruppen. Deltagarna hade
viktiga insikter om sig själva: "Vi har inte pratat på djupet, vi har inte tagit upp vissa frågor, vi har
inte lyssnat, vi har inte gjort vad vi sa till oss själva att vi måste göra". Det är en viktig lärdom att
man måste bemäktiga gruppen så att den kan ta ansvar för processen. Det hade blivit helt annorlunda
om jag och Lotta hade sagt "ni måste bli tydligare, ni måste gräva djupare", för då hade vi projicerat
vår otillräcklighet och önskan att leverera på deltagarna.
Omröstningar var en del i processmetodiken. Om vi i ett läge återkom till och sammanfattade vad vi
hade åstadkommit och såg att det finns två eller tre förslag så röstade vi. När vi fick fram en majoritet
så jobbade vi efter det förslaget men frågade de som förlorat omröstningen vilka perspektiv de ville
att vi skulle beakta i beslutet för att göra det bättre. Vi lyfte in nejet för att berika samtalet. Den här
processledningsmetodiken handlar om att bringa klarhet i olika perspektivs existens. Den är svår i
vår svenska kontext av konsensus. Både för oss och för deltagarna var det stundtals ganska obekvämt.
Projektledarna för de andra sju delprojekten deltog i samtliga workshops. De var jätteviktiga, de sitter
ju på verklig expertkompetens. Jag tyckte att de hanterade sin expertis riktigt bra. Samtidigt var de
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utmanade i den. Här finns ett problem kring makt och ansvar inom byråkratin: "Jag är ju tjänsteman,
jag måste bestämma för jag står som ansvarig". Kommunchefen Björn inledde varje workshop och
tackade deltagarna för att de var där. Sedan sa han "nu träder jag ner från min position" och blir en
"vanlig deltagare”. Så det var viktigt att ha en jämn maktnivå i samtalet.

Om hur dialogen avslutades
Lotta
En möjlighet var att hade gruppen velat fortsätta, att vi hade tagit i för lite när vi bestämde om fem
workshops, men gruppen bestämde då att de var nöjda och att vi skulle renskriva underlaget med
hjälp av en kommunikatör och sammanfoga det till en helhet och sedan träffas för en ceremoniell
överlämning för att sätta punkt för den första fasen. Just då kunde inte vi processledare vara med, vi
skickade en videohälsning. Men jag tror egentligen att det var ganska bra att vi inte var med, man
tog bort stödhjulen och visade att det verkligen var deras resultat. Det var lite tråkigt, för man har ju
jobbat intensivt med gruppen med intressanta frågor. Det är baksidan med att vara konsult, vi hade
gärna varit med längre, men jag tror att det är jätteviktigt att man kör själv.
Martin
Vi hade som alternativ i bakfickan att köra en eller två workshops till under våren 2015, för vi visste
inte om deltagarna skulle känna sig nöjd efter hösten. Men gruppens beslut var att det är så här långt
vi kommer i det här läget. De var mätta på den här processen, nu måste man tänka framåt på nästa
iteration. Vi föreslog i designen att någon form av formell överlämning av resultatet till kommunen
kunde ske, men vi hade inte tryckt på det utan beslutet kom fram i gruppen. Designen byggde ju på
att resultatet i slutändan skulle bli föremål för ett kommunstyrelsebeslut. Annars skulle vi ju kortsluta
den representativa demokratin och det var inte aktuellt. Men processen skulle ske på nya villkor.
Farhågan att resultatet skulle bli en önskelista har delvis besannats, men det har ändå blivit tydligare
vad som kan göras - från de 19 perspektiven till de konkreta förslagen.

Om misslyckanden
Lotta
Rekryteringen. Att vi missade lärarna var en stor miss, att vi inte fick med skolungdomarna eller
etniska minoriteter var synd. Om vi hade fått med dem hade vi fått fler nyanser i perspektiven, men
framför allt hade vi en delaktighet och andra förutsättningar.
Det är kanske inte ett misslyckande, men om jag hade fått börja om igen hade jag jobbat med den
kommunens interna organisation först, för att tjänstemännen skulle förstå sin roll och hur projektet
skulle påverka den. Det är viktigt för tjänstemän att kunna släppa vissa uppfattningar om hur man får
vara eller inte vara i de här sammanhangen. Jag hade velat hjälpa dem att dra största möjliga nytta
av det som hände. Det är ju de som ska jobba vidare med det här. Men vi hade inte utrymme för ett
sådant förarbete.
Martin
I ett resultatperspektiv är det klart att jag hade önskat glasklara förslag - "det här gör vi, det här gör
vi inte" etc. Men det hade bara gått om förutsättningarna hade varit ideala. Vi misslyckades med
representativiteten, det blev ett innanförskap som jag inte är nöjd med. Sedan har vi inte tillräckligt
väl borgat för den fortsatta processen, att den är utstakad och i rörelse. Jag tycker inte att vi tillräckligt
väl har uppmärksammat och skött den maktstörning vi har skapat i systemet. Vi hade behövt föra ett
djupare samtal om makt och behovet av att släppa kontroll och om en ny sorts professionalism bland

31

tjänstemän. Där ligger en gigantisk utmaning i den kommunala sektorn. Hur kan vi möjliggöra
demokrati som är ändamålsenlig och hållbar?

Om vad som lyckades
Lotta
Det viktigaste resultatet är att människor pratar med varandra nu. Det är viktigare än något som kom
på pränt. Vi återupprättade relationerna och det stora arbetet börjar nu.
Martin
Många människor har kommit varje gång. Det är ovanligt i den här typen av process. Det skapades
en gemenskap, en uthållighet att möta komplexiteten tillsammans. Processen har blivit en investering
i modet att ”sitta i elden”. Det största resultatet är att deltagarna har byggt tillit till varandra. Det finns
en tillitsplattform, nu kan det riktiga jobbet börja.

Om vad som händer framåt i Väsby
Lotta
Överenskommelsen som finns på papper är något som deltagarna jobbade runt för att skapa
förtroende. Så det fyllde en funktion helt klart. Jag är inte säker på den kan genomföras fullt ut, men
det är inte det viktiga. Det viktiga är att nu finns det möjligheter att göra något.
Tilliten som har byggts är så bräckligt när den är ny. Nu måste kommunen bevisa att det kommer ut
något av dialogen. Det är nu man måste göra förändringar, nu finns förutsättningar. Det blir en
utmaning. Både politiker, tjänstemän och medborgare har sagt att under lång tid har saker blivit sämre
i skolan i Väsby. Man kan inte ändra det på ett halvår. Det finns ofta förväntningar på att förändring
ska gå snabbt, men det är som att gå ner i vikt när man har lagt på sig - det tar tid.
Dialogprojektet har präglat hela den kommunala organisationen, bristen på tillit har synts även
internt. Man borde ha jobbat mer med det under dialogen, det hade processen mått bra av. Jag har
löpande fungerat som ett bollplank åt projektledarna och resonerat kring de här frågorna. De inser att
de inte var klara med arbetet när processen tog slut, men de var klara i det här formatet. Om man
vill jobba med skolan med andra måste den lyftas internt på kommunen.
Martin
Vi har hela tiden adresserat att det här är en tillfällig kraftsamling där SKL står för hälften av
kostnaderna. Jag hoppas att det har skapats en medvetenhet. Vi har ”öppnat lådan” och det går inte
att stänga igen locket. Det finns nyvunna erfarenheter.
Jag är angelägen att få till nya samtal för att reflektera över vad som har hänt. Nu är det nya
kommunalråd och ny budget i Väsby, så det finns en risk att det glöms bort. Det är viktigt att
beslutsfattarna i Väsby förstår hur modiga de har varit. Det är enligt mig extremt ovanligt.
Det är viktigt att en kommun som vill jobba med sådana här frågor säkerställer att det finns intern
faciliteringskompetens. Det behövs ett nytt skrå med processmässig snarare än innehållsmässig
kompetens. Jag tror att det går att göra om man jobbar långsiktigt organisatoriskt. Jag tror att det går
att vara lojal mot organisationen ändå samtidigt vara åsiktsneutral i processen och kunna lyfta
”nejen”.
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Viktiga lärdomar från Dialog för ett Lärande Väsby
Lotta
Jag har fått tillit till att det går att släppa kontrollen. Det finns otroligt mycket kapacitet i gruppen.
Många gånger vet den bäst själv vad den behöver. Mitt bidrag har varit att ställa frågan "Är det här
ni behöver nu, eller är det här?". Att tydliggöra valmöjligheter, och visa "Nu är vi på väg mot det här
hållet, vill ni fortsätta åt det här hållet?", inte säga "nu går vi åt fel håll". Ofta blir det bra resultat när
gruppen fattar beslut. Ibland säger de "oj, det har vi inte tänkt på, dit vill vi inte gå" och då får de
göra en medveten förändring. Jag har ganska stort kontrollbehov, som många konsulter kanske har
när man jobbar mot leverans. Det handlar både om att lita på sig själv, att man kan släppa på
kontrollen, och om att lita på gruppen.
Jag ser det som fantastiskt hoppfullt att det går att göra stor skillnad i samtalsklimat och möjligheter
att jobba framåt från ganska låsta positioner och på ganska kort tid. Sedan finns det lärdomar att dra
som nästa organisation kommer att få nytta av. Men jag tycker att Väsby har gjort ett fantastiskt jobb
även om man en del saker borde ha gjorts annorlunda.
Martin
Vi jobbade i föreställningen att det skulle gå att gå att sänka vattenytan och få till en dialog om
intressekonflikter fortare, så det är en viktig lärdom att det krävs tålamod. Det är definitivt ingen
quick fix. Man måste bygga tillit i gruppen och det räcker inte med några tillitsövningar där man
faller i varandras armar. Det är mycket mer komplext och besvärligt.

Om viktiga egenskaper hos processledare
Lotta
Det är viktigt med metoden i botten, men det är problematiskt om man är för låst vid den. Det vore
helt galet att som processledare inte ta till vara på sin intuition och erfarenhet och på vad som utspelar
sig i rummet. I Dialog för ett Lärande Väsby var det enkelt eftersom metoden bygger på delaktighet
och medskapande. Det måste finnas lite kreativitet och glädje även om det handlar om svåra frågor
och då krävs lite improvisation.
Att utmana deltagare är en viktig del av processledning. Man måste göra det på rätt sätt, vid rätt tid.
Det ska vara en utmaning snarare än en tillrättavisning. Ofta handlar det om att lägga fram ett annat
perspektiv. I många fall handlar det om att ställa upp frågor, för att verkligen förstå - vad är det som
är bra med deltagarens förslag? I många fall är människor dåliga på att motivera, för att de inte har
tänkt på vad som motiverar dem. Vi är ofta ganska känslostyrda och det är helt ok, men det är bra att
sätta ord på motiv för det ger ofta förklaringen som behövs.
Det viktigaste för en processledare är nog förmågan att lyssna och att parkera sina egna känslor,
tankar och preferenser. Om någon säger en sak som jag tycker är galen får jag ta den tanken och
parkera den och sedan får den stå där tills jag är färdig. Sedan kan jag ta tillbaka den. Det är klart att
jag får ha åsikter, men de får inte prägla processen. Att klara av det tror jag är en träningssak och det
är svårare om man är del av en organisation som är en part i dialogen. Man bör känna att ”jag är
verkligen är en bifigur här”, för att kunna vara ett bra redskap - det tror jag är den viktigaste förmågan.
Det handlar nog om inställning och att känna sig själv.
Martin
Jag har tre nyckelord när jag processleder: kärlek, lekfullhet och fasthet. Ett mantra: KLF. Jag tänker:
jag älskar alla i det här rummet. Sedan hälsar jag på så många jag kan, så att jag får kontakt.

33

Lekfullheten handlar om att lattja lite, humor, ”slappna av, ni dör inte av det här”. Motpolen till
lekfullheten är fasthet: att det inte ska råda tvekan om vad vi ska göra och att det kommer att bli svårt.
Det är viktigt att vara sig själv. Inga fasader, inga krusiduller, inga etiketter. Om folk inte vill jobba
med mig som människa så kan vi inte göra något vettigt tillsammans. Processledare har en otrolig
makt. Att ärligt erkänna och hedra den maktpositionen är viktigt. Det måste ske både riktat inåt - jag
måsta känna till mina trösklar och hang-ups - och utåt - hur skapar jag ett bättre mer inkluderande
arbetssätt där det är lätt för alla att komma till tals. Rent kompetensmässigt måste man ha en arsenal
av metodiker och arbetssätt. Man ska inte använda dem slaviskt utan välja utifrån situationen. Att
kunna göra träffsäkra sammanfattningar är viktigt. Det har ju en analytisk och syntesmässig
dimension. Men man ska inte försöka briljera, utan lägga tillbaka till gruppen. När det gäller Väsby
var det viktigt att förstå spelreglerna i systemet, det kommunala styret. Annars kan du göra misstag
som gör att allt fastnar.
Det behövs en inneboende trygghet att sitta ”i elden” utan att vara arrogant och kaxig utan sårbar,
vilket kan låta som en paradox. Men i den trygga sårbarheten ligger nyckeln till neutraliteten. När
jag känner mig hotad så är min försvarsmekanism att spruta fram lösningar. Det dämpar min ångest
över att inte ha kontroll, jag går in och etablerar en nödutgång genom en lösning. Men det man
behöver är att sitta still i elden och komma på lösningen tillsammans.
Att som processledare våga backa tillbaka från prestationsångest, expertis, kontroll, styrning och
istället jobba för bemäktigande, att lyfta ”nejet”, att sitta i elden tillsammans med de andra. Vi
befinner oss i början av den utvecklingen. Just nu är vi bra på nu är att få till lyckliga slut. "Nu kör
vi en open space så löser det allt". Så är det kanske inte alls, det kanske bara skapar ett starkare
innanförskap och drar undan de röster som hade behövt höras. "Nu har vi haft dialog, då är det bra".
Men det är inte tillräckligt bra, det som hade behövt komma fram har inte kommit fram.
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KAPITEL

6

SKL:s arbete med medborgardialog
I detta avsnitt diskuterar vi SKL:s arbete med medborgardialog i komplexa samhällsfrågor baserat
på studierna av Dialog för ett lärande Väsby och Samråd för romsk inkludering samt djupintervjuerna
med processledarna. Tyngdpunkten i framställning ligger på Dialog för ett lärande Väsby eftersom
dialogen om Samråd för romsk inkludering inte har avslutats ännu.

Att bygga förtroende
I både Samråd för romsk inkludering och Dialog för ett lärande Väsby är en av ambitionerna att råda
bot på brist på förtroende mellan intressenter. Medan bristen på förtroende i Väsby i hög grad beror
på hanteringen av skolfrågan i modern tid har förtroendebristen mellan romer och
majoritetssamhället djupa historiska rötter i långvarig diskriminering och brist på dialog.
När Dialogen i Väsby inleddes rådde en förtroendekris kring skolan i kommunen. Ett genomgående
tema i berättelsen i Avsnitt 5 är att deltagarna i Väsby menar att förtroendet ökat genom Dialogen.
Detta behöver inte nödvändigtvis betyda ökat generellt förtroende för de organisationer som de olika
deltagarna företräder, men flera nämner att de har fått ökad förståelse för de kommunala företrädare
och lärarkollektivet. När det gäller orsaker till det ökade förtroendet pekar deltagarna och
processledarna på värdet av att träffas fysiskt, ”se att vi alla är människor”, och känslan av att
Dialogen var ”på riktigt”. Flera deltagare nämner att närvaron av ledande politiker och tjänstemän
var viktig, liksom att den oredigerade publiceringen av kritiska perspektiv visade att det fanns vilja
till förändring. Dessutom menar många att processledarna ingav förtroende genom sin
professionalitet, sitt sätt att bemöta deltagarna och i kraft av att inte vara en del av systemet i Väsby.
Vår studie av Samråd för romsk inkludering i Göteborg visar att det finns en misstro från romskt håll
gentemot kommunens tjänstepersoner. Det tycks som att de romska deltagarnas förväntningar på
projektet i hög grad handlar om att få möjlighet till direktkommunikation med politiker. De ser
direktkommunikation som en möjlighet att komma förbi en i deras ögon kontrollerande
tjänstemannakår som utövar ett otillbörligt förmyndarskap. Särskilt kritiskt är att det bristande
förtroendet även omfattar tjänstepersonernas agerande i själva dialogen som upplevs att vara i viss
mån manipulativt.
Om vi sätter in dialogerna i ett större sammanhang kan vi se att en av vår tids största utmaningar är
ett vikande förtroende för samhällets institutioner och politikens möjligheter. Utvecklingsforskare

35

har visat hur globalisering, urbanisering och migration har försvagat nationalstaterna och riskerar att
urholka förtroendet för samhällets institutioner. I takt med att nationalstaten har försvagats riktas
blickarna mot hur den lokala demokratin kan bygga kapacitet för att hantera det växande
förtroendegapet och de inkomst- och hälsoklyftor som följt i globaliseringens spår. Så menar till
exempel Hans Abrahamsson att den lokala demokratin behöver skapa förutsättningar för dialog
mellan grupper för att överbrygga förtroendeklyftor. Han menar att förstärkt medborgardialog
tillsammans med sociala investeringar kan motverka att samhället glider isär och utvecklas till
slagfält för sociala konflikter (Abrahamsson, 2013).
Förtroendefrågan i de två dialogerna kan även relateras till socialpsykologisk forskning som visar
hur polarisering kan leda till bristande förtroende och konflikter mellan människor. ”The social
intuitonism model” som utvecklats av Haidt (2001, 2013) visar till exempel att människor är mindre
rationella än vad som antagits i tidigare teorier. Haidt menar att människor fattar intuitiva beslut
baserat på antaganden formade av tidigare erfarenheter och kulturellt inflytande snarare än baserat
på rationellt resonerande. Sådana intuitiva beslut legitimeras sedan genom att rationella argument
konstrueras efter det ursprungliga ställningstagandet. Haidt menar att denna mekanism förklarar
bristande förtroende mellan människor och varför konflikter uppstår och eskalerar. Ny forskning
visar dessutom hur sociala medier i det moderna samhället kan förstärka bristande förtroende och
polarisering genom till exempel ”ekokammare” – det vill säga platser på nätet där människor med
liknande åsikter hittar argument som stödjer deras ställningstaganden utan att de behöver
konfronteras med motsatta åsikter (Jamieson & Cappella, 2008).
Mot bakgrund av den här forskningen är det hoppfullt att förtroendet tycks ha ökat genom dialogen
i Väsby. Det tyder på att det finns möjligheter för den lokala demokratin att bygga förtroende genom
dialog och att de polariseringsmekanismer som Haidt belyser kan motverkas genom att skapa forum
där utbyten mellan människor med olika åsikter kan ske. Men det är förstås avgörande vad som sker
i nästa steg i Väsby - hur väl kommunen lyckas förvalta det ökade förtroendet.
När det gäller dialogen om Samråd för romsk inkludering i Göteborg är det för tidigt att göra
definitiva bedömningar av möjligheterna till långsiktigt ökat förtroende. Vad som talar för att
projektet kan stärka förtroendet är att både de kommunala företrädarna och de romska
representanterna verkar tycka att det förslag på samrådsprocedur som har arbetats fram under våren
2015 är lovande.

Att kasta sig ut – förberedd
I berättelsen om ett lärande Väsby framgår att nyckelpersonerna hade modet att kasta sig ut i dialogen
för att tillsammans med intressenterna söka svar på frågor om skolan i Väsby. Samtidigt menade
Lotta och Martin (processledarna) och delprojektledaren att förberedelsetiden var för kort och att det
hade behövts djupare och tätare samtal mellan tjänstepersonerna i Väsby, processledarna och
delprojektledaren för att komma överens om hur dialogen skulle organiseras och vilka resultat som
var önskvärda. En annan delprojektledare inom Lärande Väsby ansåg att det var oklart vad dialogen
skulle åstadkomma i relation till hans delprojekt och övriga delprojekt. Han menade även att hans
och övriga delprojektledares roller under dialogen hade behövt tydliggöras. Vidare menade Lotta och
Martin att förvaltningen hade behövt vara mer förberedd på att det skulle behövas förändringar i hur
organisationen fungerar och i dess kultur som en följd av dialogen. Troligen gjorde ett bristande
förtroende att en del lärare valde att inte delta i dialogen och några lärare som vi har intervjuat
upplevde att deras yrkesutövning ifrågasattes under dialogen. Också här hade förberedelsearbete
kanske kunnat göra det tydligare hur lärarna bäst hade kunnat bidra och dra nytta av processen.
Genom mjukt systemtänkande (soft systems thinking) och komplexitetsteori kan vi sätta frågan om
förberedelserna i Väsby i relation till forskning. Inom dessa forskningsgrenar betonas behovet av
iterativa, cykliska och lärandebaserade arbetssätt (till exempel Checkland & Poulter, 2006; Collins
& Ison, 2010). Det innebär att när komplexa problem ska hanteras behöver det ske i små steg där
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kunskap om problemet och kapacitet för att hantera det byggs gradvis genom samarbete och lärande
mellan intressenter. Det innebär att arbete med komplexa problem kan liknas vid att kasta sig ut från
klippkanten för att testa om vingarna bär. Utifrån berättelserna från Väsby och Göteborg kan vi se
att de studerade medborgardialogerna har genomförts i den andan.
Samtidigt har forskning visat att planeringsprocesser behöver designas och genomföras baserat på
kunskap om kontextuella förutsättningar för att bli framgångsrika. Det beror på att kontextuella
faktorer såsom formella och informella regler och normer, relationer mellan intressenter och den typ
av problem som hanteras i planeringen kan hindra eller främja samarbete mellan intressenter.
Forskare menar därför att det är problematiskt att planeringsprocesser ofta är blinda för kontexten
och genomförs i ett ”one-size-fits-all”-format utan att anpassas till de förutsättningar som råder
(Blicharska et al., 2011; Calderon & Westin, kommande; Watson, 2003). En viktig slutsats från
planeringsforskning är att medborgardialog behöver designas och processledas utifrån en förståelse
av hur kontexten hindrar och möjliggör samarbete mellan intressenter. Därmed kan resonmanget
utifrån system- och komplexitetsforskning kompletteras med att de som leder medborgardialog
behöver kasta sig ut – förberedda. Detta visar på en svår balansgång. Processledarnas och
projektledarnas svar tyder på att de kastade sig ut lite för oförberedda i Väsby.
I det här sammanhanget kan det även vara intressant att reflektera över om SKL:s modell för
medborgardialog anpassats tillräckligt till förutsättningarna i Väsby och Göteborg. Grunddragen i
SKL:s modell har tillämpats likadant i Väsby och Göteborg. Processerna har inletts med en runda
där processledarna intervjuat intressenter om deras perspektiv. Dessa har sedan sammanställts och
därefter har en dialog organiserats med intressenterna om resultaten. Slutligen har förslag på hur den
aktuella frågan ska hanteras sammanställts baserat på dialogen.
Kanske hade dialogerna förstärkts om de hade inletts med kontextanalyser där process- och
projektledarna tillsammans med intressenterna hade lärt sig om förutsättningarna för dialogen och
designat denna på basis av lärdomarna. Så kunde till exempel en kontextanalys i Göteborg ha visat
på den stora misstro som romerna känner mot tjänstepersonerna. Ett möjligt designval hade då varit
att systematiskt kombinera dialogen mellan alla parter med möten där parterna träffas parvis –
exempelvis bara tjänstepersoner och romska representanter. I Väsby hade en kontextanalys kunnat
visa att tjänstepersonerna inte kände sig förberedda att delta i dialogen. Ett möjligt designval hade
då varit att genomföra kompetensutvecklingar med tjänstepersonerna före dialogen. Vi återkommer
i Avsnitt 7 med förslag på ett verktyg som kan användas för kontextanalys.
Den otydlighet som tjänstepersonernas upplevde i Väsby kan även förstås mot bakgrund av den
bredare diskussionen om tjänstemannarollens förändring. Traditionellt har tjänstepersoner handlagt
ärenden i kraft av sakexpertis och kunskap om de regelverk som styr förvaltningen. Dagens
tjänstepersoner ställs inför flera motstridiga krav till exempel att förverkliga politiskt fattade beslut;
självständigt tillämpa yrkeskunskap och professionellt kunnande; ompröva verksamheter för att
uppnå mål som ofta är otydliga samt ge service till medborgare och vara lyhörd för deras önskemål
(SACO, 2001). Svaren från Väsby visar att medborgardialogen ställer höga krav på tjänstepersoners
kompetens och förmåga att möta krav som kan vara svårförenliga. Sammantaget visar det att
tjänstepersoner behöver få möjlighet att förstå sin roll och utveckla sin kompetens för att kunna bidra
till att medborgardialog blir framgångsrik.

Att involvera dem som är med för sällan
I berättelsen om ett lärande Väsby framkommer att många var besvikna över att dialogen inte nådde
alla de personer och grupper som var önskvärda att inkludera. Det pekades på att lärare, föräldrar
med invandrarbakgrund, föräldrar med låg utbildningsnivå och elever var underrepresenterade.
Deltagarna och processledarna var bekymrade över att det i stor utsträckning var missgynnade
grupper som sällan deltar i medborgardialoger som saknades även den här gången. I berättelsen om
dialogen i Väsby framkom att det fanns två huvudtillfällen då deltagare engagerades, dels i början
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av våren 2014 innan perspektivinsamlingen och dels sensommaren 2014 när perspektiven hade
sammanställts och dialogen skulle börja. Flera av deltagarna pekade på att större ansträngningar
borde ha gjorts att engagera deltagare vid dessa tillfällen.
Frånvaron av missgynnande grupper i dialogen i Väsby speglar ett generellt problem med de ökade
inslagen av intressentmedverkan i planering, det som inom planeringsforskning kallas ”the
deliberative turn”. Kritik har riktats mot att ökade inslag av intressentmedverkan gynnar de som
redan har maktövertag eftersom de tar över planeringsprocesserna ikraft av sitt sociala och kulturella
kapital, så kallad ”elite capture”. Därför har ”the deliberative turn” kritiserats för att vara naiv både
teoretiskt och praktiskt när det gäller makt (till exempel Flyvbjerg & Richardson, 2002; Hickey &
Mohan, 2005). Studier av planeringspraktiken i Sverige visar att missgynnade grupper är
underrepresenterade i planeringsprocesser och att de har mindre inverkan på beslut som kommer ut
av planeringen (Thörn, 2008). Svårigheterna att engagera missgynnade personer och grupper i Väsby
reflekterar alltså ett generellt problem med medborgardialog. I det avslutande Avsnitt 7 återkommer
vi med rekommendationer om hur vi kan hantera det här problemet i framtida dialoger.
I det här sammanhanget finns anledning att diskutera begreppet ”perspektiv”, som är centralt i SKL:s
modell för medborgadialog. Perspektiv definieras brett som tankar, känslor och åsikter. En viktig del
av SKL:s modell är att olika perspektiv på den fråga som hanteras i dialogen samlas in och blir
föremål för dialog. Perspektiven ses i viss mån som frikopplade från individer, för att möjliggöra en
friare diskussion och för att betona att en person kan ha flera perspektiv (se modellbeskrivning i
avsnitt 3). Intervjuerna indikerar att en del av deltagarna antingen inte förstått modellens definition
av perspektiv eller inte anser att den är ändamålsenlig. En av delprojektledarna uppfattade
exempelvis att dialogen inte omfattade nyanlända elevers situation eftersom de inte var
representerade bland deltagarna.
Kritiken träffar kanske inte helt SKL:s modell eftersom den, rätt tillämpad, ska säkerställa att
samtliga relevanta perspektiv kommer fram under perspektivinsamlingen och sedan behandlas i
dialogen. Dock pekar intervjuerna på att dialogens legitimitet kan försvagas om perspektiv helt
frikopplas från individ och grupp. Dessutom finns en risk med att begreppet perspektiv används för
brett eftersom innebörden kan blir svår att förstå för deltagarna.

Att gå på djupet
SKL:s modell har som uttalad ambition att gå på djupet i dialogen och att lyfta fram motsättningar
mellan intressenter för att möjliggöra lärande och demokratiutveckling (se modellbeskrivning i
avsnitt 3). När det gäller processen i Väsby är svaren som deltagarna ger angående dialogens djup
tvetydiga. Flera personer menar att Dialogen inte levde upp till deras förväntningar. De nämner
svårigheter att nå en diskussion kring avvägningar och prioriteringar mellan svårförenliga
målsättningar – exempelvis valet mellan skolsatsningar och annan välfärd inom ramen för
kommunens begränsade resurser. Vissa deltagare upplevde att dialogen var för artig och snäll.
Föräldrar och en av lärarna har samtidigt framhållit att dialogen ökat deras förståelse för
komplexiteten i skolfrågan. Även tjänstepersoner och politiker menar att dialogen ledde till ökad
förståelse för komplexitet, även om de i många fall upplevde att de själva hade insikt redan innan.
Några av deltagarna kopplar ihop insikten om komplexitet med ett ökat förtroende för de
tjänstepersoner, politiker och lärare som arbetar med skolfrågan. Samtidigt uppger flera
tjänstepersoner, politiker, lärare och rektorer att de inte lärde sig så mycket av dialogen. Svaren är
som sagt tvetydiga.
Ett kritiskt moment i dialogen var när processledarna uppmanade deltagarna att börja ”bråka
fredligt”. Uppmaningen var ett sätt att försöka gå djupare i dialogen. Deltagarna och processledarna
har berättat att deltagarna inte ville följa processledarna uppmaning. Efter att ha försökt driva på
gruppen valde processledarna till slut att släppa sin ursprungsidé. Deltagarna och processledarna är
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osäkra på varför gruppen inte ville bråka fredligt. Lotta menar att språkbruket kan ha varit
skrämmande och menar att det kanske hade varit bättre att beskriva den föreslagna aktiviteten i mer
neutrala termer. Några deltagare har indikerat att projektet inte inkluderade de lärare och föräldrar
med störst misstroende mot styrningen av skolan och att friktionen mellan perspektiv därför blev
lägre. Möjligen kan sammansättningen av gruppen också vara en förklaring. Det var många
tjänstepersoner och politiker i grupperna, på grund av deras maktrelationer kanske de kände sig
ovilliga att föra djup dialog.
Om vi sätter frågan om dialogens djup i Väsby i relation till forskning kan vi se att processledning
är viktig för att skapa förutsättningar för djup dialog (Bojórquez-Tapia, 2004; Richards et al., 2004).
Därför verkar det rimligt att frånvaron av processledare i gruppdiskussionerna under dialogen i
Väsby kan vara en delförklaring till att deltagarna inte mäktade med att ta upp de konfliktfyllda
frågorna och hålla kvar dialogen där. Det är också möjligt att en hårdare styrning av gruppindelningen
skulle ha gjort det lättare för motstående synpunkter att brytas, men då hade kanske kontinuiteten i
samtalen inom grupperna blivit lidande. Även i dialogen om romsk inkludering finns svårigheter
med att gå på djupet. I perspektivinsamlingen framkommer en oro för att ordentligt gå igenom
motsättningarna.
Rädsla att utmana varandra, en gnista kan få det att explodera. Vi har aldrig satt hårt mot
hårt, vi gör en pudel varje gång vi närmar oss något hett […]. Vi förminskar varandra, håller
på information, och säger inte det som behöver sägas.
Perspektivinsamling
Under ett dialogmöte i mars 2015 försökte processledaren Martin vid två tillfällen få deltagarna att
konfrontera det bristande förtroendet genom att be dem att ge exempel på tillit och exempel på brist
på tillit mellan parterna. Men det mötte starkt motstånd bland deltagarna. ”Vi behöver inget
terapisamtal, vi ska blicka framåt” var en replik. Ändå var det tydligt att mötesdeltagarna hade svårt
att blicka framåt, de återkom gång på gång till bristen på förtroende och tidigare oförätter – både
nutida och historiska.
Under ett projektmöte menade en romsk representant att det ibland finns en tvekan bland romer att
uttrycka misstro mot myndigheter eftersom de är rädda att uppfattas som otacksamma, givet att det
pågår flera initiativ för integrering. Det kan även vara så att personer som tillhör majoritetssamhället
kan känna skam eller obehag över att uttrycka misstro gentemot romer eftersom det kan uppfattas
som fördomar eller rasism.
Frågan hur tidigare oförrätter bäst hanteras i en dialog har knappast några enkla svar. Den erfarna
amerikanska processledaren Lisa Beutler som porträtteras i Forrester (2004) resonerar så här:
"Whenever there's conflict in the room, it means there's energy to work on something—conflict
is always better than apathy: so that's where I start. [as a party,] If I'm angry, I'm angry about
something, and I'm angry because I don't think something is working right—and I want things
to work right. […] there isn't a single thing I can do about the fact that people messed around
and got shot. 4. The only thing I can work with today is the reality of today, and the reality of
today is that this situation isn't working for you, period, for all of you. If you're sitting in front
of this room and thought that this situation was working for you, you wouldn't be in this room.
So, your big question—that you have to pick up your mirror and ask yourself about—is: 'Am I
willing to not be in this situation anymore? . . . Am I willing to take the risk to be in a
conversation? We can say it right now—we can put it up on the wall—we can do whatever you
need to do to say, "In the past, I've been shot," or "In the past, you've been shot." That's not a
secret! This is true, and [so I ask,] "Do you choose to continue suffering—do you choose to be
shot at in the future, [and] choose to shoot at someone in the future? Is that your choice?
4

När Lisa säger ”people messed around and got shot” är det en metafor för gamla oförätter.

39

Lisa Beutler menar alltså att en konflikt kan fungera som ett avstamp för förändring, och att det finns
en poäng i att öppet tala om tidigare oförätter för att kunna blicka framåt.
Det är möjligt att det bristande förtroendet mellan romer och tjänstepersoner kan hanteras genom att
parterna kommer överens om former för dialog och beslut som accepteras av samtliga. Att etablera
accepterade former för samarbete har visat sig viktig vid exempelvis samförvaltning av gemensamma
resurser (till exempel Ostrom, 2010). Men så länge misstron kvarstår kommer dialogen troligen att
vara sårbar även om formerna är accepterade. Frågan är hur processledning och politisk närvaro på
lång sikt kan möjliggöra förtroendebyggande mellan romer och tjänstepersoner och i förlängningen
mellan romer och majoritetssamhället.
Möjligen skulle förutsättningarna för djupare dialog i de båda processerna ha förbättrats om de hade
varit mer handlingsinriktad. Forskning på lärandeprocesser visar att förutsättningarna för lärande kan
förbättras om reflektion och samtal varvas med praktiska handlingar för att koppla ihop teori och
praktik (till exempel Kolb, 1984; Wals et al., 2009). I designen av dialogerna hade denna kunskap
kunnat tillämpas genom att deltagarna hade uppmanats att genomföra gemensamma aktiviteter
mellan dialogtillfällena. Det kan till exempel handla om att samla in information om den aktuella
frågan eller att samarrangera möten.

Att använda friutrymmet
I berättelsen om dialog för ett lärande Väsby finns många exempel på personer som har använt sin
kompetens och energi till att möjliggöra att dialogen skulle ”bli på riktigt”. Projektledarna,
förvaltningschefen, politiker, tjänstpersoner på SKL och processledarna har alla varit starkt
engagerade i Dialogen och ansträngt sig för att göra den framgångsrik.
Inom planeringsforskning finns en tradition som fokuserar på de institutionella förutsättningarna och
en annan som intresserar sig för aktörskap. I den förstnämnda traditionen studerar forskare hur
formella och informella institutioner möjliggör och begränsar dialog inom samhällsplanering. Dessa
forskare tillämpar och utvecklar institutionell teori som förklarar hur formella regler och informella
normer och rutiner skapar förutsättningar, möjliggör och begränsar hur människor agerar inom
planeringsprocesser (Raitio, 2012; Sager, 2001).
Inom traditionen som fokuserar på aktörskap studerar forskare hur planerare, politiker och
processledare agerar för att möjliggöra meningsfull dialog inom planeringsprocesser. Många av
dessa forskare menar att aktörer kan använda sina kompetenser och sin energi för att skapa utrymme
för meningsfulla dialoger även då de institutionella ramverken starkt begränsar möjligheterna
(Connelly, 2010; Forester, 1999).
Flera av de viktigaste händelserna i dialogen i Väsby kom till genom att personer använde sitt
aktörskap, till exempel den öppna publiceringen av den kritiska perspektivrapporten,
kommunchefens flexibilitet avseende budgeten, processledarnas vilja till demokratisk dialog och
politikernas val att inte söka konflikt i skolfrågan.

Att leda komplexa dialogprocesser
Ett tydligt och genomgående tema i samtliga intervjuer med deltagarna är den stora betydelse
processledarna har haft för dialogen i Väsby. Omdömena är konsekvent positiva. Det är uppenbart
att Lottas och Martins professionalitet och kompetens inom processledning var avgörande för att
deltagarna kände förtroende för Dialogen och för att förtroendet mellan deltagarna ökade.
Processledarnas betydelse ligger i linje med forskning som visar att skickliga processledare är en
nyckelfaktor för att få till stånd och upprätthålla en konstruktiv dialog kring komplexa samhällsfrågor
(Bojórquez-Tapia, 2004; Reed, 2008; Richards et al., 2004).
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Med avsikt att bygga förtroende valde Lotta och Martin att låta deltagarna demokratiskt styra
dialogen under hösten. Det tydligaste exemplet på detta var skedet då de bad deltagarna att bråka
fredligt. När de mötte motstånd valde de att backa för att de inte ville förlora gruppens förtroende.
Lotta menar att gruppen i Väsby kanske hade kommit längre när det gällde sakfrågorna om den hade
varit mindre och med samma uppsättning deltagare varje gång. Men hon menar samtidigt att det var
viktigt att alla som ville fick vara med och att deltagarna fick bestämma arbetsformerna för att stärka
förtroendet. Lottas och Martins överväganden antyder en balansgång mellan att utmana och
möjliggöra för gruppen. Att utmana är viktig för att hjälpa gruppen att hantera kontroversiella frågor
och målkonflikter samt för att deltagarna ska kunna utveckla nya kunskaper och värderingar. Att
möjliggöra är viktigt för att bygga förtroende och stärka deltagarnas ägarskap och förmåga. Valet
mellan att utmana och möjliggöra behöver avgöras av processledaren i varje situation, ofta under
tidspress under interaktion med deltagare.
Av Lottas och Martins berättelser framgår att de använder sig av både beprövade metoder och sin
intuition och erfarenhet för att göra processledningen flexibel och situationsanpassad. Exempel på
metoder som de använder är omröstningar, debatter om motsatta alternativ och förstärkning av
känslor för att tydliggöra skillnader. Detta visar på en ytterligare balansgång för processledare. I
vilken utsträckning ska arbetet styras av metoder, det vill säga kontextoberoende kunskap och i
vilken utsträckning ska intuition och situationsanpassning styra? Flyvbjerg (2006) menar att:
If people were exclusively trained in context-independent knowledge and rules, that is the kind
of knowledge which forms the basis of textbooks and computers, they would remain at the
beginner’s level in the learning process. This is the limitation of analytical rationality: it is
inadequate for the best results in the exercise of a profession […] It is not that rule-based
knowledge should be discounted: it is important in every area and especially to novices. But
to make rule-based knowledge the highest goal of learning is regressive. There is a need for
both approaches. The highest levels in the learning process, that is, virtuosity and true
expertise, are reached only via a person’s own experiences as practitioner of the relevant
skills.
Lotta och Martin berättar vidare om hur de väljer att öppet tillsammans med deltagarna reflektera
kring sina utmaningar som processledare. Till exempel valde de att samtala inför gruppen om sin oro
över var processen var på väg efter att de försökt utmana deltagarna att bråka fredligt. Det tycks som
om öppenheten stärkte förtroendet för processledningen och ledde till ökat ansvarstagande från
gruppen.
Både Lotta och Martin framhåller vikten av att en processledare förhåller sig neutral och har tillit till
gruppens förmåga att styra en process. De menar att processledare då bemäktigar gruppen. Samtidigt
betonar de den stora makt en processledare har och vikten av att vara ödmjuk och medveten om detta.
Vi håller med om att det är viktigt för processledares legitimitet att de inte tar ställning i konflikter
som finns mellan deltagare och att de inte låter sina eventuella preferenser om resultat av dialogen
styra dem. Dock är vi tveksamma till om begreppet neutral bäst beskriver hur en processledare bör
vara. Dels ställer vi oss frågande till om en människa någonsin kan vara neutral och dels tvivlar vi
på att neutralitet alltid är önskvärd för en processledare.
Vår studie i Väsby visar att även när medskapande och bemäktigande av deltagare är i fokus är det
tydligt att processledarna har mycket stor påverkan på hur dialogprocessen utvecklar sig. Lotta
nämner att det vore bra om processledarna ses som bifigurer och det finns inga tecken på att
deltagarna har uppfattat att processledarna påverkade eller styrde processen för mycket. Men Lotta
och Martin uppfattades inte heller som bifigurer. Tvärtom så betonar deltagarna deras betydelse för
att bygga förtroende för Dialogen. Dessutom har några av deltagarna indikerat behov av mer styrning
från processledare, exempelvis samtalsledning av smågruppernas arbete under hösten.
För att nyansera diskussionen kring processledares neutralitet tror vi att det kan vara konstruktivt att
använda sig av distinktionen mellan process- och utfallsmål (Calderon & Westin, kommande).
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Processmålen definierar kvalitéer i en dialog eller i ett samarbete som forskning och erfarenhet
indikerar är viktiga för att hantera komplexa problem. Exempel på processmål kan vara att motverka
maktobalanser och att inkludera marginaliserade grupper. Dessa processmål är inte värdeneutrala
och för att uppnå dem krävs ofta att processledare styr, utmanar och möjliggör på olika sätt.
Utfallsmålen handlar om de resultat en dialog strävar mot. Dessa bör processledare generellt förhålla
sig neutrala till. Om det finns målkonflikter mellan intressenter undergräver minsta misstanke om att
en processledares preferenser påverkar processen legitimiteten.
Som framgår av Lottas och Martins resonemang i avsnitt 5 är processledarrollen betydelsefull och
komplex. Därför förtjänar den mer uppmärksamhet både i planeringspraktik och i forskning.
Utmaningarna som en processledare ställs inför spänner över många fält – psykologi, pedagogik,
organisationsteori, systemtänkande, ledarskap, konflikthantering, retorik med mera. I det avslutande
avsnitt 7 utvecklar vi rekommendationer som är avsedda att vara användbara för processledare för
medborgardialog om komplexa samhällsfrågor.

Att ta vara på lärdomarna
Både Dialog för ett lärande Väsby och Samråd för romsk inkludering har karaktären av pilotprojekt.
De syftar till att genom nyskapande dialogprocesser utveckla kunskaper som kan omsättas i större
skala genom nya medborgardialoger. Därför är det av stor vikt att arbetet inkluderar aktiviteter som
bygger kommunernas interna kapacitet och kompetens i att initiera, utforma och processleda framtida
medborgardialoger om komplexa samhällsfrågor. Forskning och erfarenhet (till exempel Forester,
2009; Niklasson, 2001) pekar mot att sådan kompetens och kapacitet blir allt viktigare i många
organisationer, inte minst inom kommunal förvaltning.
Våra studier visar att dialogerna i Väsby och Göteborg har möjliggjort för deltagarna att utveckla
kompetens i att föra dialog kring komplexa samhällsfrågor. Att se dialoger som ett tillfälle att
utveckla medborgares demokratiska kompetens lyfts fram som viktigt i forskning (till exempel
Richards et al., 2004). I SKL:s arbete har deltagarnas kompetens utvecklats genom att de regelbundet
reflekterat över hur de själva agerar i processen. Dessutom har processledarna under dialogerna
involverat deltagarna i beslut om vägval, vilket har ökat deras ägarskap och utvecklat tilliten till den
egna förmågan.
Dock tycks det ha saknats en tydlig strategi och struktur för hur lärdomarna från dialogen i Väsby
kan institutionaliseras i kommunen. Det avspeglas både i avsaknaden av tydlighet avseende hur
Upplands Väsby kommuns interna kapacitet att leda dialogprocesser framöver ska utvecklas samt i
avsaknad av planering för hur dialogen om skolan i Väsby ska fortsätta.
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KAPITEL

7

Hur kan vi utveckla medborgardialogen?
I det här avslutande avsnittet använder vi lärdomarna från SKL:s arbete för att formulera
rekommendationer för det fortsatta arbetet med medborgardialog om komplexa samhällsfrågor. Våra
rekommendationer är riktade till de kommuner som organiserar medborgardialoger om komplexa
samhällsfrågor och till de processledare som designar och leder dialogerna.

Rekommendation 1: Ta små steg med tydlig riktning
Tidigare forskning och den här studien pekar på att komplexa samhällsfrågor behöver angripas
stegvis med sökande och öppna arbetssätt. Det innebär att de som medverkar behöver våga kasta sig
ut utan att ha alla svar på förhand. I vetenskapliga termer handlar det då om att dela in arbetet i
iterationer där kunskap och kapacitet att hantera den aktuella samhällsfrågan gradvis byggs upp
genom dialog mellan intressenter. Ett sådant arbetssätt förutsätter att det finns utrymme för att ändra
inriktning och mål baserat på den nya kunskap som bildas under iterationerna. De steg som tas under
iterationerna behöver samtidigt styras av en långsiktig strategi för hur resultatet av dialogen ska tas
om hand. Även om varje medborgardialog är unik tror vi att det ofta är fruktbart att designa dialoger
med utgångspunkt i de fyra faser som beskrivs i figur 1 nedan. Varje fas kan bestå av en eller (ofta)
flera iterationer.
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Figur 5 - Medborgardialogens fyra faser

Under den första förberedande fasen görs en preliminär problembeskrivning av samhällsfrågan som
dialogen ska behandla. En kartläggning görs för att identifiera de intressenter som påverkas av och
påverkar samhällsfrågan (se rekommendation 4) och en kontextanalys görs av förutsättningarna för
dialogen för att bättre förstå exempelvis intressenternas kapacitet och hur regelverk och relationer
mellan intressenterna påverkar dialogen (se rekommendation 3). Utifrån kontextanalysen preciseras
sedan processledarens roll.
Under nästa fas engageras intressenter baserat på förberedelserna i föregående fas. En viktig
avvägning handlar om vilka intressenter som ska vara med från början och vilka som kan engageras
i ett senare skede. Det är sällan möjligt att involvera alla relevanta intressenter i inledningsskedet –
exempelvis kanske vissa intressenter endast kan engageras via andra intressenter. Beroende på
intressenternas inställning, förutsättningar och kapacitet att delta i en dialog måste de engageras på
olika sätt. I vissa fall kan det krävas ett förankringsarbete och kapacitetsuppbyggnad. I samspel med
intressenterna utvecklas beskrivningen av problemet och mål sätts för dialogen. Vad gäller
målsättningar tror vi att distinktionen mellan process- och utfallsmål som vi utvecklar i
rekommendation 2 är fruktbar. I slutet av den andra fasen designas dialogprocessen, vilket inkluderar
att bestämma hur och när dialogmöten ska organiseras, vilka metoder som ska användas i dialogen,
vilka som ska delta och så vidare.
I den tredje fasen, där huvuddelen av dialogen genomförs, ligger fokus på att bygga förtroende,
hantera konflikter mellan intressenterna, samskapa kunskap, ta fram förslag och genomföra
gemensamma aktiviteter. Reflektion och samtal varvas med praktiska handlingar i iterationer för att
koppla ihop teori och praktik (till exempel Kolb, 1984; Wals et al., 2009) På slutet formuleras förslag
från dialogen och eventuella gemensamma aktiviteter för att hantera samhällsproblemet genomförs.
I den fjärde fasen utvärderas dialogens process- och utfallsmål. Vad gäller utfallsmål måste
utvärderingen ofta ske under en längre tid för att täcka in både omedelbara resultat och långsiktiga
förändringar. Vidare fattas beslut om förslagen från dialogen och åtgärder vidtas för att hantera
samhällsproblemet. I den här fasen är det även viktigt att berätta för deltagarna hur dialogens process
och resultat tas om hand och nyttiggörs. För att utveckla kapaciteten att genomföra
medborgardialoger i framtiden bör institutionella förändringar utifrån lärdomarna av dialogen
övervägas. Det kan till exempel handla om att inrätta permanenta forum för dialog, eller om
förändringar i kommunens organisation.
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Rekommendation 2: Sätt accepterade process- och utfallsmål
För att en medborgardialog ska kunna integreras i kommunens system för styrning och ge resultat är
det viktigt att målen som sätts upp under dialogen är tydliga och accepterade av intressenter. Vi anser
att distinktionen mellan process- och utfallsmål är användbar för att skapa tydlighet.

Procesmål
Exempel:
Engagera representativa intressenter
Ge lika villkor för allas deltagande
Hantera konflikter konstruktivt
Kompensera för maktskillnader
Samskapa kunskap
Fatta legitima beslut

Utfallsmål
Exempel:
Utveckla styrdokument
Förändra samhälleliga system
Inrätta institutioner
Göra förändringar i fysisk miljö

Figur 6 - Process- och utfallsmål

Processmålen handlar om kvaliteteter som är önskvärda i samarbete mellan intressenter medan
utfallsmålen handlar om önskvärda förändringar avseende den samhällsfråga som hanteras. Tanken
är att processmålen skapar förutsättningar för att uppnå utfallsmålen. Vi menar, som nämnts tidigare,
att processledarna ska möjliggöra för och utmana intressenterna för att de ska kunna uppnå
processmålen. Däremot bör processledarna förhålla sig neutrala till vilka utfallsmål som är
önskvärda.

Rekommendation 3: Designa dialogen utifrån förutsättningarna
Både den här och tidigare studier pekar på värdet av att anpassa designen av medborgardialoger
utifrån kontexten, det vill säga utifrån de förutsättningar som möjliggör och begränsar dialog mellan
intressenter. Vi har tidigare utvecklat ett verktyg för att förstå hur kontextuella faktorer påverkar
planeringsprocesser (Calderon & Westin, kommande). Med hjälp av resultaten från den här studien
har vi vidareutvecklat och förenklat verktyget, se figur 3 nedan.
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Institutionerna
Problemet
Intressenter

• Hur påverkar regelverken?
• Hur påverkar kulturen?
• Hur påverkar resurstillgången?

• Hur omstritt är problemet?
• Hur prioriterat är problemet?
• Hur komplext är problemet?
• Vilka är intressenterna och vilka
kompetenser och drivkrafter har de?
• Hur ser relationerna mellan
intressenterna ut?
• Vilken makt har intressenterna?

Figur 7 - Ett verktyg för kontextanalys

Verktyget är avsett att användas vid processdesign av medborgardialog. Det kan användas av
politiker och tjänstemän i kommuner och/eller av processledare. Verktyget består av tre komponenter
som samspelar för att skapa förutsättningarna, kontexten, för en dialog.
Institutionerna utgörs av formella regelverk som till exempel Plan- och bygglagen och
Kommunallagen. Utöver lagstiftning kan det även röra sig om riktlinjer, manualer och andra typer
av styrdokument. Dessutom utgörs institutionerna av mer informella dimensioner såsom kulturen
med normer för hur människor fungerar tillsammans. Därutöver ingår finansiella resurser i den här
komponenten.
Problemet är det som hindrar samhälleliga mål från att uppnås och det som dialogen behandlar. Hur
omstritt, prioriterat och komplext problemet är påverkar förutsättningarna för dialogen.
Intressenterna är de organisationer och personer som berörs av problemet och deltar i dialogen. Deras
makt, kompetens och drivkraft inverkar. Även typen av relationer mellan intressenterna påverkar.
Samspelet mellan institutionerna, problemet och intressenterna skapar förutsättningarna för en
dialog. Samspelet är dynamiskt, det vill säga det förändras över tid. I en kontext kan vissa av
komponenterna underlätta dialog medan andra försvårar den. Frågorna i figuren kan användas för att
analysera en kontext och utifrån det designa en dialog. Exempelvis kan det vara ändamålsenligt att
öka intressenternas kompetens om analysen visar att den är svag. Om kulturen hindrar
medborgardialog kan insatser riktas mot att förändra denna. Vi rekommenderar att verktyget används
iterativt och i samarbete mellan intressenterna så att förståelsen gradvis fördjupas och delas.

Rekommendation 4: Engagera dem som sällan är med
En återkommande utmaning i både SKLs arbete och i medborgardialog generellt är att engagera vissa
medborgargrupper. Det handlar då ofta om yngre, äldre och människor som upplever utanförskap av
olika slag. Därutöver är det utmanande att ta hänsyn till ”tysta röster”, som kommande generationer
eller ekosystem. En närliggande utmaning är att bestämma hur många som ska delta i en dialog.
Idealet är förstås att alla intressen är representerade, men samtidigt behöver antalet deltagare
begränsas av praktiska skäl.
Följande frågor kan vara användbara när intressenter ska engageras. Ska deltagandet vara öppet för
alla eller begränsat? Ska inbjudan kommuniceras via media eller ska alla eller vissa intressenter sökas
upp för personliga kontakter? Deltar intressenterna som individer eller som representanter för en
grupp? Vem har legitimitet att engagera olika intressenter? Var ska dialogen hållas, går det att hitta
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en plats/platser där alla känner sig hemma och bekväma? Hur kan stöd ges till de som behöver
utveckla språk, sociala förmågor eller kunskaper för att delta?
Vi rekommenderar att två typer av verktyg används för att involvera de svårengagerade:
kartläggningar av intressenter (stakeholder mapping) och storytelling.
Att kartlägga intressenter innebär att systematiskt gå igenom vilka som är berörda, vilket deras
intresse är och vilka resurser de kan bidra med. Resultatet kan bli en karta med organisations- och
individnamn, deras inbördes relationer och resurser som de har. En sådan karta kan utgöra en
kunskapsbas för att avgöra när och hur olika intressenter ska engageras.
Storytelling, det andra verktyget, handlar om att kommunicera om medborgardialogen på ett
meningskapande och individanpassat sätt som väcker engagemang. Genom att utveckla berättelser
om värdet av dialogen och varför deltagande är viktigt kan intressenter engageras. Berättelsen
behöver ofta skräddarsys utifrån intressenternas språk och värderingar. Torbert (2004) har
identifierat fyra dimensioner som kan användas för att utveckla en kraftfull berättelse. 1. Att rama in
handlar om att sätta berättelsen i ett större sammanhang, till exempel genom att koppla syftet med
dialogen till andra aktuella processer som medborgarna anser är viktiga. 2. Att argumentera handlar
om att berättaren föreslår en viss handlingsväg. 3. Att illustrera handlar om att förstärka berättelsen
genom exempelvis kraftfulla fakta, bilder eller diskurser. 4. Att fråga handlar om att bjuda in
lyssnaren till ett samarbete, i det här fallet till ett deltagande i medborgardialog.

Rekommendation 5: Se dialogen som en balansgång
Processledare för medborgardialoger ställs inför svåra dilemman där samtliga handlingsalternativ har
nackdelar. Det kan till exempel handla om val mellan att förlita sig på en metod eller att förlita sig
på sin intuition och om val mellan att utmana eller möjliggöra för deltagare. Vi tror att sådana
dilemman blir lättare att hantera om man ser processledning som en balansgång mellan olika
extremer istället för ett val mellan två alternativ. Då kan processledare lämna ”antingen-ellertänkande” och bli friare att agera flexibelt och situationsanpassat. Figuren nedan visar några av
processledarens balansgångar.
Öppna upp

Stänga igen

Intuition

Metod

Process

Produkt

Möjliggöra

Utmana

Figur 8. Processledarens balansgångar

I en dialog behöver processledare öppna upp, engagera många intressenter och bredda perspektiven,
och stänga igen, dra ut slutsatser och fatta beslut. Processledare behöver hitta balansen mellan dessa
två delar i dialogen. Balansgången är viktig både under enskilda möten och i ett större perspektiv
under de fyra faserna av dialogen (se rekommendation 1 ovan).
I en medborgardialog behöver processledare både intuition och metod. Intuition handlar om att kunna
agera klokt baserat på värderingar, erfarenheter och teorier. Begreppet intuition är närbesläktat med
begreppet praktisk visdom (fronesis) vilket var den form av kunskap som Aristoteles värderade
högst. Metoder består av kontextoberoende regler för olika moment av en medborgardialog. Intuition
behöver processledare för att kunna improvisera och handla i stunden medan metoder behövs för att
säkerställa stabilitet och att viktiga moment av dialogen inte prioriteras ned eller glöms bort.
Medborgardialogen består av både process och produkt. Processen bör, som nämnts tidigare, uppnå
kvaliteter såsom inkludering, samskapande och konflikthantering. Produkten är de förslag, lösningar
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och aktiviteter som medborgardialogen leder fram till. Under dialogens gång behöver processledare
balansera fokus mellan produkt och process.
Processledare behöver vidare både utmana och möjliggöra för den grupp de arbetar med.
Möjliggörande är ofta viktigt för att skapa förtroende hos en grupp medan utmaning bitvis är
nödvändigt för att skapa den friktion, motstånd och feedback som behövs för att människor och
grupper ska utvecklas och lära sig.
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Bilaga 1. Intervjuguide för studien i Väsby och Göteborg
Detta är en intervjuguide för SWEDESD:s studie av Dialog för ett lärande Väsby (i
fortsättningen ”dialogen” och Samråd för romsk inkludering (i fortsättningen
samrådsprojektet). Frågorna är indelade i fyra områden: personuppgifter, innan processen,
under processen och efter processen. Huvudfrågor anges i fetstil och uppföljningsfrågor i
vanlig stil. Huvudfrågorna ställs till samtliga respondenter medan intervjuaren ställer ett
urval av uppföljningsfrågor beroende på respondentens svar och vilken roll hen har haft i
processen.
Information om vår studie
Alex och Martin jobbar på Uppsala Universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten. Vi
har blivit anlitade av SKL för att beforska projektet Dialog för ett lärande Väsby. Syftet är
att dra ut lärdomar som kan göras användbara och lättillgängliga för beslutsfattare,
tjänstemän och processledare som är verksamma med medborgardialog. Metoden som
kommer att användas bygger på att inhämta berättelser från processledare och intressenter
i utvecklingsprojekten och analysera dessa utifrån relevant vetenskaplig teori och praktiska
erfarenheter av processledning.
Resultaten kommer att redovisas i en rapport som vi lämnar in till SKL i september. I
rapporten kommer citat från intervjuerna att återges. Citaten kommer att kopplas till
funktioner, t ex ”förälder”, ”kommunchef”. Namn kommer inte anges i rapporten. Eftersom
antalet respondenter är begränsat kan det finnas möjlighet att koppla citat till person.
Vi kommer att spela in intervjun, med syfte att säkerställa att citaten blir korrekta. Det är
endast Alex och Martin som har tillgång till inspelningen.
När vi har sammanställt det sista utkastet på rapporten kommer ni ges möjlighet att läsa
igenom för att korrigera eventuella sakfel i rapporten.
Personuppgifter
Namn:
Ålder:
Kön:
Roll i dialogen/samrådsprojektet:
Intervjufrågor
Före processen
Hur kom du i kontakt med dialogen/samrådsprojektet?
Varför beslöt du dig för att delta?
Vilka var dina förväntningar?
Under processen
Kan du beskriva dialogen/samrådsprojektet översiktligt? Du kan till exempel beskriva
målsättningar, viktiga händelser och resultat.
Kan du beskriva dina känslor under dialogen/samrådsprojektet? Det kan till exempel
handla om förvirring, ilska, nyfikenhet, inspiration och maktlöshet.
Hur upplevde du processledningen?
Vad upplevde du som de främsta framgångarna/misslyckandena?
Vad har påverkat dialogen/samrådsprojektet negativt och positivt?
Uppföljningsfrågor:
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Om processmål
Anser du att processen har inkluderat alla relevanta aktörer? Om inte, vilka har saknats och
varför?
Har deltagarna involverats på lika villkor?
Hur har konflikter hanterats?
Hur har maktskillnader mellan deltagare hanterats?
Vilka skillnader fanns mellan deltagarna i form av erfarenheter, bakgrund och åsikter?
Känner du förtroende för dialogen/samrådsprojektet? Varför eller varför inte?
Vilket ansvar känner du för dialogen/samrådsprojektet?
Tycker du att dialogen/samrådsprojektet är meningsfullt? Varför eller varför inte?
Tycker du att du lärt dig något om skolan i Väsby/samrådsprojektet? Om ja, hur har du lärt
dig det?
Hur har beslut fattats inom dialogen/samrådsprojektet?
Frågor om kontext
Hur har lagar och regler underlättat eller begränsat dialogen/samrådsprojektet?
Hur har kultur, vanor och normer underlättat eller begränsat dialogen/samrådsprojektet?
Hur har relationerna mellan deltagarna underlättat eller begränsat dialogen/samrådsprojektet?
Hur har ämnets karaktär underlättat eller begränsat dialogen/samrådsprojektet?
Hur har processledarens kompetens och engagemang underlättat eller begränsat
dialogen/samrådsprojektet?
Hur har deltagarnas kompetens och engagemang underlättat eller begränsat
dialogen/samrådsprojektet?
Om konflikt och konsensus
Hur har motstridiga intressen hanterats i dialogen/samrådsprojektet? Har strävan varit att
nå konsensus eller att tydliggöra skillnader?
Om öppna och stänga
Hur ser du på avvägningen mellan att öppna upp för en förutsättningslös dialog och nå fram
till konkreta resultat och beslut?
Om processledning
Hur ser du på processledningen, vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra?
Hur har processledarna kompenserat för maktskillnader mellan deltagarna?
Hur har processledarna hanterat motstridiga intressen och konflikter?
Hur har processledarna involverat intressenter?
Hur har processledarna tydliggjort syftet med dialogen/samrådsprojektet?
Hur har processledarna möjliggjort lärande och kunskapsutveckling?
Hur har processledarna använt sin makt?
Hur tacklades komplexiteten i frågan?
Var det en utmaning att hålla isär dina olika roller (exempelvis privatperson och
tjänstemannaroll) i projektet?
Efter processen
Vad har du lärt dig under dialogen/samrådsprojektet? Hur har du lärt dig det?
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Kommer dina erfarenheter av dialogen/samrådsprojektet påverka hur du arbetar/engagerar
dig i liknande processer i framtiden? Hur?
Tror du att dialogen/samrådsprojektet får varaktiga resultat?
Uppföljningsfrågor:
Hur har ditt förtroende för det politiska systemet påverkats av ditt deltagande i
dialogen/samrådsprojektet?
Finns det något/några moment i arbetet som varit extra lärorika för dig? Om ja, kan du
beskriva vad som hände?
Har du lagt märke till att andra deltagare ändrat sin inställning till dialogen/samrådsprojektet? Om ja, kan du beskriva hur?
Har dialogen/samrådsprojektet gett utrymme för reflektion? Om ja, hur?
Har projektet gett dig mer förståelse för perspektiv som skiljer sig från ditt?
Tror du att ditt deltagande kommer att ge dig större förståelse för eventuella beslut som tas
om skolan i Väsby/romska frågor även om de inte stämmer med din uppfattning?
Tycker du att frågan är mer eller mindre komplex nu än innan projektet?
Kommer projektet att påverka hur du agerar i din yrkesroll på något sätt? Hur?
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Bilaga 2. Intervjuguide för Lotta Andersson och Martin Sande
Om intervjun
I den här intervjun kommer vi att fråga dig om ditt arbete med Lärande Väsby. Vi är
intresserade av vad du gjorde i ditt arbete och av dina reflektioner över ditt arbete. Svaren
från den här intervjun kommer att användas som en del av underlaget för vår rapport till
SKL. Om det är okej för dig så spelar vi in intervjun. Vi skulle vilja använda inspelningen
för att transkribera intervjun till text. Efter transkriberingen kommer vi att redigera texten
med ambition att skapa ett format som på ett medryckande och intressant sätt berättar din
historia med dina egna ord. När vi har redigerat texten skickar vi den till dig för
godkännande. Du har då möjlighet att lägga till och dra ifrån text. Om du till exempel
kommer på något viktigt som du vill ha med i texten så går det bra att då lägga till det.
När du har godkänt texten så kommer vi att analysera den med avsikt att dra ut slutsatser
som är relevant för SKL:s arbete med medborgardialog. Dessa kommer sedan att diskuteras
med SKL och efter eventuell modifiering dokumenteras i rapporten till SKL.
Vi kommer att strukturera intervjun i tre områden: i) din bakgrund och dina erfarenheter;
ii) ditt arbete med lärande Väsby och iii) dina reflektioner över arbetet.
Bakgrund och erfarenheter
1.
2.
3.
4.
5.

Hur länge har du jobbat på Preera? Kan du berätta kort om vad du gör på Preera?
Vad är det som motiverar dig till att göra det jobb du gör? Vad är det du tycker är
meningsfullt och kul med ditt job? Vilka mål vill du uppnå med ditt jobb?
Vad var det som gjorde att du började jobba som processledare? Vad gjorde du innan
du började på Preera?
Var växte du upp och hur var det att växa upp där? Har du haft några
nyckelpersoner/mentorer som har inspirerat dig till att göra det du gör? Berätta!
Finns det någon viktig händelse eller några händelser i ditt liv som fått dig att göra
det du gör idag? Berätta!

Om Lärande Väsby
1. Ge oss en kort översikt över Lärande Väsby.
2. Berätta om vad du gjorde i Lärande Väsby. Du kan börja med att berätta om det första
du gjorde. Vad var det?
Stödjande frågor
Fanns det några viktiga händelser eller vändpunkter i arbetet? Berätta!
Fanns det några överraskningar i arbetet? Berätta!
Vilka var de viktigaste relationerna? Berätta!
Vilket motstånd mötte du? Berätta!
Vilka var de viktigaste personerna i arbetet? Berätta om dom!
Vilka relationer var viktigast för dig? Berätta!
Vilka utmaningar stötte du på? Vad gjorde du för att hantera dom?
Fanns det några misslyckanden? Berätta!
Vad var mest meningsfullt och kul under arbetet? Berätta!
Reflektioner
Vilka är de viktigaste lärdomarna för någon intresserad (processledare eller planerare) av
liknande arbete?
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Om du kunde göra om det här, skulle du gjort något annorlunda? Vad hade gjort i såna fall?
Vad lärde du dig av de människor du jobbade med? Vad tror du att de lärde sig av dig?
Tycker du att ditt arbete var framgångsrikt? På vilket sätt?
Tänker du på någon metafor eller bild som beskriver det du gjorde i Lärande Väsby?
(Coach, dirigent etc)
Vilka kunskaper behövde du för att göra det här jobbet? Var och hur har du lärt dig det du
behövde kunna?
Vad berättar det här arbetet om processledning, om dess möjligheter och begräsningar?
När du tänker på liknande arbete i framtiden, vad ser du som hoppfullt och vad oror dig?
Vad är nästa steg i ditt arbete, vad är det du ser fram emot?
Fördjupning om dialogen i Väsby
Hur såg dialogen mellan dig och Väsbys projektledare ut under förberedelserna?
Hur upplevde förväntningarna från olika intressenter och hur hanterade du dom?
Hur påverkade konflikten mellan Per Kornhall och kommunen processen?
I vilken utsträckning styrde metoden och i vilken utsträckning improviserade du?
Hur hanterade du att föräldern valde att lämna under det första mötet?
Hur ser du på balansen när det gäller deltagande av olika intressenter?
Hur ser du på avvägningen mellan att gå in och styra processen och ge deltagarna
självbestämmande? Byte av grupper, röstning och ämnesval för grupperna
Hur upplevde du att diskussionerna gick i grupperna? Nådde du dit du hade hoppats?
Vad skapar förtroende?
Hur tror du att Väsby skulle klara av att driva dialogprocesser själva framöver?
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Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor
EN STUDIE AV SKL:S UTVECKLINGSARBETE
I denna rapport redovisas en studie av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) utvecklingsarbete
kring medborgardialog om komplexa samhällsfrågor. Studien har genomförts av Alexander Hellquist
och Martin Westin på Uppsala universitet. Två medborgardialoger har studerats; i ena fallet ett
dialogarbete kring skolan i Upplands Väsby, i det andra undersöks en medborgardialog om romsk
inkludering i Göteborg. I rapporten presenteras djupintervjuer med två erfarna processledare.
Rapporten diskuterar på vilket sätt medborgardialogen kan formas så att den bidrar till demokratisk
och effektiv hantering av komplexa och omstridda samhällsfrågor. I rapporten formuleras en rad
rekommendationer för det fortsatta arbetet med medborgardialog om komplexa samhällsfrågor.
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