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Sammanfattning 
För att kunna planera det framtida goda samhället krävs det att medborgarna som ska leva i 
samhället får vara med och bestämma hur de anser att framtiden ska se ut. Att inkludera 
medborgarna i beslutsprocessen är dock ofta en komplicerad fråga då en väl genomförd 
medborgardialog ofta har negativ inverkan på tidseffektiviteten i processen. Problemet som 
diskuteras i denna uppsats är just hur frågan kring effektivitet och demokrati ska tacklas, då det är 
två aspekter som det idag eftersträvas en förbättring kring. Uppsatsen bygger mycket på litteratur 
kring demokratifrågor och hur planprocessen ser ut, då frågeställningarna förutom tidigare nämnda 
innehåller frågor kring vad syftet med medborgardialoger är, och vilken påverkan tidpunkt för 
dialog har för effekt på processen. Undersökningen har vidare baserats på två intervjuer och en 
rapportgenomgång, vilka samtliga har bidragit till den slutsats som presenteras.  

Enligt intervjuerna och rapporten finns inga tendenser på att en tidig medborgardialog minskar antal 
överklaganden av planer, men att det tidiga dialogarbetet ändå är värdefullt att ta till vara på av 
andra orsaker. En ordentligt genomförd medborgardialog ger processen en öppenhet och ger 
samhället en stärkt lokal demokrati, vilket bidrar till att tilliten till både andra medborgare och de 
förtroendevalda ökar. För den fysiska planeringen är dialogarbetet viktigt för att få en ökad 
förståelse om en plats praktiska funktioner. Sammanfattningsvis har kommuner ingenting att förlora 
på att genomföra en medborgardialog, förutom att effektiviteten blir lidande. Det som är av största 
vikt när dessa frågor diskuteras är att ett medvetet val kring metod för dialog tas och kommuner 
måste redan innan processen bestämma sig för om de vill ha en effektiv eller en demokratisk 
process eftersom dessa inte kan samexistera till den grad som efterfrågas. 

Nyckelord: planeringsprocessen, demokrati, tidseffektivitet, medborgardialog. 
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Abstract and English title 
In order to be able to plan the future society it is crucial that the citizens, who will live in the 
society, are included in the decisions concerning the development. The inclusion of citizens in the 
decision, however, is often a complex issue when a well-executed civil dialogue often has negative 
impact on the time efficiency of the process. The problem discussed in this essay is therefore the 
question between democracy and efficiency, because it is these two aspects that the current society 
demands improvement in. The essay is built on a lot of literature around questions regarding 
democracy and the planning process, because the purpose of the essay is not only to investigate how 
the democracy and time efficiency affect each other, but also to see what the overall purpose of a 
public dialogue is and how the chosen time for the dialogue affects the process. The essay is based 
on two interviews and one report, which together have contributed to the presented conclusion.  
 
Neither the interviews nor the report showed any signs of reduction in the number of appeals 
against plans after having an early dialogue, but the early dialogue is still valuable in terms of other 
advantages. A properly executed public dialogue gives the process a transparency, and provides the 
community with a stronger local democracy which contributes to the level of trust the citizens have 
both for each other and for the elected officials. The dialogues are also important for the physical 
planning because it gives a better understanding of areas practical functions. In conclusion, 
municipalities have nothing to lose on having an early dialogue with the community, besides that 
the efficiency suffers from it. It is of great importance that a conscious choice is made about the 
method of dialogue when these issues are discusses and that the municipalities make the choice 
about an efficient or a democratic process before the start of the process because these two aspects 
cannot coexist to the degree that is demanded. 
 
The English title of this essay is: Public dialogue – at what cost? Is it possible for time efficiency 
and democracy to coexist in a planning process? 
 
Keywords: planning process, democracy, time efficiency, public dialogue. 



4 
 

 

Innehåll 
Sammanfattning ................................................................................................................................... 2 
Abstract and English title ..................................................................................................................... 3 
Innehåll................................................................................................................................................. 4 
Inledning .............................................................................................................................................. 5 

Syfte ................................................................................................................................................. 5 
Frågeställningar ................................................................................................................................ 5 

Disposition ........................................................................................................................................... 5 
Metod ................................................................................................................................................... 6 
Teori och litteratur ................................................................................................................................ 6 

Definitioner ...................................................................................................................................... 7 
Effektivitet ................................................................................................................................... 7 
Medborgardeltagande ................................................................................................................... 7 
Medborgarinflytande .................................................................................................................... 7 
Medborgardialog .......................................................................................................................... 7 
Detaljplaneprocessen ................................................................................................................... 7 

Demokratimodeller .......................................................................................................................... 8 
Liberal demokrati ......................................................................................................................... 8 
Deltagardemokrati ........................................................................................................................ 8 
Deliberativ demokrati .................................................................................................................. 8 

Medborgardeltagandets historia ....................................................................................................... 9 
Medborgardeltagande idag ............................................................................................................... 9 

Planeringens tre dimensioner ....................................................................................................... 9 
Konsensusbyggande ................................................................................................................... 10 

Arnsteins stege ............................................................................................................................... 11 
Samråd enligt PBL ......................................................................................................................... 12 

Empiri................................................................................................................................................. 12 
Botkyrka kommun.......................................................................................................................... 12 

Försäljningen av Albyberget ...................................................................................................... 12 
Intervjun ..................................................................................................................................... 13 

Sveriges kommuner och Landsting ................................................................................................ 14 
Om projektet Medborgardialog .................................................................................................. 14 
Intervjun ..................................................................................................................................... 16 

Stockholms Stad ............................................................................................................................. 17 
Analys ................................................................................................................................................ 19 

Vad är syftet med medborgardialoger? .......................................................................................... 19 
När sker medborgardialogen och vad ger det för effekter? ............................................................ 20 
En effektiv och demokratisk planprocess ...................................................................................... 21 

Slutsats ............................................................................................................................................... 21 
Diskussion .......................................................................................................................................... 22 

Avslutande metodkommentar......................................................................................................... 23 
Litteraturförteckning .......................................................................................................................... 24 
Bilaga 1: Intervjufrågor ...................................................................................................................... 26 

Botkyrka kommun.......................................................................................................................... 26 
Sveriges Kommuner och Landsting ............................................................................................... 26 

 
 



5 
 

 

Inledning 
Samhällsutvecklingen i stort är ett ständigt pågående projekt i alla delar av landet och det är inte 
alltid helt okomplicerade processer som ska genomföras för att uppnå en så god utveckling som 
möjligt. Den styrande processen bakom samhällsutvecklingen är normalt sett planprocessen, som 
genomförs av varje kommun, och kan syfta till både översiktsplaneringen och detaljplaneringen. 
När ett område ska omvandlas genom en planläggning, och kommer påverka de som bor eller vistas 
i området är det viktigt att de som kommer bli berörda av förändringen får vara med och tycka till 
om planen. Detta sker normalt genom ett samråd, som syftar till att ge medborgare en möjlighet att 
yttra sig kring ett planförslag och därmed skapa ett bredare beslutsunderlag för kommunen. 
Samrådet är ett lagstiftat forum för dialog, men ofta upplevs det komma för sent i processen för att 
medborgarna ska få en ordentlig möjlighet att faktiskt påverka planeringen. Det är därför en god idé 
att föra en dialog med medborgarna inledningsvis, innan planeringen börjat, men hur ska denna 
dialog gå till och vilka ska få delta? Att sträva efter en mer demokratisk planeringsprocess är ofta 
avgörande för hur lyckad planeringen kommer bli, men mer demokrati innebär ofta att processen tar 
längre tid, och idag kritiseras kommuner ofta för att processerna tar för lång tid. Att sträva efter 
både demokrati och effektivitet, som är de två aspekterna av planeringen som anses bristfälliga 
idag, innebär att sträva efter två aspekter som inte kan uppnås samtidigt. Uppsatsen handlar därför 
om när och varför kommuner väljer att inkludera medborgarna och vad en dialog anses ha för syfte. 
Detta har även jämförts med hur stort utrymme tidseffektiviteten får i planeringsprocessen.  

Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur medborgardeltagande och -dialoger fungerar i 
praktiken. Det som främst undersöks är syftet med medborgardialoger och hur frågan kring en 
effektiv och en demokratisk planeringsprocess tacklas. 

Frågeställningar 
För att uppnå det ovan formulerade syftet följer nedan de huvudsakliga frågeställningarna som 
behandlas i uppsatsen. 

• Vad är syftet med medborgardialoger och vad har kommuner att vinna på genom att ha en 
ordentlig medborgardialog med sina invånare? 

• När sker generellt medborgardialogen idag? Vad har detta för inverkan på beslutsprocessen? 
• Går det att ha en planprocess som är både tidseffektiv och demokratisk? 

 

Disposition 
Uppsatsen inleds med en genomgång av metoden, som finns till hjälp för att förstå hur de metodval 
som tagits påverkar det resultat och de slutsatser som nås. Efter detta följer en genomgång av 
relevant litteratur inom ämnena som uppsatsen behandlar, vilket inkluderar exempelvis några olika 
demokratimodeller, hur medborgardeltagandet uppkom och hur det ser ut idag. Samrådet får också 
ett eget kapitel, för att förstå hur minimikraven för en medborgardialog ser ut. Det som sedan följer 
är empirin, som utgörs av de båda intervjuerna som genomförts. För att få en djupare förståelse 
kring intervjun med Sveriges Kommuner och Landsting finns under den rubriken också en 
genomgång av bakgrundsfakta kring projektet medborgardialog. Empirin består, förutom 
intervjuerna, också av en genomgång av Stockholms stads syn på medborgardialoger, vilken inför 
uppsatsens inlämning blivit nämndbehandlad och godkänd av Stockholms stad. 
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Det som kommer sist i uppsatsen är analysen, där empiri och litteratur kopplas samman, och ett svar 
på frågeställningarna söks. Detta följs av en slutsats kring analysen. Uppsatsen avslutas sedan med 
en diskussion kring arbetet, och eventuella felkällor, lärdomar och intressanta framtida 
frågeställningar tas upp. 

Metod 
För att kunna nå fram till svar på de frågeställningar som formulerats för undersökningen är det 
viktigt med ett aktivt metodval och val av tekniker (för insamling av data) för att nå fram till ett 
vetenskapligt resultat (Ejvegård, 2009). Enligt Svensson och Ahrne (2011) är en författares 
metodval ett försök till att hitta en väg som leder från ett problem till en lösning och det är viktigt 
att redogöra och argumentera för sina metodval eftersom de valen kommer påverka det resultat som 
nås. På grund av detta kommer metod- och teknikval att redovisas nedan.  

De tekniker som använts för att samla in data till denna uppsats är främst litteratursökning, som 
kompletteras med två intervjuer, en med Botkyrka kommun och en med Sveriges Kommuner och 
Landsting. Utöver detta har en rapport som ligger till underlag för ett politiskt beslut av 
stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad lästs igenom, vilken har blivit nämndbehandlad och 
godkänd av Stockholms stad. 

Undersökningen kan i viss mån ses som en form av fallstudie, där intervjuer är den teknik som 
används. Enligt Ejvegård (2009) har fallstudier som syfte att med hjälp av en liten del av ett stort 
förlopp förklara hur verkligheten ser ut. Det enstaka fallet som väljs kan alltså få representera 
verkligheten i undersökningen. Vidare anser Ejvegård (2009) att försiktighet måste finnas när 
slutsatser dras då en fallstudie har använts. Detta eftersom att ett ensamt fall inte kan representera 
verkligheten fullt ut. Istället får slutsatserna ses som antydningar åt ett visst håll, men de kan inte 
sägas vara generella för alla liknande fall. I denna uppsats behandlas inget specifikt fall, men det 
syfte och de risker som finns vid en generalisering av verkligheten är ändå applicerbara.  

Intervjufrågorna formuleras aktivt och med hög medvetenhet då det enligt Svensson och Arhne 
(2011) är en fördel att se sig själv som producent av data snarare än insamlare. Ejvegård (2009) 
nämner att det är viktigt att vara neutral och objektiv under intervjun för att motverka felaktiga 
utfall. Intervjufrågorna, som skiljer sig något åt mellan de två fallen, finns bifogade i bilaga 1. 

När det gäller litteraturstudien är det fördelaktigt att främst fundera ut några nyckelord för 
uppsatsen som kan användas vid sökning i olika databaser (Ejvegård, 2009). Då arbetet med denna 
uppsats påbörjades gjordes sökningar i de databaser som finns på Kungliga Tekniska Högskolans 
bibliotek (KTHB). I övrigt gav gammal kurslitteratur från kursen Planeringsteori (AG1104) mycket 
bra information kring medborgardeltagande. 

Teori och litteratur 
Litteraturdelen inleds med en definition av ett antal begrepp som kan vara nödvändiga i den 
fortsatta läsningen för att öka förståelsen för det som behandlas. Vidare definieras ett antal 
demokratimodeller enligt Henecke och Khan (2002). Avsnittet Medborgardeltagandets historia 
samt Medborgardeltagande idag är en viktig del för att förstå hur kommuner, i teorin, använder sig 
av medborgardialoger idag. För att få en ännu djupare förståelse för medborgardeltagandets olika 
former har också Sherry Arnsteins (1969) A Ladder of Citizen Participation ses som relevant att ta 
upp i teoriavsnittet. Slutligen kommer ett avsnitt som behandlar medborgardeltagande enligt Plan 
och Bygglagen (vidare refererat till som PBL), som krävs för att förstå hur minimikraven för 
delaktighet ser ut idag.  
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Definitioner 

Effektivitet 
Det som avses med ordet effektivitet i denna uppsats är tidsaspekten av effektivitet. Det är alltså 
inga andra aspekter än just tid som behandlas kring detta begrepp. Då det i den fortsatta uppsatsen 
endast står skrivet effektivitet så är det tidseffektivitet som menas. 

Medborgardeltagande 
Innebär att medborgare har rätt att yttra sina åsikter kring ett planförslag under exempelvis samrådet 
eller i en tidig dialog.  

Medborgarinflytande 
Innebär att en medborgares synpunkter ger resultat i planeringen, och är alltså när en medborgare 
yttrat sig kring ett förslag och detta sedan används som grund för ett beslut. 

Medborgardialog  
En dialog innebär ett utbyte av erfarenheter, åsikter och idéer mellan två eller flera parter (Laval, 
1999). En dialog är en två- eller flervägskommunikation som förutsätter att tillfälle för att 
återkomma med repliker ges. I begreppet ingår också en dimension av samtidighet och 
direktkontakt, som kan vara antingen fysisk eller med hjälp av tekniska verktyg. Laval (1999) anser 
att en förutsättning för att få till en reell medborgardialog är att det finns någon form av dialog 
mellan medborgare och makthavare. 

Detaljplaneprocessen 
Detaljplaneprocessen regleras i PBL och kan omfattas av normalt eller enkelt planförfarande 
(Boverket, 2012). Det som beskrivs nedan är det normala planförfarandet, då det är den processen 
som är av intresse för denna uppsats. En schematisk bild av planprocessen redovisas nedan i figur 1. 

 
Figur 1: schematisk bild över planprocessen (Norrköpings kommun, 2014). 
 

Det normala planförfarandet inleds med att planarbetet påbörjas och frågan om huruvida ett 
program behövs för planen tas upp (Boverket, 2012). Efter detta följer arbetet med programmet, om 
sådant behövs. En miljöbedömning måste sedan göras för att se om planen kan komma att påverka 
miljön i sådan utsträckning att en miljökonsekvensbeskrivning måste göras. 

Samrådet är det som följer sedan (Boverket, 2012). Kommunen måste samråda med berörda 
sakägare och syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt samt ge 
berörda en möjlighet till insyn och påverkan.  

Kungörelse och granskning, vilket är det steg som följer efter samrådet, innebär att kommunen 
annonserar och presenterar det planförslag de avser att anta (Boverket, 2012). Kända sakägare och 
berörda ska få besked om när och var förslaget kommer finnas tillgängligt. Granskningstiden ska 
vara minst tre veckor och efter detta ska kommunen sammanställa och kommentera samtliga 
skriftliga synpunkter i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet ska också innehålla kommunens förslag 
med anledning av synpunkterna.  
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Det sista som sker är att planen antas av kommunfullmäktige och kommunen meddelar 
länsstyrelsen och lantmäterimyndigheten samt de berörda som lämnat synpunkter som inte 
tillgodosetts (Boverket, 2012). Planen vinner laga kraft efter tre veckor om den inte överklagas eller 
om länsstyrelsen inte beslutar för att överpröva kommunens beslut. 

Demokratimodeller 
För vidare läsning av uppsatsen krävs en definition av några olika demokratimodeller som 
behandlas av Henecke och Khan (2002). Dessa modeller är liberal demokrati, deltagardemokrati 
och deliberativ demokrati.  

Liberal demokrati 
Fokus kring den liberala demokratin läggs av Henecke och Khan (2002) på den elitdemokratiska 
modellen och den pluralistiska modellen. De liberala demokratimodellerna har som gemensam 
utgångspunkt att individer deltar i olika typer av processer för att främja sina egna intressen. 
Demokratin handlar i detta fall således om att samla ihop samtliga enskilda åsikter och göra 
avvägningar mellan dessa om det behövs. Vidare handlar den elitdemokratiska modellen om att 
medborgare väljer sina representanter och därmed inte deltar personligen i de politiska processerna. 
Denna modells utgångspunkt ligger i att medborgarna själva är oförmögna att agera ansvarsfullt i de 
politiska processerna. Henecke och Khan (2002) nämner vidare att det kan vara skadligt med för 
stort deltagande då folket lätt kan manipuleras av karismatiska ledare, vilket kan leda till 
diktatoriska situationer. Den pluralistiska modellen handlar i grunden om den liberala demokratins 
idéer men skiljer sig från den elitdemokratiska modellen genom att makten inte koncentreras endast 
till politikerna, utan att intresseorganisationer istället finns och påverkar beslutsfattarna. 
Intresseorganisationerna fyller demokratiska funktioner genom att representera medborgarna i 
samhället och genom att motverka att makten endast koncentreras till beslutsfattarna. 

Deltagardemokrati 
Inom deltagardemokratin finns i likhet med den liberala demokratin flera modeller (Henecke & 
Khan, 2002). Den modell som diskuteras i just denna text är relevant eftersom den lyfter fram plan- 
och bygglagstiftningen som ett exempel för medborgarna att delta i utformningen av samhället. En 
grundläggande tanke bakom modellen är att medborgarnas deltagande i beslutsfattandet är positivt 
då deltagandet antas bidra till utvecklingen av medborgarnas demokratiska kvaliteter. Kvaliteterna 
omfattar exempelvis tolerans, respekt, solidaritet och gemensamt ansvar för utformningen av det 
framtida goda samhället. Modellen motsätter sig mot idén om att endast eliten är kapabla till att 
delta i demokratiska processer och menar istället att alla medborgare har denna förmåga. Samtidigt 
menar modellen att den representativa demokratin utgör grunden i det demokratiska systemet och 
att den viktigaste formen för beslutsfattande är att de folkvalda fattar de politiska besluten. Enligt 
Khakee (2000) är Sverige en representativ demokrati där politiska partier ofta anser det tillräckligt 
att de politiska representanterna uttrycker åsikter å medborgarnas vägnar och sedan agerar enligt 
dessa. 

Deliberativ demokrati 
Den deliberativa demokratimodellerna har mycket gemensamt med de deltagardemokratiska då de 
förespråkar ett aktivt medborgardeltagande och de betonar att alla medborgare ska ha samma 
möjlighet att delta i den politiska processen (Henecke & Khan, 2002). Att Henecke och Khan 
(2002) väljer att diskutera den deliberativa demokratimodellen separat från deltagardemokratin 
säger de bero på att den deliberativa demokratin har en stark betoning på diskussion och som det 
yttersta uttrycket för ett demokratiskt beslutsfattande. Den deliberativa demokratin utgår till stor del 
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från Habermas teorier om kommunikativt handlande och den ideala samtalssituationen. Habermas 
teori handlar om att gemensamma beslut ska fattas genom en deliberativ process där de bästa 
argumenten får avgöra utfallet istället för majoritetsröstning eller förhandling baserat på 
maktförhållanden. För att uppnå ett idealt samtal krävs att ett antal kriterier är uppfyllda. Dessa 
kriterier menar att alla som är berörda av en fråga ska ha möjlighet att delta i samtalet och där ha 
samma möjligheter att komma med egna argument och ifrågasätta andras argument. Motivet bakom 
deltagandet ska vara att nå ett politiskt beslut som alla deltagare kan godta och alla deltagare måste 
också utgå från att det är teoretiskt möjligt att nå en sådan konsensus som samtalet strävar efter. 
Resultatet av samtalet får enbart bero på kraften i det bästa argumentet, vilket betyder att 
maktutövning och manipulation måste undvikas. 

Medborgardeltagandets historia 
Då Plan- och Bygglagen (vidare refererat till som PBL) omformades till den nya lagstiftningen som 
infördes 1987 var syftet att, utöver en förenkling och modernisering av plansystemet, göra 
planprocessen mer demokratisk (Henecke & Khan, 2002). Den tidigare elitdemokratiska prägeln 
ersattes av en mer deltagardemokratisk karaktär och för att uppnå denna förändring så fanns två 
centrala mål som syftade till att öka den lokala demokratin och att stärka medborgarinflytandet.  

Att stärka den lokala demokratin innebar att förflytta besluten närmare de berörda och innebar i 
praktiken att statens roll i planprocessen begränsades genom att dess efterhandskontroll av 
kommunala planer togs bort (Henecke & Khan, 2002). Ansvaret för planläggning hamnade då helt 
hos kommunerna och det blev kommunernas skyldighet att besluta om den lokala miljöns 
utformning och se till så att de allmänna intressena tillgodosågs samtidigt som enskilda intressen 
skulle beaktas i rimlig utsträckning. Att öka kommunernas självständighet kring markanvändningen 
förväntades bidra till en ökad politisering och en intensivare diskussion kring planfrågorna i 
kommunens beslutande organ. Det skulle också bidra till en skärpning av kommunpolitikernas 
uppmärksamhet på lokala opinionsyttringar och, framför allt, ett ökat intresse för den fysiska 
planeringen hos allmänheten. I förarbetena till denna omformning som gjordes fanns också en 
ambition att bygga upp beslutssystemet så det blev så öppet som möjligt för påverkan. För att kunna 
ge möjligheter till ökad insyn och deltagande för medborgarna i processen så infördes bestämda 
procedurregler för planprocessen i PBL. 

Medborgardeltagandets inträde i lagstiftningen ses i första hand som en respons på de 
medborgerliga protesterna som tidigare förekommit mot olika projekt (Henecke & Khan, 2002). I 
förarbetena betonades att medborgarnas deltagande var viktig för att ”beslut som har tillkommit 
utan att allmänheten har beretts möjligheter att medverka i beslutsprocessen har ofta svårt att bli 
allmänt accepterade”. De åtgärder som vidtogs för att stärka medborgarnas inflytande var enligt 
Henecke och Khan (2002) att medborgarna gavs möjligheter att lämna synpunkter under flera steg 
av planprocessen. Detta innebar i praktiken att samråd föreskrevs i arbetet med planer och 
möjligheter att lämna in synpunkter under utställningen av planen gavs. Till detta hör även att 
medborgare fick möjligheter att överklaga en plan efter att den antagits. 

Medborgardeltagande idag 

Planeringens tre dimensioner  
I boken Samhällsplanering: nya mål, perspektiv och förutsättningar beskriver Khakee (2000)  
planeringens tre dimensioner, som är den normativa, den metodologiska och den organisatoriska 
dimensionen. Denna klassificering är nödvändig att diskutera för att kunna hålla isär de olika 
fenomen som förekommer inom planeringen. Dimensionerna baseras på Chamberlains (1965) tre 
definierade dimensioner, men Khakee (2000) har valt att omformulera dessa. Det är den 
omformulerade normativa dimensionen som presenteras nedan eftersom det är den som är mest 
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relevant att diskutera i denna uppsats. 

Den normativa dimensionen 

Nedan följer en beskrivning som behandlar den normativa dimensionen, vilken i stort handlar om 
offentliga myndigheters möjligheter att styra utvecklingen (Khakee, 2000). Dimensionen vidare har 
tre aspekter: allmänintresset, stryrningsutrymmet samt det medborgerliga stödet.  

Allmänintresset utgör enligt Khakee (2000) grunden för det rationella planeringssystemet och ska 
styra både struktur och innehåll i planeringen. Antagandet om ett unikt allmänintresse har dock 
blivit kritiserat av bland annat förespråkare för pluralismen inom planeringen, som menar att det 
inte kan finnas ett förutbestämt och unikt allmänintresse. Khakee (2000) beskriver vidare 
intressepluralism, vilket innebär att en tolkning av allmänintresset bör göras genom en dialog 
mellan aktörer som berörs av planen. Enligt förespråkare för intressepluralismen i planeringen bör 
en plan behandla hela den mångfald av intressen som finns, samt förklara på vilka områden det 
finns konsensus eller konflikter. 

Offentlig planering arbetar under systematiska påtryckningar från både marknadens aktörer och 
allmänhetens krav och behov (Khakee, 2000). Offentliga myndigheter styrs av politiska mandat 
som är begränsat av det ekonomisk-politiska systemet. Planeringsdiskursen och de offentliga 
besluten är alltså beroende av den offentliga makten, och den möjlighet offentliga myndigheter har 
att handla i det allmänna intressets namn. Enligt Khakee (2000) bestäms planeringsdiskursen av det 
handlingsutrymme planeringsmyndigheten kan skapa, och en planerare har en viktig källa för makt i 
kontrollen över informationen. Khakee (2000) beskriver fyra typer av restriktioner som behandlar 
tillgång till och användande av kunskap och information, vilka är nödvändiga respektive icke-
nödvändiga samt ad hoc respektive systematiska restriktioner. Nödvändiga restriktioner är ett 
resultat av kunskaps- och arbetsfördelningen i samhället, medan icke-nödvändiga handlar om 
politiska och sociala traditioner. Ad hoc innebär restriktioner i form av oväntade händelser och 
störningar och systematiska restriktioner orsakas av politiska och sociala system. Detta gör enligt 
Khakee (2000) att styrningsutrymmet i planeringen bestäms av hur inblandade i planeringen 
uppfattar olika strukturer, hur de reagerar på förvrängd information och hur förvrängningarna 
motarbetas.  

Medborgerligt stöd för planeringen är en omdiskuterad fråga då det enligt Khakee (2000) finns ett 
gap mellan den offentliga retoriken och praktiska handlingar. Forskning visar att både offentliga 
beslutsfattare och planerare är positiva i frågan om allmänhetens medverkande i planeringen, men 
att det finns svårigheter i att skapa förutsättningar för medborgerligt deltagande utan att påverka 
planeringens effektivitet. Medborgardeltagande i planeringen är alltså enligt Khakee (2000) bra för 
demokratin men inte lika bra för effektiviteten. Enligt kommunikativ planeringsteori kräver en äkta 
medborgardialog en allomfattande diskurs, vilken innebär att policydagordningen inte endast ska 
påverkas av mångfald i kraven, utan också enligt de former kraven ställs. För att skapa en 
allomfattande diskurs måste den bygga på förståelse, kunskap, kompetens och värderingar av de 
som är delaktiga i samhället och samförstånd kring svåra frågeställningar bör innefatta alla 
människor. Planeringen måste alltså enligt Khakee (2000) bygga på ett arbetssätt som stödjer en 
dialog och samarbete mellan människor med skilda åsikter.  

Konsensusbyggande 
Att uppnå konsensus i planeringen är en komplex fråga och enligt Connelly & Richardson (2004) 
finns det i verkliga livet praktiska begränsningar och konflikter mellan mål som gör att 
kompromisser måste göras, och att ett stadium av ideal konsensus är svår att uppnå. De avsteg som 
måste göras från ideal konsensus för att gå mot en mer praktisk konsensus involverar en rad viktiga 
beslut som med nödvändighet leder till att utesluta potentiella deltagare, intressen, problem, 
åtgärder eller materiella utfall. Connelly & Richardson (2004) utreder främst frågorna kring 
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konsensus inom miljöplanering och -ledning, men texten går att applicera inom de flesta grenar av 
planeringen.  

Skillnaden mellan ideal och praktisk konsensus är nödvändig att diskutera då det enligt Connelly & 
Richardson (2004) är svårt, eller omöjligt, att uppnå ideal konsensus i mer komplexa frågor. Ideal 
konsensus uppnås endast då alla berörda i en enskild fråga kommer helt överens, och där alla 
berörda tjänar någonting på beslutet. Detta är inget som sker i praktiken då olika potentiellt berörda 
av en fråga i princip alltid har olika viljor, intressen och förväntningar på resultatet. Enligt Connelly 
& Richardson (2004) leder detta till att val måste göras för att kunna uppnå praktisk konsensus, och 
de val som diskuteras delas in i tre dimensioner; uteslutande av människor, uteslutande av problem 
eller uteslutande av utfall.  

Att inte utesluta människor från planeringsprocessen är enligt Connelly & Richardson (2004) 
mycket problematiskt, eftersom det i många fall skulle innebära en alltför stor mängd människor 
vars åsikter skulle behöva beaktas om alla fick vara med. För att kunna uppnå praktisk konsensus 
måste alltså ett val av vilka människor som ska få vara med göras, vilket omvänt ger ett val av vilka 
människor som utesluts.  

Connelly & Richardson (2004) diskuterar vidare hur uteslutande av problem gör att fokus läggs på 
utvalda problem där chansen till överenskommelse är som störst. Uteslutningsmetoden speglar ett 
val mellan två olika typer av samförstånd, konflikter och icke-konflikter, som båda vilar på ett 
antagande om möjlighet till överenskommelse och om deltagarna som aktörer som redan från 
början inser att de har ett gemensamt intresse i frågan. Deltagarna ses alltså inte som antagonister 
med bestämda, olika intressen. Den tredje dimensionen av uteslutande, uteslutande av utfall, 
exkluderar handlingsinriktade resultat och skapar ett tryck på att uppnå ett godkännande av 
allmänna uttalanden som alla deltagare kan komma överens om.  

Slutsatsen som Connelly & Richardson (2004) kommer fram till i artikeln utgår från att ideal 
konsensus är svårt, eller omöjligt, att uppnå. Detta faktum gör det viktigt att betydelsefulla beslut 
som görs i processen tas medvetet och öppet eftersom de ofta, medvetet eller omedvetet, innefattar 
val som utesluter människor, intressen, problem eller utfall. Att vara medveten om vilka aspekter 
som utesluts gör att medvetenheten om hur samförståndet påverkar besluten ökar. 

Arnsteins stege 
Sherry Arnstein (1969) beskriver i sin artikel A Ladder of 
Citizen Participation hur det medborgerliga deltagandet 
kan beskrivas genom en stege som sträcker sig från 
manipulation till medborgerlig kontroll. Arnstein (1969) 
inleder sin artikel med följande citat: 

The idea of citizen participation is a little like eating 
spinach: no one is against it in principle because it is 
good for you. 

Vilket översatt till planering innebär att ingen generellt är 
emot medborgardeltagande i planeringen eftersom det är 
positivt för processen. 

Stegen som Arnstein (1969) beskriver i sin artikel utgörs av 
åtta steg, som redovisas i figur 2; manipulation, terapi, 
information, konsultation, blidkande eller försoning, 
partnerskap, delegerad makt samt medborgerlig kontroll. 
De två nedersta stegen, manipulation och terapi, innebär ett 
icke-deltagande i processen. Det verkliga målet med 

Figur 2: Arnsteins stege (Lithgov-Schmidt, 2006). 
 



12 
 

medborgardeltagande på den låga nivån är enligt Arnstein (1969) inte att göra det möjligt för 
människor att vara delaktiga i planeringen, utan snarare utgörs syftet av att utbilda medborgarna. De 
efterföljande stegen, information, konsultation och blidkande, utgör grader av symboliskt 
deltagande. De högsta stegen i skalan är partnerskap, delegerad makt och medborgerlig kontroll, 
och dessa är olika grader av medborgarmakt.  

Samråd enligt PBL 
Bestämmelserna kring samråd finns reglerade i 5 kap 11-17§§ PBL (SFS 2010:900). Där anges att 
när ett förslag om detaljplan upprättas ska den berörda kommunen samråda med olika sakägare, 
vilka är bland annat länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, de berörda kommunerna, 
bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende som berörs och myndigheter som har väsentligt 
intresse av förslaget. Samrådet ska syfta till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och 
det ska ge möjligheter till insyn och påverkan för medborgare. Under samrådet ska kommunen 
redovisa planförslaget, de bakomliggande skäl som finns för förslaget samt övrigt 
planeringsunderlag av betydelse. Kommunen ska sedan redovisa de synpunkter som kommit fram i 
samrådet samt de kommentarer och förslag som kommunen har på de inkomna synpunkterna. 
Samtliga synpunkter med kommentarer och förslag redovisas i en samrådsredogörelse. 

Empiri 
Empirin i denna uppsats består av två intervjuer och en rapportgenomgång. Den första intervjun 
behandlar Botkyrka kommuns syn på medborgardialoger och den andra är en intervju med en 
tjänsteman på Sveriges Kommuner och Landsting, som bedriver projektet Medborgardialog. 
Rapporten kommer från Stockholms Stad och behandlar hur de ser på arbetet med 
medborgardialoger. De olika empirikällorna har placerats i ordning efter de datum intervjuerna 
genomfördes och vid vilken tidpunkt rapporten blev färdig. 

Botkyrka kommun 
Denna del är baserad på en intervju genomförd den 28 april med Sara Wrethed och Gustav 
Fridlund, Botkyrka kommun. Intervjun genomfördes tillsammans med en student på Stockholms 
Universitet (SU) som behandlar försäljningen av Albyberget i sin kandidatuppsats. Eftersom 
studenten från SU ställde mycket frågor kring Albyberget som är relevanta för även denna uppsats 
finns en del av detta med i intervjugenomgången, vilket gör det nödvändigt att först kortfattat 
beskriva vad försäljningen innebar. 

Försäljningen av Albyberget 
Sommaren 2012 fattade kommunfullmäktige i Botkyrka ett beslut om att pröva en försäljning av 
ungefär 1 000 lägenheter som Botkyrkabyggen ägde (Botkyrkabyggen, 2014). Botkyrkabyggens 
fastigheter är till stor del byggda mellan 1965 och 1975, vilket innebär att de står inför stora 
upprustningsbehov inom de närmsta åren och en försäljning av fastigheter i 
miljonprogramsområdena var nödvändig för att trygga Botkyrkabyggens ekonomi på lång sikt. 
Efter en utredning gjord av Botkyrkabyggen beslutade styrelsen att förorda en försäljning av 
Albyberget, som omfattar cirka 1 300 lägenheter. Informationsmöten hölls vid tre tillfällen inför 
beslutet, och nästan 500 personer deltog i mötena. Botkyrkabyggen genomförde sedan försäljningen 
av fastigheterna till företaget Mitt Alby, på uppdrag av kommunfullmäktige i Botkyrka. 

Som motstånd till försäljningen bildades Alby är inte till salu, vilket är en kampanj som krävde 
folkomröstning i frågan kring Albyberget (Alby är inte till salu, 2014). De ansåg att Botkyrka 
kommun och Botkyrkabyggen hade gått bakom hyresgästernas ryggar och att försäljningen skedde 
utan förvarning och tydlig information. Alby är inte till salu (2014) oroades över att lägenheterna 
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skulle säljas till en privat hyresvärd och att ingen visste vad som skulle hända. De menade att det 
fanns andra alternativ till en försäljning och att Botkyrka kommun och Botkyrkabyggen hade valt 
den enkla vägen och struntat i demokratin. Alby är inte till salu (2014) startade därmed en 
namninsamling för att få till en folkomröstning, vilket krävde 6 000 namn som enligt Botkyrka 
kommun (2013) motsvarar 10 procent av de röstberättigade i kommunen. De fick till slut in 4 353 
godkända namnunderskrifter, vilket inte ledde till någon folkomröstning (Botkyrka kommun, 2013). 

Intervjun 
Botkyrka har en tydlig politisk ambition när det gäller medborgardialoger, anser Wrethed1. Hon 
menar att nyttan med att ha en medborgardialog är att öka möjligheten till inflytande, vilket i sin tur 
leder till en ökad tillit inom samhället och en bättre lokal demokrati där medborgare känner att det 
finns någon mening i att uttrycka sina synpunkter. Detta bidrar till att stärka hemkänslan och en 
känsla av att ”här bor jag och jag kan påverka min plats”. En medborgardialog hjälper också till 
genom att öka öppenheten och transparensen i processen.  

Det Wrethed anser vara viktigt ur planerarperspektivet när det gäller medborgardialoger är att när en 
plats ska omvandlas så måste planerare utgå från platsens befintliga förhållanden för att skapa en 
helhetsbild. Helhetsbilden måste inkludera allt (kartering av berggrund, radon, kulturmiljöer, etc.) 
och för att få den förståelse som krävs måste kontakt med de boende i området finnas.  
När Wrethed beskriver hur de har medborgardialoger i Botkyrka så anser hon att de har varit bäst på 
dialoger innan själva planeringsprocessen börjar, där medborgarna får komma in i ett tidigt skede. 
Hon säger vidare att det som Botkyrka behöver göra i framtiden är att utveckla bättre rutiner för 
PBL-processen (samrådet), som idag är väldigt pliktskyldiga och genomförs på en lägstanivå. 

När Wrethed beskriver situationen kring Albyberget och dess försäljning, så anser hon att dialogen 
med medborgarna skedde i ett alltför tidigt skede och att de boende på Albyberget inte var 
medvetna om att deras åsikter faktiskt kunde leda till någonting. Arbetet med dessa tidiga dialoger 
kallas Framtida Alby och innehöll enligt Wrethed många goda egenskaper och möjligheter till 
dialog genom fokus- och samtalsgrupper. Då Wrethed ser tillbaka på just detta fall så anser hon att 
det Botkyrka kommun hade kunnat göra annorlunda var att skapa fler arenor för att kunna förklara 
hur läget såg ut och varför de tog de beslut som de faktiskt gjorde. Det beslut som togs, att ”sälja” 
Albyberget, medförde att majoritetsregeringen i Botkyrka (S, V, MP) gick emot sina egna politiska 
ideal. Detta var enligt Wrethed det bästa beslutet som gick att ta i den rådande situationen, och hon 
anser att det var ett ansvarsfullt beslut. Detta får Wrethed dock att ifrågasätta i vilka situationer som 
medborgardeltagande faktiskt är utav nytta. Hon anser vidare att en medborgardialog ska ske då det 
finns en faktisk möjlighet till reellt inflytande, vilket det i fallet med Albyberget inte fanns.  

Fridlund2 diskuterar vidare att det mesta av detta grundas i att Sverige idag har en representativ 
demokrati och att detta egentligen är en fråga för politikerna och medborgarna, och planerare alltså 
inte har så mycket att säga till om i processen. Tjänstemännen på Botkyrka kommun kände stor 
frustration över att de inte direkt kunna göra något för att påverka processen. 

När frågan kring effektivitet och demokrati diskuteras börjar Wrethed med att konstatera att 
frågorna motsäger sig. Hon menar att demokrati tar tid. Vidare konstaterar Wrethed att ett exempel 
på detta är när de handskas med marknadsdrivna processer där en byggherre vill någonting med en 
plats. Där blir det intensiva förhandlingar mellan aktören och kommunen, och medborgarna glöms 
ofta bort i processen. Denna typ av processer blir ofta väldigt effektiva då de är politiskt prioriterade 
frågor, eftersom politikerna utläser och tolkar att det finns behov för det som byggherren vill 
genomföra. Wrethed anser dock att trots att medborgarna knappt inkluderas i processen så finns 
ändå ett slags ansvarstagande, då politikerna är folkvalda och ska företräda folkets vilja. 

                                                 
1  Sara Wrethed, chef samhällsutveckling, Botkyrka kommun. Intervju den 28 april 2014. 
2  Gustav Fridlund, utvecklingsledare samhällsutveckling, Botkyrka kommun. Intervju den 28 april 2014. 
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Fridlund berättar vidare om att en tjänsteman på Stockholms Stad som hade uttryckt att det är 
effektivt att inkludera medborgarna. Han anser att det är en intressant fråga att diskutera eftersom 
detta innebär att någon slags konsensus måste finnas med i bilden och det går aldrig att uppnå 
konsensus. Per definition så finns det alltid någon som tycker någonting annat. Fridlund säger 
vidare att det är viktigt att tänka på idealbilden av medborgardialogen, där det inte är effektivitet 
eller demokrati som gäller, utan en kombination av de båda. Han reflekterar kring att det klassiska 
byråkratiska idealet med tjänstemän som utför politikens vilja med hjälp av en uppsättning regler 
och procedurer och där det samtidigt finns transparens i processen, inte är ett dumt ideal. Det måste 
dock finnas ett levande politiskt samtal för att detta ska fungera. Wrethed tillägger att om 
tjänstemännen kan lita på att det finns ett levande politiskt samtal så vet de att de politiska uppdrag 
som utförs har en delaktighet i grunden. 

När frågan om hur Botkyrka som kommun ser på framtiden inom dialoger så börjar Wrethed med 
att konstatera att den politiska aktivismen som pågick med ”Alby är inte till salu”- rörelsen var 
någonting som de inte sett i så stor utsträckning förut, och det blev ett slags uppvaknande. Det var 
enligt Wrethed den första gången de hade sett någonting liknande som kom från miljonprogrammets 
invånare, och att de kommer få se det mycket mer i framtiden. Hon säger att det 
samhällsengagemanget som rörelsen visade upp var fantastiskt roligt, men att kommunen inte är så 
rustade för att kunna bemöta denna typ av grupper. Fridlund diskuterar att den mobiliseringen som 
de fick se då var väldigt varierad. Han menar att gruppen själva kallade sig för ett nätverk, men när 
de lyssnade runt i nätverket så fick de uppfattningen om att de olika människorna i gruppen hade 
olika synpunkter på vad frågan egentligen handlade om. Fridlund menar också att gruppen har haft 
en stor positiv inverkan på politikerna och på tjänstemännen på kommunen, fastän de inte fick sin 
vilja igenom. De har bland annat påverkat kommunens syn på demokratifrågor och delaktighet, 
lokal idéutveckling och entreprenörskap.  

Sveriges kommuner och Landsting 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en arbetsgivar- och intresseorganisation för alla 
kommuner, landsting och regioner i Sverige (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014). Idag är 
Sveriges 290 kommuner och 20 landsting medlemmar i SKL, och uppgiften de har är att stödja och 
bidra till att utveckla medlemmarnas verksamheter. SKL fungerar som ett nätverk för samordning 
och kunskapsutbyte, och de arbetar med att ge professionell rådgivning och service inom de frågor 
som kommuner, landsting och regioner arbetar med. 

Nedan följer en beskrivning av projektet Medborgardialog, och sedan presenteras intervjun som 
gjordes med Anders Nordh den 6 maj. 

Om projektet Medborgardialog 
SKL startade år 2006 projektet Medborgardialog, vilket syftar till att förbundet ska stödja 
medlemmarnas arbete för att skapa nya former för medborgardialoger och att integrera dialogen 
med medborgarna i styrprocesser och verksamhetsutveckling (Sveriges Kommuner och Landsting, 
2013). Genom en medborgardialog förenas invånarnas värderingar med de faktakunskaper som 
tjänstemännen innehar. Syftet med medborgardialogen är enligt Sveriges Kommuner och Landsting 
(2013) att komplettera det representativa systemet, vilket sker genom att de förtroendevalda får ett 
bredare underlag vid beslutsfattandet.  

Bakgrunden till detta projekt är de utmaningar som det demokratiska samhället i Sverige står inför i 
till exempel med ett minskat antal medlemmar i de politiska partierna (Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2013). Idag är ungefär 5 procent av landets befolkning medlemmar i ett politiskt parti, 
och endast 1 procent är aktiva. Människor engagerar sig istället på nya arenor, där internet har blivit 
en växande kanal för information och kommunikation. Om medborgardialogen ska kunna vara en 
naturlig del av olika typer av processer visar både nationella och internationella erfarenheter att de 
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befintliga styrsystemen måste utvecklas samtidigt som systemen för hur kommuner och landsting 
arbetar för att skapa medborgardialog. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2013) finns ett 
antal byggstenar som måste ingå i ett framgångsrikt system för medborgardialog som en del av 
styrningen.  

Den första byggstenen enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2013) är att ta fram principer för 
medborgardialog. Kommuner och landsting måste ställa sig frågan om varför de ska ha en 
medborgardialog, och vad de vinner på att låta medborgarna delta. Det bör också ske diskussioner 
om varför tjänstemännens faktakunskaper behöver kompletteras med medborgarnas synpunkter och 
värderingar kring en fråga. Den andra byggstenen är att kommuner eller landsting (eller regioner) 
bestämmer sig för att använda sig av medborgardialog som en del av en process så krävs det att det 
formas en organisation som kan hantera frågor kring detta. 

Det tredje steget i ett systematiskt hanterande av medborgardialogen innehåller fyra olika processer; 
styrprocessen, dialogprocessen, kommunikationsprocessen samt utvärderingsprocessen (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2013). Att ha tydliga styrprocesser kring medborgardialoger och att ha 
en klar arbetsgång att följa är viktiga för att hantera vägen fram till ett beslut. Om medborgardialog 
ska vara en del av en process bör kommuner eller landsting ta ett beslut om detta redan i starten av 
processen, men enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2013) så är det ovanligt att detta sker på 
ett systematiskt sätt.  

Dialogprocessen är den del av styrkartan som kommuner och landsting oftast börjar med (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2013). De väljer en metod för dialogen och funderar efter metodvalet 
vilka frågor som passar. Om medborgardialogen ska vara en systematisk del av processen så måste 
beslutet om dialog utgå från antingen mer behov av kunskap om medborgarnas värderingar eller 
behov av att ge medborgarna mer kunskap om en fråga inför ett beslut. Utgångspunkten är att det är 
de förtroendevalda som ska besluta om att dialoger ska genomföras, och avsikten är att dialoger ska 
stödja det representativa systemet och öka tilliten till den lokala demokratin. Sveriges Kommuner 
och Landsting (2013) menar att det som krävs är att kommuner eller landsting tar ställning till hur 
stort inflytande medborgarna ska få mellan valen. Projekt Medborgardialog har utgått från Arnsteins 
(1969) stege och utformat en egen delaktighetstrappa, som är något modifierad för att passa 
förhållandena som råder i Sverige. Trappan, som redovisas nedan i figur 3, består av fem steg 
istället för Arnsteins (1969) sju, och de är information, konsultation, dialog, inflytande och 
medbeslutande.  

 
Figur 3: Delaktighetstrappa enligt SKL (Sveriges Kommuner och Landsting, 2013). 
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Kommunikationsprocessen är en vidare aspekt som måste tas i beaktande i frågan om 
medborgardialogen och i inledningen av en process måste ett beslut om hur kommunikationen ska 
hanteras tas (Sveriges Kommuner och Landsting, 2013). Det har visat sig finnas stor vinst i att i ett 
tidigt skede ta fram en kommunikationsstrategi, vilket ger kommunen eller landstinget en möjlighet 
att agera istället för att reagera. Det är viktigt att kommunikationen med medborgare sker med hjälp 
av flera metoder (fysiska möten, digital och skriftlig information, radio, lokal-TV, etcetera), då 
människor tar till sig information på olika sätt. Kommunikationsbehovet måste anpassas efter 
frågans vikt och intresse. Enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2013) är det är också viktigt 
att tänka på att kommunikationsprocessen till stor del handlar om ett lärande för medborgarna och 
lättillgängliga beskrivningar måste finnas kring de politiska dilemman som de förtroendevalda står 
inför när de ska fatta ett beslut. Den sista processen, som handlar om utvärdering och förbättring, 
blir enligt Sveriges Kommuner och Landsting (2013) ofta bortglömd. När ett beslut har fattats så 
bör en utvärdering ske av både själva processen för och resultatet av medborgardialogen. 

Intervjun 
Enligt Anders Nordh3 så är syftet med en medborgardialog att få en bredare input inför de beslut 
som ska fattas, alltså ett bredare beslutsunderlag. Han menar också att det i planrelaterade frågor 
finns en anledning till att lyssna in medborgarnas synpunkter på ett systematiskt sätt då de som 
finns, bor och vistas i ett område har en unik lokalkännedom om hur platsen faktiskt fungerar. 
Nordh säger också att människor ofta har en åsikt när det gäller den fysiska planeringen, och att 
många är intresserade av att diskutera samhällsutvecklingsfrågor, men att de kanske inte vill ta 
steget att göra det via ett politiskt parti. Ett annat syfte med dialoger är att de hjälper till att öppna 
upp och vitalisera processen. 

Nordh diskuterar vidare delaktighetstrappan, och att ett beslut kring hur mycket delaktighet 
kommunen är beredda att låta medborgarna få måste tas inför olika frågor. Det är också viktigt att 
medborgarna, som lagt ner av sin tid på att vara med och tycka till, får ett löfte om att få ta del av 
resultatet och de diskussioner som förts kring frågorna. Beslutsfattarna måste väga samman alla 
synpunkter med olika typer av aktörer, och måste kunna redogöra för vilken grund de har tagit 
beslutet på. De måste alltså kunna tala om vilka synpunkter de fått in och hur de har tagit sitt beslut 
utifrån en sammanfattande bild av läget de uppfattat, som också är bäst för utvecklingen. Nordh 
anser att utmaningen med dialoger ligger i att behandla synpunkterna.  

Nordh menar också att om det inte bjuds in till dialog så finns en risk för att grupper startas som vill 
vara med och tycka till ändå. Detta sker i större utsträckning idag då internet har gett nya 
förutsättningar för att skapa denna typ av grupper. Han anser att det föreligger en svårighet med att 
bemöta dessa grupper, både eftersom det är ett relativt nytt fenomen men också för att de ofta inte 
har någon stadga, och är utan ordförande eller dylikt. Nordh anser också att det gäller att hålla utkik 
efter denna typ av grupper, eftersom de ofta kan ställa till det ordentligt om de inte känner sig 
hörda. 

Anders Nordh berättar vidare att en av anledningarna till varför de startat sitt nätverk kring 
dialogfrågor är att de vid öppna seminarier som hållits har fått dit planarkitekter som ofta anser att 
det lagstiftade samrådet kommer för sent i processen. De som kommer på samrådet är också ofta 
samma människor, och redan innan finns en uppfattning om vad de kommer ha för åsikter. 
Möjligheten att kunna påverka en process när den gått så långt är också ofta ganska liten, och 
metoderna som används för samråd är väldigt traditionella och ofta tråkiga. Nätverket som startats 
syftar alltså till att diskutera kring hur dialogerna kan göras på andra sätt än det traditionella 
samrådet. 
 
Det som Nordh uppfattat under de två och ett halvt år nätverket funnits är att det inte finns någon 
                                                 
3  Anders Nordh, projektledare Medborgardialog, Sveriges Kommuner och Landsting. Intervju den 6 maj 2014. 
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garanti för färre överklaganden då dialogen funnits i ett tidigt skede, men han anser att det i alla fall 
ger en möjlighet till att motverka överklaganden. Nordh anser vidare att rörande demokrati och 
effektivitet så är det en fråga om var processen ska förlängas, i början eller i slutet. Har dialog inte 
funnits i ett tidigt skede så ökar risken för överklagande, vilket förlänger och gör processen dyrare 
på ena sidan, medan om dialog funnits i början så har processen blivit längre på den andra sidan. 
Det är omöjligt att innan en process veta vad som är det mest effektiva för just den frågan, men 
Nordh anser att det ligger en vinst i att på redan under idéstadiet ha med människorna i processen. 
Där finns ofta ett intresse att vara med och tycka till, och det gäller att vara ödmjuk inför 
medborgarnas förmåga att komma med idéer. 

Stockholms Stad 
Rapporten Avrapportering av dialogprojektet, beskriver ett projekt Stockholms Stad arbetat med. 
Projektet startade 2011 och stävade efter att utveckla stadens arbete med medborgardialoger i den 
fysiska planeringen (Stockholms stad, 2014). Syftet med projektet var att utveckla kunskaper om 
dialog och att ta fram nya metoder för dialog och samråd, att möjliggöra en bred medverkan bland 
stadens invånare i frågor och processer som rör utvecklingen av det framtida Stockholm, samt att 
utveckla kunskaper om, och förtroende för, staden och stadsbyggnadsprocesserna bland stadens 
invånare. 
En medborgardialog ska enligt Stockholms stad (2014) ses som ett komplement till den 
representativa demokratin, och ska därmed inte ersätta det politiska beslutsfattandet kring 
översiktsplaner, program och detaljplaner. I rapporten lyfts dessutom medborgardialogen fram som 
en central del av den socialt hållbara utvecklingen, vilket enligt Stockholms stad (2014) i sin tur är 
avgörande för de andra hållbarhetsperspektiven.  

Stockholms stads (2014) utvecklingsarbete har främst varit inriktat på att utveckla former för dialog 
och samråd för planeringsnivå program, som alltså kommer mellan översiktsplan och detaljplan. 
Utgångspunkten för projektet har varit att involvera medborgarna i ett tidigt skede, innan ett förslag 
tagits fram. För att argumentera för de olika typerna av deltagande de använt sig av redogör 
Stockholms stad (2014) den delaktighetstrappa som Sveriges Kommuner och Landsting (2013) tagit 
fram, och som finns beskriven i avsnittet ovan. Stockholms stad (2014) anser att genom ett 
traditionellt samråd så uppfylls de två första stegen i trappan, information och konsultation. 
Dialogen som utgör steg tre i trappan innebär att medborgarna ges möjlighet att i olika former 
mötas och föra en dialog kring frågor som rör stadens utveckling. Utgångspunkten för detta steg är 
att alla ska få föra fram sin åsikt och argumentera för sin syn på den aktuella frågan, utveckla och 
dela förståelse samt att säkerställa att medborgares intressen, kunskaper och önskemål förstås och 
beaktas i den fortsatta politiska processen.   

Enligt Stockholms stad (2014) så kan medborgarna ges möjlighet till inflytande enligt 
delaktighetstrappans fjärde steg genom att kommunikationen startar tidigt i processen, innan ett 
samrådsförslag tagits fram.  

En central del i Stockholms stads (2014) dialogprojekt har varit att bedriva och utvärdera 
pilotprojekt med fokus på tidig dialog i programarbeten. Projektet har också arbetat med 
gemensamma förhållningssätt till dialog, utvecklat rutiner och processer, bedrivit studier av 
omvärlden och varit delaktiga i nätverk samt utrett kopplingar till andra projekt och processer. Att 
utveckla delaktigheten med hjälp av digitala verktyg för att göra det lättare för stockholmare att 
delta i planeringen har också setts som en stor del av projektets syfte. 

Stockholms stad (2014) har i sin rapport kommit fram till tio slutsatser, som beskrivs kortfattat 
nedan:  
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• Stockholmarnas delaktighet är en förutsättning för stadens utveckling: en utvecklad 
delaktighet för stockholmarna i planeringen krävs för att på ett bra sätt nå de målen som är 
uppsatta till 2030, vilka är att bygga en framkomlig promenadstad med 140 000 nya 
bostäder. 

• Delaktighet ger mer kunskap och bättre underlag för beslut: den planeringskunskap som 
stadens tjänstemän innehar ger kombinerat med stockholmarnas idéer och kunskap om sin 
stad en förutsättning för bättre utveckling av staden.  

• Tidig dialog ger mångfald av perspektiv och förutsättningar för ökad representativitet: 
staden strävar efter att öka ambitionsnivån kring dialoger och att nå ut till fler stockholmare 
i de aktiviteter för dialog som anordnas. En tidig dialog ger mångfald av perspektiv, till 
skillnad från det traditionella samrådet, som ofta kännetecknas av negativa åsikter. 

• Dialog är bäst på områdesnivå: för att utveckla stockholmarnas utökade delaktighet i 
planeringen är en dialog kring stadsdelsutveckling att föredra framför dialoger kring 
detaljplanefrågor.  

• Dialog skapar förutsättningar för förståelse, förtroende, lärande, tillit och acceptans: genom 
att ha en tidig dialog med medborgarna där de kan möta stadens tjänstemän ger staden ett 
ansikte istället för att uppfattas som en anonym byråkrati.  

• Delaktighet är bredare än dialog: stockholmarnas vilja att delta i utvecklingen av sina 
närområden är stor, och förbättringar av stadsmiljön i kortsiktigt perspektiv är viktigt för att 
förstå den långsiktiga utvecklingen och att visa att förbättringar sker löpande. För att staden 
ska kunna ta nästa kliv, från dialog till delaktighet i bredare bemärkelse, krävs ett utvecklat 
samarbete mellan stadens förvaltningar och bolag. 

• Delaktighet stärker civilsamhället och ger förutsättningar för en levande demokrati: 
anordnande av tidiga dialoger ger förutsättningar för ökat socialt kapital och en levande 
demokrati. 

• Effektiva och stabila processer: en tidig dialog med boende och verksamma i ett område 
minskar risken för att behöva göra om processen, som kräver både mycket tid och mycket 
pengar. Stadsbyggnadskontoret anser dock att huvudmålet med stadens tidiga dialoger inte 
kan vara att minska antal överklaganden. 

• Tydliggjord struktur för stockholmarnas delaktighet i planeringen: det är viktigt att skapa en 
struktur som tydliggör de förtroendevalda politikernas ansvar för medborgardialogen. 

• Avvägning mellan bättre kunskapsunderlag och känsla av delaktighet: det finns en stor 
skillnad mellan olika metoder för dialog, och olika syften med dialogen bör leda till olika 
sätt att angripa problemen. Detta ger också effekt på engagemanget och kunskapsunderlaget. 

För att få ett bredare diskussionsunderlag kring effektivitet och demokrati följer en vidare 
beskrivning av slutsatsen som handlar om effektiva och stabila processer. Enligt Stockholms stad 
(2014) är effektiva processer ett möjligt utfall av väl genomförda dialoger och enligt erfarna 
projektledare är de processer som är mest effektiva de som är stabila. Genom att genomföra tidiga 
dialoger med de som bor och vistas i ett område minskar risken för att oväntade frågor kommer upp 
i ett senare skede av processen, och detta innebär således att en väl genomförd dialog minskar 
risken för att behöva göra om processen vilket är positivt både ur tids- och kostnadsperspektiv. 
Stockholms stad (2014) menar att det i fall där bristande kommunikation och delaktighet 
förekommer finns det en risk att det bildas opinioner, och det är när dessa bildas som det blir 
särskilt dyrt och tidskrävande att göra om processen. Ur det perspektivet är det mindre tidskrävande 
och billigare att genomföra en bra medborgardialog för att motverka risken för att opinionsgrupper 
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ska bildas. 

De projekt som genomförts med tidiga dialoger de senaste åren är ännu för tidiga för att utvärdera 
kring frågan om hur dialogen påverkar antal överklaganden (Stockholms stad, 2014). Det finns 
dock exempel ur ett projekt som kallas 20K, där ingen skillnad i antal överklaganden har 
observerats i projekt med eller utan en tidig dialog. Detta innebär att även en väl genomförd 
medborgardialog tidigt i processen leder till överklaganden.  

Stockholms stad (2014) anser att projektet gett en ökad kunskap och erfarenhet om dialog och 
delaktighet utifrån en rad olika perspektiv. De menar att ett väl utfört deltagande kan stärka 
medborgarnas inflytande över politiska processer, och innebära en fördjupning av demokratin. En 
dialog kan också stärka den representativa demokratin genom en ökad effektivitet och legitimitet. 
Stockholms stad (2014) diskuterar vidare att en dialog kan leda till ökad social jämlikhet och att 
delaktighet är en förutsättning för en socialt hållbar utveckling, och påverkar det sociala kapitalet 
mätt i tillit mellan människor och institutioner. Alla dessa aspekter är var och en för sig goda 
argument för att staden ska fortsätta utveckla arbetet kring dialoger. 

Analys 
I analysen kopplas de olika intervjuerna och rapportgenomgången från empirin samman med den 
litteratur som presenterats. De tre frågeställningarna utgör huvudrubrikerna för analysen. 

Vad är syftet med medborgardialoger?  
Från början var syftet med att införa särskilda procedurregler för planeringsprocessen i PBL att 
öppna upp processen och möjliggöra insyn och deltagande för medborgarna (Henecke & Khan, 
2002). I förarbetena till förändringen av PBL betonades att medborgardeltagande var viktigt för att 
”beslut som har tillkommit utan att allmänheten har beretts möjligheter att medverka i 
beslutsprocessen har ofta svårt att bli allmänt accepterade”. Både Wrethed och Nordh stämmer in i 
detta resonemang och menar att det är viktigt med en öppen och transparent process. Stockholms 
stad (2014) anser vidare att detta hjälper till att öka processens legitimitet. 
 
Wrethed och Nordh är relativt överens om syftena med att ha en medborgardialog och förutom ovan 
nämnda, en ökad transparens, så finns fördelar med att lyssna in medborgarnas åsikter i 
planrelaterade frågor för att få en uppfattning om hur platsen ser ut och uppfattas av de som bor 
eller vistas i området. Detta ger en ökad förståelse av platsen för en planerare och är en kunskap 
som inte finns att tillgå utan medborgarnas erfarenheter av området. De båda har också diskuterat 
vikten av medborgardialog för att bredda beslutsunderlaget för de förtroendevalda. Stockholms stad 
(2014) nämner också detta i en av slutsatserna i sin rapport och menar då att delaktighet ger mer 
kunskap och bättre underlag för beslut. De menar att staden tillsammans med stockholmarna 
kommer fram till bättre beslut och att staden behöver stockholmarna på samma sätt som 
stockholmarna behöver staden. En kombination av tjänstemännens kunskaper och medborgarnas 
idéer är alltså ett viktigt syfte med att ha en medborgardialog, och ett kunskapsutbyte på detta sätt 
verkar bredda beslutsunderlaget och ge bättre resultat. 
 
Några andra syften som togs upp i intervjuerna var bland annat att Wrethed ansåg nyttan vara att 
medborgarna fick en ökad möjlighet till inflytande genom en medborgardialog vilket i sin tur bidrar 
till en ökad tillit inom samhället och en bättre lokal demokrati. Det är också viktigt för att stärka 
hemkänslan, och ge medborgarna en ökad tilltro till att de faktiskt kan påverka den plats de bor på, 
vilket hör ihop med den socialt hållbara utvecklingen som Stockholms stad (2014) skriver om i sin 
rapport. Nordh nämner också att många idag är intresserade av att diskutera 
samhällsutvecklingsfrågor, inte minst den fysiska planeringen, men att de kanske inte är villiga att 
göra detta genom ett politiskt parti. Där är istället medborgardialogerna viktiga forum för människor 
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att få föra fram sina åsikter. Detta stämmer också överens med den deltagardemokratiska modellen 
som enligt Henecke & Khan (2002) menar att medborgardeltagande är positivt och bidrar till 
invånarnas demokratiska kvaliteter.  
 

När sker medborgardialogen och vad ger det för effekter? 
Traditionellt sett har medborgardialogen begränsats till de lagstiftade möjligheter som finns 
reglerade i PBL, vilket alltså är samrådet, till viss del utställningen samt möjligheten att överklaga 
en plan. Efter intervjuerna kan det konstateras att detta inte räcker då Nordh till exempel nämnde att 
han upplevt att planarkitekter ansåg att samrådet kom alldeles för sent i processen för att ge 
medborgarna någon möjlighet till påverkan och att de traditionella samråden var alldeles för tråkiga 
för att locka exempelvis ungdomar. Planarkitekterna menade också enligt Nordh att de redan innan 
samrådet visste vilka som skulle dyka upp och vad de skulle ha för åsikter kring förslaget.  
 
Wrethed, Nordh och Stockholms stad (2014) är samtliga överens om att vinsten med att ha en tidig 
dialog med medborgarna är stor och att fördelarna som nämns ovan är viktiga att sträva efter. 
Wrethed anser att Botkyrkas styrka när det gäller dialoger är just att inkludera medborgarna tidigt i 
processen, men att det finns en vilja att utveckla processerna för samrådet. Det föreligger dock en 
risk med att ha en tidig dialog, och detta är när den kommer för tidigt. Wrethed berättade om 
dialogen som fördes kring Albyberget och att medborgarna inte var medvetna om att deras åsikter 
kunde påverka någonting i framtiden, vilket berodde på att dialogen fördes i ett alltför tidigt skede 
och att människorna som deltog inte kunde relatera till händelser som låg så långt borta i tid. Det 
Wrethed och Fridlund vidare berättade om var den frustration de kände över att de inte kunnat 
påverka processen någonting när den senare tog sin början. Detta kan kopplas ihop med det Khakee 
(2000) skriver om att offentliga myndigheter styrs av politikerna, vilka i sin tur styrs av det 
ekonomisk-politiska systemet. I fallet med Albyberget hade kommunfullmäktige till slut inget annat 
val än att sälja av en del av fastigheterna för att säkra Botkyrkabyggens framtida ekonomi, vilket 
hör till de systematiska restriktionerna planerare har för tillgång till och användande av kunskap och 
information. Planerarna kunde alltså inte använda sin kunskap och information eftersom de 
politiska och ekonomiska påtryckningarna var för stora. 
 
Nordh anser att en tidig dialog inte är någon garanti för att antal överklaganden ska minska medan 
Stockholms stad (2014) menar att ett minskat antal överklaganden inte kan vara ett huvudmål för 
tidig dialog. Istället anser de att fokus bör ligga på de andra vinsterna en tidig dialog kan ge.  
 
När det gäller framtidens medborgardialoger diskuterade både Wrethed (tillsammans med Fridlund) 
och Nordh hur vi idag kan se en ny form av grupper som bildas för att uttrycka sina åsikter. Dessa 
bildas ofta för att en tidig dialog kring en specifik fråga inte funnits eller att människor helt enkelt 
inte känner sig hörda. I Botkyrka var ”Alby är inte till salu”- gruppen en ny form av motstånd som 
kommunen varken var beredda på eller rustade för att kunna hantera. Dessa grupper har enligt 
Nordh fått starkare fotfäste med hjälp av internet och sociala medier och både Nordh och Wrethed 
tror att grupperna kommer synas mer i olika sammanhang i framtiden, vilket innebär att kommuner 
bör vara beredda på att bemöta dem. Det föreligger dock svårigheter i det då de oftast saknar någon 
ordentlig stadga och enligt Fridlund hade ”Alby är inte till salu”- gruppen väldigt varierande åsikter 
kring samma huvudfråga. 
 
En fråga som samtliga parter i undersökningen håller med om är att det krävs nya metoder för att 
göra medborgardialogen mer spännande, både i ett tidigt skede och under samrådet. Enligt den 
deliberativa demokratimodellen är det den ideala samtalssituationen som är den bästa demokratiska 
kvaliteten där det bästa argumentet vinner (Henecke & Khan, 2002). Den ideala samtalssituationen 
innebär att samtliga berörda ska ha möjlighet att delta i samtalet och att samtliga ska ha samma 
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förutsättningar för att argumentera för sina egna och ifrågasätta andras argument.  För att detta ska 
kunna ske är en välfungerande dialog, mer omfattande än ett traditionellt samråd, ett viktigt redskap 
då samrådet enligt intervjuerna inte är tillräckliga.  

En effektiv och demokratisk planprocess 
Khakee (2000) beskriver att den normativa dimensionen av planering anser att demokrati och 
effektivitet i planprocesser inte går att kombinera och menar att beslutsfattare och planerare är 
positiva i frågan om medborgarnas deltagande i planeringen, men att det föreligger svårigheter i 
föra en fungerande medborgardialog utan att påverka planeringens effektivitet. Wrethed anser också 
att demokrati och effektivitet är två frågor som motsäger sig och menar att demokrati tar tid. 
Fridlund menar att det är viktigt att tänka på att idealbilden av en medborgardialog handlar om en 
kombination av demokrati och effektivitet, inte bara en av aspekterna. Nordh anser att det i denna 
fråga handlar om ett val mellan att förlänga processen i början eller i slutet.  

Det Fridlund tar upp kring denna fråga, om hur en tjänsteman sagt att det är effektivt att inkludera 
medborgarna, gör att det blir intressant att diskutera konsensusbyggande. Enligt Connelly & 
Richardson (2004) är det i princip omöjligt att uppnå ideal konsensus och att för att få någon slags 
praktisk konsensus måste ett val angående uteslutande av människor, problem eller utfall göras. 
Connelly & Richardsons (2004) slutsats är att medvetna och öppna beslut krävs för att veta hur 
samförståndet påverkar resultatet, men att ideal konsensus är omöjligt (eller åtminstone väldigt 
svårt) att uppnå. Fridlund menar också att det per definition inte går att nå konsensus.  

Stockholms stad (2014) anser att en effektiv process är lika med en stabil process och för att få en 
stabil process krävs en väl genomförd medborgardialog tidigt i processen. De anser att tidiga 
dialoger kan innebära att oväntade aspekter inte dyker upp senare i processen, då alla får en chans 
att yttra sina synpunkter i ett tidigt skede. I processer där kommunikationen och delaktigheten är 
bristfällig finns en risk för bildande av opinioner som har stor negativ inverkan både tids- och 
kostnadsmässigt. I de fallen finns allt att vinna i att ha en tidig dialog, där alla får möjligheten att 
göra sig hörda. Likt Nordh resonerar också Stockholms Stad (2014) kring att en tidig dialog inte 
direkt minskar risken för överklaganden, men en stabil process med en väl genomförd dialog ändå 
är att sträva efter. 

Demokratimodellerna enligt Henecke & Khan (2002) är intressanta att ta upp i analysen då de 
representerar olika sätt att se på det demokratiska samhället. Den liberala demokratin är, som 
handlar om att varje enskild individ vill främja sina egna åsikter, är likt det systemet som finns idag. 
Medborgare lämnar sina åsikter, och avvägningar görs mellan dem för att komma fram till det bästa 
resultatet. Den demokratimodell som dock verkar stämma bäst överens med undersökningen är den 
deltagardemokratiska modellen vilken säger att deltagande är positivt och bidrar till en individs 
demokratiska kvaliteter. Denna modell menar att inte bara eliten är kapabla till att fatta beslut, utan 
att även medborgarna är det. Modellen vilar dock på den representativa demokratin, vilket är det 
sätt Sverige fungerar på idag. Intervjuerna tyder på att det är lika viktigt att ta vara på den 
demokratiska utvecklingen i ett samhälle som att få bra input för ett bredare beslutsunderlag. När 
det gäller tidseffektiviteten kring dessa demokratimodeller kan ingen större skillnad ses, förutom att 
deltagardemokratin eventuellt kan behöva en mer omfattande dialog än den liberala demokratin. 
Den deliberativa demokratin har tidigare kopplats ihop med en välfungerande dialog då en ideal 
samtalssituation måste uppnås, och den har vidare ett element av konsensusbyggande i 
beslutsfattandet (Henecke & Khan, 2002). Som tidigare nämnt är konsensus enligt Connelly & 
Richardson (2004) samt Fridlund mycket svårt eller omöjligt att uppnå. 

Slutsats 
Fördelarna med att ha en medborgardialog är framför allt att öppna upp och tillgängliggöra 
processen för medborgarna och att ge dem en ökad möjlighet att ta del av de grunder som beslut tas 
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på. Det syftar också till att öka tilliten inom samhället och att ge medborgare en känsla av att de 
faktiskt har en möjlighet att påverka sitt område. För en framtida planerare är det också viktigt att 
tänka på medborgardialogen som ett sätt att få ökad förståelse och en fördjupad kunskap om platsen 
som ska omvandlas.  

Undersökningen tyder på att samrådet som dialogforum är inte tillräckligt och framför allt krävs en 
dialog i ett tidigare skede, helst under ett idéstadium, för att det ska få den effekt som efterfrågas. 
En tidig dialog motverkar dock inte överklagande av planer, men det kan ses som ett verktyg för att 
motverka att det bildas opinionsgrupper som ofta uppkommer när människor inte känner sig hörda. 
Det verkar alltid finnas en vinst i att ha med medborgarna tidigt i processen, förutom att det tidiga 
och ofta omfattande dialogarbetet har negativ inverkan på tidseffektiviteten. Det som måste göras 
inför en planprocess är därför att ta ett medvetet beslut kring hur demokratisk eller hur effektiv en 
process ska vara, eftersom de inte alltid verkar kunna samexistera till den önskvärda graden.   

Diskussion 
Den fråga som i uppsatsen är den mest intressanta att diskutera är den kring effektivitet och 
demokrati, vilken är väldigt svår att behandla och omöjlig att ge ett bra svar på. Som tidigare nämnt 
är det endast tidseffektiviteten som stått i fokus för denna uppsats, vilket kanske inte ger en helt 
rättvis bild av verkligheten då frågor kring exempelvis kostnadseffektivitet också kan diskuteras. 
Idag diskuteras frågorna kring demokrati och effektivitet frekvent och det talas om att 
planprocesserna tar för lång tid, samtidigt som opinionsgrupper bildas i allt större utsträckning som 
en reaktion mot att människor inte blivit hörda. Det är alltså två frågor som är aktuella och som 
båda kräver någon slags förbättring. Jag hade själv en bild av att dessa två frågor inte går att 
förbättra samtidigt då de till stor del är motstridiga, eftersom att en mer demokratisk process innebär 
att den tar längre tid och om effektiviteten ska förbättras tar det för lång tid att inkludera 
medborgarna mer än nödvändigt i beslutsprocessen. Detta är en utgångspunkt som jag i princip fått 
bekräftad efter undersökningen. Det verkar enligt undersökningen inte gå att ha en ordentlig 
demokratisk process utan att tidseffektiviteten påverkas negativt. Att ha en tidig dialog ger väldigt 
många goda demokratiska kvaliteter till en beslutsprocess så länge den är väl genomförd och 
egentligen ser jag inte att det finns någonting att förlora på att inkludera medborgarna i 
diskussionerna kring en plan tidigt i processen. Förutom att tidseffektiviteten påverkas. 

Då det tidigare i uppsatsen visat sig att tendenserna pekar mot att en tidig dialog inte ger färre 
överklaganden så kan syftet med medborgardialogen ändå ifrågasättas. Om processen blir längre 
och mer kostsam både i början och i slutet gör det själva processen ännu sämre. Trots detta så tror 
jag att det ändå finns stora fördelar i att ha en tidig dialog med medborgarna, framför allt för att som 
planerare få en bättre uppfattning om hur platsen faktiskt fungerar. Jag tror också att det kanske kan 
ta bort den värsta toppen av motstånd och då eventuellt motverka att svårhanterliga opinionsgrupper 
med starka åsikter bildas. Effektiviteten kommer ofta skadas av demokratin, men ett demokratiskt 
samhälle är kanske mer eftersträvansvärt i slutändan. 

För att göra minsta möjliga skada på effektiviteten blir det istället viktigt att ta medvetna val kring 
hur mycket medborgarna ska inkluderas och vilka medborgare som får delta. Detta kommer alltid 
skilja från projekt till projekt, men att bara vara medveten om de beslut som tas och vilka 
konsekvenser besluten leder till ger mycket till processen. När det gäller medborgare som ska få 
delta i dialogen är det enligt konsensusbyggandets kompromisser viktigt att inte ta med alla, 
eftersom det ger alldeles för mycket åsikter att behandla. Det kommer alltid att vara mest relevant 
att inkludera de som bor eller vistas i området och därför måste människor uteslutas för att 
processen ska fungera. Det kan dock vara farligt att utesluta problem eller utfall, och i de fallen tror 
jag att ordentlig och lättillgänglig information kring vad som ska hända med området räcker långt. 
Jag måste dock påpeka att tidseffektiviteten och demokratin kan samexistera, allt beror på vilken 
typ av fråga och vilken typ av process som bedrivs.  
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Angående de medvetna valen som måste tas inför en process så anser jag att demokratimodellerna 
är en bra utgångspunkt. Där jag beskrev detta i analysen menar jag på att ”val av demokrati” kan 
hjälpa till att forma en bra dialog. När jag säger ”val av demokrati” menar jag självklart inte att hela 
det demokratiska Sverige ska göras om, utan den representativa demokratin fungerar som 
utgångspunkt. Det är när mindre frågor ska avgöras demokratiskt som modellerna kan vara vettiga 
att se till, och genom dem kan en bild av vilket utfall som önskas målas upp. Är det exempelvis ett 
snabbt resultat som eftersträvas så är kanske den liberala elitdemokratiska modellen bra, medan om 
ett demokratiskt och rättvist resultat eftersträvas så kanske det är den deltagardemokratiska 
modellen som ska användas.  

Efter de båda intervjuerna och rapportgenomgången så verkar den framtida utmaningen ligga i att 
utforma rutiner för att bemöta de allt mer vanligt förekommande opinionsgrupperna och den 
politiska aktivismen de bedriver. Dessa grupper är enligt intervjuerna ofta relativt ostrukturerade 
och varierade, vilket gör behandlingen av dem komplexa. Ett annat problem som diskuterats mycket 
i intervjuerna är hur synpunkterna som kommer in ska behandlas på ett bra sätt. Där ligger det också 
en utmaning i att försöka effektivisera och eventuellt standardisera processen för att kunna ge 
medborgarna ett kvitto på att deras åsikter tagits på allvar och diskuterats. Det är också en viktig del 
i att få fler att delta i dialogerna, då opinionsgrupperna verkar bildas då människor inte känner sig 
hörda. Får deltagarna då någon slags bekräftelse på att frågan de tycker är viktig har diskuterats, och 
att kommunen har funderat kring frågan kanske motståndet kan mildras. 

Maktfrågan och vilket styrningsutrymme en planerare har är också en intressant diskussionsfråga. I 
intervjun med Botkyrka kommun framkom det att det fanns en frustration kring att planerarna och 
andra tjänstemän på kommunen kände stor frustration över att de inte kunnat göra någonting för att 
påverka processen eller utfallet. Detta tog jag upp som en systematisk restriktion i analysen, och 
trots att tjänstemännen kände sig frustrerade så tror jag att samhället ibland måste verka på detta 
sätt, och ”köra över” tjänstemän och medborgare för att uppnå en god samhällsutveckling. Det 
måste alltid finnas en avvägning mellan dialog eller inte dialog, och det som kanske kunde gjorts i 
detta fall är att istället ha endast informerat medborgarna, då det ändå inte spelade någon roll vad de 
hade för åsikter i slutändan ändå. Hade kommunens tjänstemän fått använda sig av 
informationsspridning och kunnat berätta för medborgarna varför vissa val måste tas hade kanske 
både tjänstemännen och medborgarna känt sig mindre frustrerade. 

Avslutande metodkommentar 
Slutligen anser jag att det finns anledning att diskutera val av metod för uppsatsen. Den 
ursprungliga idén för uppsatsen var att göra en undersökning kring samma frågeställningar som 
finns i befintlig rapport, men att intervjuerna istället skulle vara med tre olika kommuner i 
Stockholmsregionen. Trots upprepade försök på flera kommuner till fler intervjuer blev det dock 
ingenting av dem. Jag tror att det hade varit mer intressant att analysera frågeställningarna efter tre 
(eller såklart flera, om uppsatsen hade varit av större omfattning) olika kommuners synvinklar, och 
det hade gett en mer tydlig bild av hur dialoger fungerar i praktiken. Rapporten från Stockholms 
stad fick jag ta del av i sista sekunden och den gav uppsatsen ett något bredare underlag. Den hann 
nämndbehandlas inför den sista inlämningen, vilket gör att den kan sägas spegla Stockholms stads 
arbetssätt kring medborgardialoger, men den besvarar fortfarande inte de frågor jag hade velat ha 
svar på genom en intervju.  

Empirikällorna skiljer sig också åt en del i dess organisation. SKL är en slags paraplyorganisation 
som med sina 290 kommuner och 20 landsting kanske inte har samma syn på dialogarbetet som de 
enskilda kommunerna har. Kommunerna jobbar hela tiden närmare dialogen och har därför ett annat 
förhållningssätt till detta. Trots detta har jag fått många liknande svar i båda mina intervjuer, vilket 
jag tror beror intervjuade en enskild tjänsteman på SKL, som endast kunde reflektera över sina egna 
funderingar och sa vid ett tillfälle att han inte kunde svara för vad hela organisationen hade för 
åsikter kring mina frågor.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

Botkyrka kommun 
• Vad anser ni är syftet med att ha en medborgardialog? 

• Varför har ni en medborgardialog? 

• Hur har ni medborgardialogen?  

• Får ni ut det ni vill/vad får ni ut av medborgardialogen? Deltar så många som ni strävar efter? 

• Hur går ni vidare med synpunkterna från medborgarna? 

• Hur ser ni på frågan kring en demokratisk eller en effektiv planprocess? Går dessa att kombinera? 
Hur?  

• Går ni utöver de formella krav (endast enkelt samråd) som anges i PBL i några fall? I vilka typer 
av fall och varför i just dessa fall? 

• Hur tycker ni att medborgardialogerna i kommunen fungerar? Bra eller dåligt? Varför? 

Sveriges Kommuner och Landsting 
• Vad handlar projektet Medborgardialog om?  

• Hur kan projektet hjälpa kommuner i planeringsprocessen? 

• Vad anser ni är syftet med att ha en medborgardialog? 

• Varför har kommuner en medborgardialog?  

• Hur går man generellt vidare med synpunkterna från medborgarna? 

• Hur ser ni på frågan kring en demokratisk eller en effektiv planprocess? Går dessa att kombinera? 
Hur?  

• Hur tycker ni att medborgardialogerna i kommuner fungerar generellt? Bra eller dåligt? Varför? 
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