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Summary  

The focus of the paper is on citizen dialogues, which has become common to use in an 

urban planning context. My interest has been to gain a greater understanding of their 

role in the planning procedures. I have been studying the current situation from a 

theoretical and an empirical perspective. Citizen dialogues are not the same as what we 

today call a consultation. Consultations are compulsory and are a type of meeting that is 

initiated by the municipality where among other concerned citizens will be contacted and 

invited to take part of the planning process (for detailed plans and comprehensive plans). 

Consultation is required by law, while the citizen dialogues are optional. It has proved to 

be various reasons why actors make use of citizen dialogues, but there are some 

commonalities. The essay’s analyse is based on an empirical study consisting of twelve 

interviews with planners and other professional actors. The background theory handles 

sustainability, specifically social sustainability, democracy models and planning ideals. My 

main objective was to identify dilemmas that citizen dialogues are facing today. A 

dilemma that I could identify was that the concept of citizenship has neither a universal 

definition nor an explicit purpose. This does not necessarily have to be considered a bad 

thing, but there is a risk that the initiator takes advantage of the concept. The theories 

that argue for citizen dialogues, as for different models of democracy and 

communicative planning ideals, are critiqued to be unworkable in practice. Though there 

are many actors who see significant advantages of using the dialogue even if the purpose 

is not defined.  
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Sammanfattning 

Fokus i uppsatsen ligger på medborgardialoger, vars användande har blivit vanligt 

förekommande i stadsplaneringssammanhang. Mitt intresse har varit att få en större 

förståelse för deras roll i planeringen genom att studera den aktuella situationen ur ett 

teoretiskt och ett empiriskt perspektiv. Medborgardialoger är inte samma sak som det vi 

idag kallar för samråd. Samråd är obligatoriska och är en typ av möte som initieras av 

kommunen där bland annat berörda medborgare ska bli kontaktade och inbjudna för att 

samråda om stadsplaner (detaljplaner och översiktsplaner).  Samråd är obligatoriska 

enligt lag, medan medborgardialoger är frivilliga.  Det har visat sig finnas olika 

anledningar till varför aktörer använder sig av medborgardialoger, men det finns en del 

gemensamma nämnare. Uppsatsens analys baseras på en empirisk studie bestående av 

tolv kvalitativa intervjuer med professionella aktörer. En teoribakgrund tar upp 

hållbarhet och då specifikt social hållbarhet, demokratimodeller och planeringsideal. Mitt 

huvudsyfte har varit att identifiera dilemman som medborgardialoger möter idag. Ett 

dilemma som jag kunde identifiera var att begreppet medborgardialog varken har en allmän 

definition eller ett uttalat syfte. Detta behövde nödvändigtvis inte anses vara något dåligt, 

men att det fanns en risk att aktörer utnyttjar begreppet. De teorier som styrker 

medborgardialoger, så som olika demokratimodeller och kommunikativa planeringsideal, 

kritiseras för att vara ogenomförbara i praktiken. Samtidigt finns det många aktörer som 

ser stora fördelar med att använda dialogen även om syftet inte är definierat.  
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1. Inledning 

Vi kan idag se ett växande intresse för att involvera medborgare i 

stadsplaneringssammanhang där både offentliga och privata aktörer på eget initiativ 

anordnar så kallade medborgardialoger. ”Värnandet av medborgerlig aktivitet och 

autonomi som demokratiska kärnvärden går inte bara igen i demokratipolitiken, utan 

även inom andra politikområden, inte minst storstadspolitiken” (Dahlstedt, 2006, s. 90 ). 

I denna uppsats avser begreppet medborgardialog den kommunikation som förs mellan 

medborgare och professionella aktörer (tjänstemän, politiker, arkitekter, byggherrar och 

konsulter ). Begreppet syftar på dialoger1 som sker utöver plan- och bygglagens (PBL:s) 

samråd- och granskningstillfällen, det vill säga kommunikation utöver de tillfällen som 

PBL föreskriver. Den röda tråden kommer genom uppsatsen att vara medborgardialoger.  

För att få en tydligare bild av begreppet medborgardialog beskrivs nedan ett exempel 

inspirerat från en kommun i Sverige (som går under benämningen X) och som arbetar 

med, och använder sig av medborgardialoger. I kommunen X har ett program tagits 

fram över den offentliga miljön där utsatta område har identifierats. Dessa anser 

kommunen behöver upprustas. Bland annat har plats Y identifierats som ett av dessa 

områden. I processen för att rusta upp område Y har kommunen valt att medborgare 

som brukar, bor eller är verksamma i området ska ha en väsentlig roll för den framtida 

utvecklingen. De ville fånga människornas åsikter. I detta specifika exempel så hade 

kommunen hjälp av några konsulter som arbetar som landskapsarkitekter och som i 

samförstånd med kommunen tog fram en process för hur dialogen kunde utformas i 

detta specifika fall.  Det resulterade i en temavecka i område Y. Landskapsarkitekterna 

placerade en byggbod på området och fanns tillgängliga från morgon till kväll under en 

veckas tid. Detta var ett sätt att möta människor på plats i deras vardag. De informerade 

om översiktsplanen och samtliga kvällar höll de i workshops med olika tema. I 

byggboden fanns ett antal verksamheter man kunde delta i. Bland annat hade de satt upp 

en flygbild som täckte en hel vägg där man kunde markera bra och dåliga platser i 

området, samt favoriter och områden man undviker. Det fanns även möjlighet att svara 

på en enkät med frågor om hur området upplevs och med utrymme för förslag på 

förbättringar. Tjänstemän fanns tillgängliga på plats för att kunna svara på medborgarnas 

                                                      
1	  Framöver kommer dialog avse begreppet medborgardialog.	  
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frågor. Målet med denna medborgardialog var att engagera människorna att delta i 

diskussioner och workshops. Fokus låg på att få fram vad de upplevde i området, 

samtidigt som processen i sig hade som mål att bidra till att människorna kände en 

delaktighet och att de skulle få en ökad förståelse för vad som skulle kunna växa fram i 

område Y. Av materialet fick sedan landskapsarkitekterna ta fram förslag på hur plats Y 

kunde uppgraderas för att motverka den otrygghet som upplevdes och skapa ett mer 

trivsamt område. Det vill säga dialogen gav kommunen information som sedan användes 

av landskapsarkitekterna (konsulterna) för att ta fram en plan för områdets framtid. 

Detta fokus på dialoger har lett till en utveckling av nya tillvägagångssätt, ofta med 

inspiration från kommunikativa2 planeringsideal (som exemplet illustrerar). Exemplet 

ovan är bara ett av många olika sätt att genomföra en medborgardialog.  Bortsett från 

olika tillvägagångssätt, så verkar det även finnas olika mål med medborgardialoger 

beroende på vilken aktör som tillfrågas. I exemplet med kommun X så finns det flera 

aspekter som lyfts fram som viktiga; för att få ta del av brukarnas åsikter, men också ur 

ett utbildningssyfte, det vill säga ”öka medborgares förståelse för vad som skulle kunna 

växa fram”. En annan aspekt som lyftes fram i exemplet var målet att få medborgare att 

känna sig delaktiga.  

Jag har ett intresse för att studera dialoger från olika perspektiv, vilket bottnar i att jag vill 

skapa en förståelse för vad dialoger leder till och vad det har inneburit för befintliga 

institutioner och aktörer.  

1.1 Bakgrund 
Idag kan medborgardeltagande i den fysiska planeringen uppfattas som en självklarhet, men 

ur ett historiskt perspektiv ansågs planeringen och bygglagstiftning tillhöra fackmän och 

politiker. I mitten på 1900-talet förändrades detta och lagstiftningen innefattade hädanefter 

en mer informativ process gentemot medborgarna med krav på att färdiga planer skulle 

presenteras för allmänheten. År 1987 förnyades plan- och bygglagstiftningen och plan och 

bygglagen kom. Denna förnyelse innefattade att medborgare blev introducerade för planen 

i ett mycket tidigare stadium. Detta genom samråd och utställning av planer innan de var 

klara. Även i programfasen hade medborgare från och med då chansen att ha inflytande 

under planprocessen. Samrådets och utställningens syfte är att informera medborgarna och 
                                                      
2	  Vissa teoretiker och författare hänvisar till så kallade kommunikativa planeringsidealen och andra till 
kollaborativa. I denna uppsats kommer benämningen av dessa ideal genomgående vara kommunikativa 
planeringsideal.  	  
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för att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Det är kommunens ansvar att ställa ut ett 

planförslag och det är öppet för allmänheten, det vill säga samtliga medborgare har rätten 

att ta del av utställningen rörande planförslaget. Dock är det enbart sakägare och berörda 

som har rätten att överklaga planen.  Det är viktigt att alla berörda ges möjlighet för insyn 

och påverkan. Även myndigheter, såsom lantmäterimyndigheten och länsstyrelsen, samt 

kommuner som kan beröras av förslaget ska erbjudas att delta i ett samråd (Boverket, 

2012). I många fall kritiseras samrådsskedet för att enbart handla om insyn och för att det 

finns begränsat med påverkningsmöjligheterna för den enskilde medborgaren, samt att det 

kommer försent i processen. Plan och bygglagen ger mer utrymme för demokratiska 

former. Förnyelsen av plan- och bygglagstiftningen var ett resultat av protester där 

medborgare själva hade krävt att få ett ökat inflytande i den fysiska planeringen. 

Revideringar och införandet av Miljöbalken (MB) har därefter förnyat plan- och 

bygglagstiftningen ytterligare (Henecke & Khan, 2002). Denna utveckling, det vill säga mot 

ett ökat medborgarinflytande är en global företeelse. Exempel som stödjer detta är 

Bruntlands - kommissionen och Agenda 21 som båda lyft fram vikten av att ha delaktiga 

medborgare och där ett huvudsyfte är att bedriva en hållbar utveckling.  

1.2 Medlen och motiven är illa definierade 

Samrådskedet har trots sin funktion i flera fall uppfattats som enbart en möjlighet till insyn 

för medborgarna. Kommuner har i allt större utsträckning idag börjat betona vikten av att 

medborgare skall ha bättre redskap att kunna påverka planeringen. Denna insikt kan vara 

en anledning till att kommuner och privata aktörer i allt större utsträckning väljer att föra 

medborgardialoger i stadsplaneringssammanhang. Ett vanligt syfte med att öka 

medborgardeltagandet sägs vara att öka den lokala demokratin eller hållbarheten, men de 

finns även utrymme för andra bakomliggande syften, såsom legitimering av idéer. Stenberg 

(2013) ser positivt på PBL:s utformning och tycker att det öppnar upp för flexibilitet. Hon 

menar dock att man får vara försiktig då det finns risk för att medborgarinflytandet i 

planeringsprocesser hamnar mellan stolarna.  

1.3 Vilka är de bakomliggande intressena? 
I Demokratiutredningens betänkande (SOU 2000:1) beskrivs medborgardeltagande som 

ett komplement till vår representativa demokrati, med syftet att förstärka demokratin. 

Detta syfte delar PBL.  Kan vi dra slutsatsen att en ökande användning av 

medborgardialog är ett resultat av strävan efter att förstärka demokratin? En del forskare 

förklarar medborgardialogens utveckling som en följd av nya beroendeförhållanden 
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mellan olika aktörer. Tahvilzadeh (2013a) och Khakee (2006) menar att en förklaring till 

medborgardialogens alltmer framstående roll i samhället kan bero på att Sveriges 

kollektiva industrisamhälle har ersatts av ett individualistiskt konsumtionssamhälle; att 

välfärdssamhället har övergått till att bli mera marknadsstyrt och att det har drivit fram 

nya utmaningar, där planeringsprocesser blivit känsliga för utbud och efterfrågan. Detta 

har satt offentliga institutioner (däribland kommunerna) i en position där de tvingas 

agera på samma sätt som privata aktörer och se medborgarna som användare eller 

kunder. Dialogen kan i detta avseende anses vara ett verktyg som hjälper politiker att ta 

reda på vad deras medborgare (kunder) efterfrågar (Tahvilzadeh, 2013a). Ett annat 

perspektiv som kan förklara medborgardialogens framväxt är det globala, och numera 

lokala, hållbarhetsfokus som ställer nya krav på samhällen och därigenom 

stadsplaneringsprocesser. Detta innebär bland annat att man anser det vara nödvändigt 

att bjuda in medborgare in i ett tidigare skede av planprocessen, vilket bidrar till att 

värden skapas som gynnar ett socialt hållbart samhälle (Manzi et al, 2010). 

Även om medborgarnas roll i teorin gynnar en demokratisk process finns det tendenser 

som pekar på att den i praktiken ibland används som ett maktinstrument (Tahvilzadeh, 

2013b). En del kritiker menar att det mestadels handlar om snäva intressen och 

kortsiktiga krav, samt att reproduktionen av befintliga maktstrukturer i slutändan går 

stick i stäv med allmänhetens intressen (Ellis, 2004).  

Teorier om medborgardialoger har skapat viss svårighet i praktiken, där både balansen 

mellan lagstiftning och demokrati å ena sidan, och individuella intressen och kollektiva 

intressen å andra sidan, har ifrågasatts. Detta har lett till att medborgardialoger inte klarar 

att leva upp till sitt teoretiska ideal (Campbell & Marschall, 2000). Det är inte populärt 

bland politiker och tjänstemän när så kallade NIMBY - argument3 tar stor plats i 

dialogerna, men Stenberg (2013) poängterar att PBL uppmanar medborgare att uttrycka 

sina egenintressen – att det inte är deras uppgift att ta rollen som samhällsbyggare. 

Det är viktigt att förstå sociala strukturer i samhället och att vara medveten om att vissa 

idag har bättre förutsättningar för att kunna delta i planeringsprocesser än andra (Ellis, 

2004). Detta är grundläggande för att man ska kunna särskilja intressenter i 

                                                      
3	  Not In My Backyard - argument, det vill säga argument som rör enskilda intressen, istället för att se nyttan 
för samhället.	  
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planeringsprocessen och för att kunna se dem som socialt inbäddade individer och inte 

abstraktioner. 

Jag ser att det finns tre centrala orsaker till ett ökat fokus på medborgardeltagande i 

samhället som jag kommer att utgå från. 

1) Den representativa demokratin har kompletterats med mer medborgardeltagande 

för att öka den direkta demokratin i planeringsprocessen (SOU 2000:1). 

2) Välfärdssystemet har ersatts av en mer marknadsstyrd politik som resulterat av att 

kommuner idag behandlar medborgare som kunder (Tahvilzadeh, 2013b; Khakee, 

2006).  

3) Hållbarhetsfokus har satt nya krav på planeringen, där medborgare anses behöva 

bjudas in i ett tidigare skede av planprocessen (Manzi et al. 2010). 

1.4 Syfte och frågeställning  
Som beskrivs i bakgrunden så har välfärdsstaten till stor del ersatts av ett nytt 

marknadsstyrt samhälle. Det har lett till förändringar som ändrar förutsättningar för såväl 

offentliga som privata aktörer. Inte minst har dagens samhälle kommit att påverka 

medborgarna som nu ses som kunder. Samtidigt ser vi också en utveckling där allt större 

krav på hållbarhet kommit att ställas, bland annat genom förväntningar på 

medborgardeltagande. Samtliga förändringar styrker ett ökat medborgardeltagande, men 

vad leder dessa ändringar till för dilemman i ett planeringssammanhang?  

För att kunna svara på det har jag ställt mig följande frågor:  

• Vad är en medborgardialog och vilka är incitamenten för att ha en 

medborgardialog?  

• Vilka aktörer är aktiva i medborgardialoger (utöver medborgare) och vilka roller har 

de?  

• Behöver lagstiftaren vidta några åtgärder för att möta det behov av 

medborgardialog som verkar finnas?  

1.5 Metod och materialval 
Arbetet är gjort på Sweco Management AB i Stockholm. Under april månad deltog jag i 

hållbarhetsmöten på Sweco och använde mig av deras material och kontakter för att få 

ihop intervjupersoner till den empiriska studien. Den empiriska studien kommer 

tillsammans med insikter från teorigenomgången att fungera som underlag för analysen. 
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Studien bygger dels på en litteraturstudie och dels en intervjustudie. Nedan kommer 

vardera del redogöras mer i detalj. 

1.5.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudiens funktion kan delas upp i två huvuddelar. Kapitel 2 ger läsaren en 

översikt av vad medborgardialog är och kapitel 3 ger ett teoretiskt ramverk. Under 

inläsningsperioden visade det sig att litteratur som berörde medborgardialog ofta 

behandlade demokratifrågor och hållbarhetsfrågor. Efter ett tag blev det även tydligt att 

en del forskare såg ett samband mellan införandet av medborgardialog och ett alltmer 

marknadsstyrt samhälle. För att ta reda på vad en medborgardialog är och dess 

incitament var det viktigt att studera olika perspektiv. Social hållbarhet är ett perspektiv 

som lyfter fram medborgardialogens betydelse, demokrati en annan och kommunikativ 

planering en tredje. De tre litteraturkategorierna: social hållbarhet, demokratimodeller 

och kommunikativ planering ger läsaren en bred teoretisk bakgrund 

Mycket av den litterattur som användes var tips från forskare på institutionen. En del 

inhämtades med hjälp av referenslistor från relevanta artiklar. KTH:s sökfunktioner som 

Libris och Primo har varit till stor hjälp. Sökord som: medborgardialog, deltagande, 

social hållbarhet, demokrati, planeringsideal, et cetera har använts. 

1.5.2 Intervjustudie  

Den empiriska studien bestod av tolv stycken kvalitativa intervjuer med aktörer från 

privata och offentliga sektorn (se bilaga 1 för intervjuguide). Samtliga verkade inom 

stadsplaneringsområdet, men representerar olika aktörsroller. Bland dessa fanns fem 

kommunala tjänstemän från två olika kommuner (två planarkitekter, en 

landskapsarkitekt, en projektledare och en kommunikationsstrateg), två politiker, en på 

kommunal och en på statlig nivå, två konsulter (landskapsarkitekter), och två privata 

aktörer (en byggherre och en fastighetsförvaltare), samt en forskare (utbildad arkitekt 

och som har erfarenheter av att arbeta i branschen). Många av de kommunala 

tjänstemännen som intervjuades har arbetat i projekt tillsammans.  Swecos roll i 

projekten har antingen varit i egenskap av projektledning, alternativt som expert inom 

arkitektur och planering. De intervjuades kompetenser skiljde sig i och med att deras 

akademiska bakgrund var olika, precis som deras yrkeserfarenheter. Utgångspunkten vid 

urval av intervjupersoner var att kontakta aktörer som har erfarenhet av att arbeta 

tillsammans med Sweco och i dialogprojekt.  
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Intervjuerna fångade upp personliga erfarenheter och tankar kring medborgardialoger 

och hade ett syfte att spegla olika aktörers perspektiv. Aktörernas anonymitet gav dem 

fritt utrymme att reflektera över frågor som kan uppfattas som känsliga.  

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär då denna form passade studiens 

utgångspunkt väl. Det fanns en eftersträvan att genomföra intervjuerna så att de 

efterliknade ett samtal, för att skapa en atmosfär som bjöd in till reflektion. 

Semistrukturerade intervjuer innebär att frågorna har en generell form och att 

intervjuaren tillåts att ändra följden på frågorna (Bryman, 2012).  

Fokus var att intervjua representanter för olika aktörsgrupper för att skapa en helhetsbild 

av hur de ser på medborgardialog och generera ett underlag för att förstå hur 

inställningen till dialog ser ut i praktiken. Med hjälp av samtliga aktörers åsikter, som 

arbetar med medborgardialog, men i olika avseenden, kunde en större förståelse för 

dialogen i planeringsprocesser skapas. Målet var att kunna sätta fingret på de dilemman 

som aktörerna handskas med idag med avseende på ett ökat fokus på 

medborgardeltagande. Vissa av intervjuerna genomfördes via telefon, men i så stor 

utsträckning som möjligt undveks detta, eftersom det inte ger utrymme att avläsa 

kroppsspråket. Samtliga tolv intervjuer transkriberades (bortsett från en där tekniska 

problem med inspelningsapparaturen uppstod). För bearbetning av intervjumaterialet 

genomfördes en tematisk analys (Bryman, 2012), där materialet studerades iterativt för 

att sammanfatta och paketera det som sades och för att hitta gemensamma teman som 

belystes. Det resulterade i fyra temafrågor: 

• Vilka erfarenheter finns gällande samråd? 

• Hur fungerar medborgardialoger?  

• Vad är syftet med medborgardialoger? 

• Vad kan gå fel med medborgardialoger? 

Temafrågorna skulle kunna ses som en revidering av intervjufrågorna som finns som 

bilaga. Det fanns många intressanta kommentarer från intervjuerna, men det som finns 

representerat i kap 4 (empiriska studien) är ett resultat av många timmars bearbetning där 

fokus har legat på att belysa teman inom varje frågetema som var mest förekommande 

under intervjuerna.  
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1.5.3 Reflexivitet 

En social studie görs aldrig utan kontext utan med många omkringliggande faktorer som 

kan påverka resultaten (Bryman, 2012). Därför är valet av metod aldrig neutralt. Till 

exempel i uppsatsens empiriska studie med kvalitativa intervjuer så påverkades svaren 

bland annat av intervjupersonernas sinnesstämning, och även relationen emellan 

intervjuaren och den intervjuade. Den kunskap som intervjuaren besitter i ämnet 

påverkar hur hen uppfattar uttalanden från den intervjuade. Av etiska skäl var det viktigt 

att tydliggöra varje intervjupersons rätt till anonymitet.  

Det blev tydligt under den empiriska studien att de intervjuade, både från kommuner 

och företag var pro dialoger. Kanske är det så att Sweco valt att delta i dessa projekt 

därför att de delat samma visioner. Man skulle kunna tolka de relativt samstämda svaren 

från intervjuerna som ett bevis på att flertalet av aktörerna på arenan är positiva till att 

använda sig av medborgardialoger och att det är en av anledningarna till att de resonerar 

på liknande sätt.  

1.6 Avgränsning  

Jag valde att begränsa mig till att studera medborgardialog utifrån professionella aktörers 

perspektiv och har därför medvetet valt bort medborgarnas perspektiv i min empiriska 

studie. Mitt intresse har varit att öka förståelsen för de incitament och strukturer som 

existerar för ett ökat medborgardeltagande i samhället och vad det har skapat för 

dilemman. Om tidsaspekten, given för uppsatsen, hade varit längre, hade det varit 

intressant att även studera medborgardialogen från medborgarnas perspektiv, och göra 

jämförelser emellan lekmän och experter.  

1.7 Disposition  

Efter de inledande avsnitten med bakgrund, syfte och frågeställning och metod inbjuds 

läsaren till ett avsnitt om medborgardeltagande. Därefter kommer ett teoriavsnitt, som 

introducerar läsaren till hållbarhetsbegreppet, demokratimodeller och kommunikativ 

planering. I första delen av uppsatsen ligger fokus på att ge läsaren en bred introduktion 

till ämnet medborgardialoger, dess för- och nackdelar, innan man går djupare in på 

teorier. Resultatdelen består av kvalitativa intervjuer med aktörer (politiker, tjänstemän, 

forskare, konsulter och privata aktörer) vars syfte är att ge läsaren en förståelse för hur 

situationen ser ut i praktiken för de professionella aktörerna. Teoribakgrunden och 

empirin kommer sedan att ligga till grund för analysen. Sist av allt kommer ett avsnitt 
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med slutsatser som knyter an till syftet och presenterar ett antal dilemma som dagens 

situation har lett fram till.  

2. Medborgardeltagande  

2.1 Inledning 
En medborgardialogprocess och dess utfall har olika typer av fördelar som bör 

övervägas vid beslutanden om typ av medborgardialog (Konisky & Beierle, 2001). En 

bra process kan bidra till en ökad förståelse för varandras perspektiv. Detta kan i sin tur 

underlätta processen att utveckla gemensamma mål och då finns det bättre 

förutsättningar för att hitta lösningar med gemensam vinst (Innes & Boohr, 2005). Det 

finns många olika initiativ till dialoger och deras syfte varierar från fall till fall, och 

samma gäller för, val av metod och medborgarnas engagemang, vilket påverkar 

resultaten (Tahvilzadeh, 2013b; Corkhill, 2013). 

2.2 Varför har vi medborgardialog?  

Dialoger är viktiga för att kunna skapa relationer och förståelse för andra parters åsikter 

och genom dessa möten skapar sig människor nya uppfattningar (Forester, 1999). Under 

en intervju genomförd av Forester med en norsk planerare menade hen att 

medborgarnas deltagande resulterade i bättre lösningar. Dessutom kände människorna 

som deltog att de bidrog till samhället vilket gav dem en känsla av stolthet. Även Sanoff 

(2000) och Ivry och Stansbury (2004) identifierar flera olika ändamål som främjar ett 

införande av medborgardeltagande i stadsplaneringsfrågor. De och Forester tar bland 

annat upp aspekten att medborgare besitter ovärderlig kunskap om områden, och att det 

är viktigt att ta del av den lokalkännedomen. Det är svårt att införskaffa utan 

medborgarnas hjälp. En annan aspekt är att deltagandet i sig har ett grundläggande 

mänskligt behov vilket är att öka människors demokratiska rättigheter (Ivry och 

Stansbury, 2004; Khakee, 2006; Sanoff, 2000). Det är lätt hänt att större organisationer, 

institutioner och deras byråkrati annars dominerar (Sanoff (2000). Dialogen blir ett sätt 

för att försäkra sig om att resursstarka människor inte tar alla kollektiva nyttigheter i 

anspråk (Khakee, 2006). Medborgares medverkan kan leda till effektivare 

beslutsprocesser i och med att attityder i området snabbare kan tydliggöras. Dessutom är 

det föreskrivet i lagen och det legitimerar beslut (Ivry & Stansbury, 2004; Sanoff, 2000).  

2.3 Medborgardeltagande är en fråga om makt 
När man talar om medborgardeltagande kan man också tala om makt. Abrahamsson tror 

att dialogens begränsningar dels beror på frågor om makt (2013). Desto mer ditt 
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deltagande ger utlopp i konkreta beslut, desto mer makt har du (Khakee, 2006). Vissa 

aktörer har mer makt än andra. Det är en utmaning att skapa en arena för dialog med en 

atmosfär som ska upplevas som konstruktiv och trygg, när det ständigt är en maktkamp 

och en mångfald av röster och känslor som ska ges plats och deltagarinflytandet beror på 

vem som har makten (Stenberg, 2013).  

I Norge där planeringen blivit alltmer marknadsstyrd och där byggherrar själva kan rå 

över planeringen har det visat sig att medborgare känner att deras roll enbart är reaktiv. I 

en norsk studie genomförd av Sandkjaer Hanssen och Falleth visade det sig att endast 14 

% av de tillfrågade intresseorganisationernas representanter kände att deras deltagande 

uttryckligen fanns med i detaljplanerna i efterhand (2014). Enligt merparten av de 

tillfrågade kom deltagandet så sent i planprocessen, att det redan var försent för att 

kunna bidra med förändringar. Hela 55 % av representanterna rapporterade att 

premisserna redan var satta i det stadium då de blev tillfrågade. De lokalt orienterade 

intresseorganisationerna uppfattade att inflytande var väldigt litet och att det dels kunde 

bero på att deras deltagande kom försent i planprocessen, då många beslut redan tagits. 

Endast i mycket liten utsträckning värderade byggherrar medborgardeltagande, oavsett 

om det innebar ett bidrag av lokal kunskap eller om delaktigheten skulle öka 

planeringsprocessens legitimitet. Hela 58 % av intresseorganisationsrepresentanterna 

från Sandkjaer Hanssens och Falleths studie tyckte att byggherrar hade för mycket 

inflytande.  Att inflytandet av byggherrar i detaljplaneprocessen var hög utrycktes även 

av kommunalanställda planerare, eftersom det är byggherrarna som får formulera 

planförslaget. Från samma studie kunde de konstatera att även om kommunala 

(offentliga) planerare värdesatte allmänhetens deltagande så upplevde många 

intresseorganisationer att planerarna var desto mer lyhörda inför byggherrarnas intresse. 

Planerare har uttryckt att det råder ett missförstånd gällande vad som betraktas som 

demokratiskt i planeringssammanhang. Allmänhetens delaktighet behöver nödvändigtvis 

inte utlova att privatpersoners åsikter måste finns med i slutet av projektet. En av de 

norska planerarna hade under intervjun uttryckt vikten av att understryka för 

medborgare att det inte är meningen att medborgarna ska bestämma i 

planeringsfrågorna. Något som många medborgare uppfattar att de ska få göra 

(Sandkjaer Hanssen & Falleth, 2014). 
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2.4 Institutionalisering av medborgardialoger 

Politiken omges av kulturer och värderingar som kan se olika ut och i slutändan handlar det 

främst om att involvera medborgare i dialoger i ett instrumentellt syfte för att få en bättre 

grund för bra beslut. Fung (2006) försöker att få en djupare förståelse för institutionella 

möjligheter för medborgardeltagande, vilket kanske är en av nycklarna i motiverandet av 

deltagandeinitiativ. Han har använt sig av modeller där han lyckats visa att institutioner för 

medborgardialog i praktiken skulle kunna stärka den representativa demokratin, men att det 

inte fungerar för alla tillfällen. En avsaknad av institutionaliseringen av dialogprocesser kan 

vara en hämmande faktor (Tahvilzadeh, 2013a). Detta framkom efter att Thavilzadeh 

intervjuat politiker och tjänstemän i frågan. Det är förvånande att så lite energi har lagts på 

att möjliggöra en medborgardialog på institutionell nivå. Det skulle kunna bidra till att 

medborgardialogen införlivas på riktigt (Tahvilzadeh, forthcoming). Det finns de som 

menar att beslutsfattare använder medborgarna som ett verktyg för att legitimera beslut 

(Tahvilzadeh, 2013a). Deliberativa inslag har kritiserats för att ett ökat 

medborgardeltagande hitintills enbart har lett till en förändrad retorik hos kommunerna, 

men att medborgarnas roll fortfarande lämnar dem utan någon reell makt - att det snarare 

används som en strategi för att minimera den förväntade konflikten (Tahvilzadeh, 

forthcoming). I vissa fall väljer beslutsfattarna att enbart lyssna på de medborgaråsikter som 

matchar deras önskan, och använder medborgardialoger för att legitimera sina förslag (Irvin 

& Stansbury, 2004). Tahvilzadeh pekar på att vaga lagar och svårbegripliga institutionella 

ramverk kan ge utrymme för att tolka medborgardialogens verkliga syften (Forthcoming). 

Innes och Boohr (2005) kommer fram till att det krävs ett systemperspektiv om 

medborgardeltagandet ska vara effektivt. Detta perspektiv måste stödja 

medborgardeltagandet, vilket bygger på att samspelet mellan offentliga organ, ideella 

organisationer, branschorganisationer, intresseorganisationer och stiftelser fungerar. 

2.5 Praktiska utmaningar 
Medborgares intresse att delta i planeringssammanhang väcks ofta av en specifik fråga som 

man brinner för, där man känner strakt motstånd för något som håller på att planeras. Med 

andra ord, deltagandet påbörjas oftast av ett egenintresse. När medborgarna väl är 

involverade i planeringssammanhang, ökar förståelsen för planeringsprocessen, vilket i sin 

tur ökar medborgarnas intressen för den lokala planeringen och vad planeringssystemet kan 

bidra med i avseende på samhällsnyttan. Det är ett positivt mönster som skapar ett mer 

kreativt intresse, som hjälper till att skapa lokala intresseorganisationer (Curry, 2012). 
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Likväl finns det medborgare som inte alltid uttrycker sina sanna åsikter, vilket kan bero på 

att de till exempel inte trivs i sammanhanget. Därför är det viktigt att medborgardialogen är 

konstruerad så att samtliga medborgare på plats känner trygghet och ett ansvar att bibehålla 

den känslan (Forester, 1999). I flera studier visar resultaten på att en kombination av 

representativ demokrati och direkt demokrati kan vara problematisk (Sandkjaer Hanssen & 

Falleth, 2014), då det är svårt att hitta en nivå där medborgare känner sig manade och 

bekväma att delta. Om deltagarna känner sig otrygga och tilliten för varandra inte är 

tillräcklig för att tala och lyssna ansvarsfullt, skulle de knappast kunna arbeta tillsammans, 

och förhandlingen skulle sannolikt inte leda till ett demokratiskt beslut (Forester, 1999). 

Det är viktigt att alltid identifiera mål och utveckla tillvägagångssätt för att nå dem. 

Fridén (2013) har intervjuat många tjänstemän som arbetat med medborgardialoger där en 

av de större utmaningarna som belystes var att lyckas hålla en dialog där öppenhet 

främjades så att åsikter och tankar som annars cirkulerade mellan individer kunde komma 

fram i det öppna. Att lyckas skapa en sådan atmosfär och samtidigt hålla sig till 

dagordningen var svårt. Tjänstemän ifrågasatte meningen med att hålla sig till en 

dagordning. De beskrev en känsla av motsägelsefullhet i dialogens kompletterande syfte att 

skapa inflytande och demokratiutveckling om de samtidigt måste precisera processens 

resultat i förväg och garantera att negativa känslor undviks (Fridén, 2013). Även om önskan 

fanns att hålla en öppen dialog, kunde det resultera i otydliga dialoger där förväntningar 

väcktes som sedan aldrig blev besvarade (Corkhill, Fridén och Styffe, 2013).  

I Irvins och Stansburys artikel ”Is it Worth the Effort?” ifrågasätter de om lokalt 

deltagandet i planeringsprocessen är värt den tid och energi som satsas idag (2004). De 

kommer fram till att varje situation måste skräddarsys för sitt behov och att det inte finns 

ett universellt recept för hur man ska gå tillväga. Det handlar istället om att beslutsfattare 

måste välja en beslutsprocess som är lämplig för det behov som identifierats lokalt (Irvin & 

Stansbury, 2004). Corkhill, Fridén och Styffe (2013) tänker likt Irvin och Stansbury och 

menar, att även om en mall för dialogprocesser kan vara önskvärt anser de att det är 

omöjlig, och att man istället borde fokusera på att förankra ett syfte med dialogen i varje 

process och definiera en värdegrund som arbetet ska luta sig tillbaka på. Medborgardialoger 

på olika detaljnivåer kan innebära vitt skiljda betydelser för individer (Tahvilzadeh, 2013c). 

Det finns en första princip som säger att deltagandet ska röra konkreta frågor som berör 

medborgarnas vardag. Framtagandet av visioner som realiseras årtionden framåt kan sakna 
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ett direkt värde för medborgarnas vardag, medan enskilda detaljer, till exempel 

utsmyckning av offentliga platser, kan riskera att bli för snäva (Tahvilzadeh, 2013c).  

2.6 Verktyg för medborgardialoger  
Arnsteins stege är välkänd inom ämnet medborgardeltagande och illustrerar olika nivåer 

av medborgardeltagande med hjälp av en symbolisk stege (Arnsteins stege, se figur 1). 

Varje nivå på stegen motsvarar den makt medborgarnas delaktighet ger i 

planeringsprocessen. Längst ner på stegen har medborgare en nästintill obefintlig roll i 

processen, medan allra högst upp på stegen kan de aktivt påverka processen (1969). Ofta 

påstås medborgare hamna på den nedre delen av stegen, det vill säga att de knappt har 

någon reell makt i planeringsprocesser.  

 

Figur 1: Arnsteins stege till vänster och Sveriges kommuner och landstigs (SKL:s) Delaktighetstrappa till höger (Castell, 

2013). 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram material och ett konkret verktyg 

som ska hjälpa kommuner och andra professionella aktörer när de arbetar med 

medborgardeltagande. Verktyget kallas ”Delaktighetstrappan” (se figur 1 till höger). 

Förhoppningen är att denna ska vara användbar vid genomföranden av 

medborgardeltagande. Med hjälp av denna ska man kunna avgöra vilken typ av dialog 

som ska föras. Delaktighetstrappan består av fem trappsteg (se figur 1 till höger). Till 

hjälp kan kommunen (eller den aktör som behöver) få vägledning under förberedelser 

och under arbetets gång. SKL har till hjälp för andra delat upp förberedelserna i olika 

faser: 1. Förståelsefasen, 2. Planeringsfas – område, 3. Planeringsfas – delaktighet, 4. 

Planeringsfas – deltagare, 5. Planeringsfas – metod och 6. Genomförande och 
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uppföljning.  Genom att svara på frågor tillhörande vardera fas blir det tydligare på vilket 

trappsteg man vill befinna sig på. Inom varje fas ställs vägledande frågor som hjälper 

aktören i fråga att ta beslut om varför, vem, var, hur och när. I artikeln ”Stegen och 

trappan – olika syn på deltagande” av Pål Castell jämför han Arnsteins stege med SKL:s 

trappa. En olikhet som Castell tar upp är att Arnstein i sin beskrivning av stegen har en 

strävan att hela tiden nå högre upp på stegen, medan SKL:s trappa snarare ser vardera 

trappsteg som olika strategier. Att varje trappsteg innefattar tillvägagångssätt med olika 

funktioner och valet beror på vilket ändamål man har med att bjuda in medborgarna i 

processen. Ibland kanske det är trappsteg 1 med information som kommunen är 

intresserad av. Båda tar upp information som en typ av dialog. På Delaktighetstrappan 

hamnar information på trappsteg nr 1 av 5, medan i Arnsteins stege hamnar den på nivå 

3 av 8. Nivå 1 och 2 i Arnsteins stege finns inte ens med i SKL:s trappa. 

3.  Hållbarhet, demokrati och kommunikativ planering 

Detta är uppsatsens teoriavsnitt. Den tar upp begreppet hållbarhet och redogör dess roll ur 

ett planeringsperspektiv, och då specifikt social hållbarhet. Sverige beskrivs idag vara en 

representativ demokrati, men i och med strömningar av hållbarhet och inspiration från 

olika ideal, bland annat från kommunikativa planeringsideal har professionella inom arenan 

för stadsplanering i Sverige börjat testa på nya former av planering. Därav beskrivs även 

olika demokratimodeller och kommunikativa planeringsideal. 

3.1 Hållbarhet   
Grunden till en stark hållbarhetsfokus idag kan härledas till 1980-talet, då 

Bruntlandrapporten, även kallad ”Vår gemensamma framtid” publicerades globalt. Den 

utarbetades av Förenta nationernas (FN:s) världskommission för miljö och utveckling 

1987, och har sedan dess legat till grund för påföljande konferenser, till exempel Agenda 

21 (1992) som även den var ett FN-initiativ. Sedan har Europeiska unionen (EU) tagit 

egna initiativ som Aalborg Charter (1994) och Bristol Accord (2005), vilka bygger på 

Aalborg Charter och Agenda 21. Samtliga initiativ stödjer en hållbar utveckling och 

globalt arbetar unioner och stater tillsammans för att på en institutionell nivå leda 

utvecklingen mot en hållbar värld. Denna hållbarhetsfokus har sedan filtrerats och 

kommit att bli ett begrepp som används i andra sammanhang utöver det mer 

världsomspännande. De politiska beslutsfattarna har länge satt den ekonomiska 

hållbarheten i centrum, då den tolkats som drivkraften för en global utveckling 

(Östergren, 2012) men synsättet ha kritiserats för att vara bristfälligt, då fokus på enbart 
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ekonomisk hållbarhet inte kommer att leda till hållbara samhällen. Det efterfrågas att 

politiker måste se det hela i ett större system (Östergren, 2012).  

När hållbarhetsbegreppet diskuteras tenderar många att tänka på den miljömässiga 

aspekten, men fokus i denna uppsats är social hållbarhet, som är en av tre grundpelare till 

hållbarhetsbegreppet (de två andra är ekonomi och ekologi). Ett flertal förespråkare 

argumenterar för hur viktig medborgardeltagandet är för hållbarheten, och då specifikt 

social hållbarhet. I Sverige har Boverket och andra myndigheter visat ett stort intresse för 

social hållbarhet vilket har lett till investeringsprojekt med social hållbarhet i fokus 

(Gustavsson & Elander, 2013). Olsson (2012) beskriver hållbarhetsbegreppet som ett 

orienterande begrepp som visar på ett perspektiv om en önskvärd framtid. Det vill säga 

att det är en diskurs som är flexibel och formas av existerande värderingar, uppfattningar 

och normer som gäller där och då. 

En vanlig definition av hållbar utveckling är den som återfinns i Brundtlandsrapporten:  

”En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter 

att tillgodose sina behov” (Bruntlandsrapporten, 1987; Sweco, 2014).  

Helena Nordström Kjällström på Boverket menar att denna definition ger utrymme för 

tolkningar, vilket har lett till varierande definitioner som hon tror beror på kunskapsluckor i 

forskningen (Boverket, 2010). Vidden av begreppets definition, gör att all planering på olika 

sätt kan falla under ramen för hållbar planering (Isaksson, 2006). En exakt definition är 

emellertid inte möjlig, enligt Boverket (2010). Gustavsson och Elander (2013) är överens 

om att en social dimension krävs för ett hållbart samhälle, men att begreppet social 

hållbarhet egentliga innebörder inte är självklar.  

3.1.1 Social hållbarhet   

Boverket och flera myndigheter har visat ett stort intresse för att främja social 

stadsutveckling och som följd av detta har ett led av investeringsprojekt fått stöd av 

”Delegationen för hållbara städer”. Däribland författarna, Gustavsson och Elander 

(2013), som har fördjupat sig i social hållbarhet och tagit fram ett analytiskt redskap som 

skulle kunna användas för främjandet av social hållbarhet. De studerade åtta olika 

stadsbyggnadsprojekt och kom fram till att social hållbarhet innefattar många olika 

definitioner, men att många av dem är kopplade till folkhälsa. De var kritiska mot hur de 

tre grundpelarna ofta framställdes som om allt vore ett ”plussummespel”.  De ansåg att 

social hållbarhet bygger på en grundläggande värdeladdning som måste beaktas om man 
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ska förstå begreppets betydelser i forskning och annan praktik. Deras resultat visar att 

det finns olika nyanser av social hållbarhet: social inkludering, deltagande och 

platsidentitet. Till dessa tre nyanser tillkommer mål och åtgärder för att komma närmre 

införlivandet av nyanserna. Begreppets nyanser är dock inte mätbara på samma sätt som 

koldioxidhalten - det finns ingen ”socialdioxid”, vilket gör att begreppet är svårare att 

konkretisera än hållbarhet i avseende på miljön. En annan författare som fokuserat på 

social hållbarhet är Sören Olsson (2012). Han sammanfattar dagens litteratur om social 

hållbarhet och kommer fram till att det finns två kompletterade sätt att se på det; 

välfärdsperspektivet och problemslösningskapaciteten. Välfärdsperspektivet handlar om 

målet att alla ska få ha en hygglig tillvaro och att föredelningen av livets goda ska vara 

någorlunda jämlik. ”God välfärd som är någorlunda rättvist fördelad har en stark 

koppling till social hållbarhet” (Olsson, 2012, s.4). Problemlösningskapaciteten handlar 

om sociala systems förmågor att lösa problem. Han pratar om de fyra 

samhällssektorerna: det offentliga systemet med politiken och administrationen, 

näringslivet, civilsamhället och familje- och vänkretsen. Han går tillbaka till 70-talet då 

staten hade en viktig roll i samhällsfunktionerna. Det var en stat som människor kunde 

luta sig tillbaka på. Idag har samhället förändrats och mycket som var statligt är nu i 

privat regi. Olsson menar att vårt alltmer marknadsstyrda samhälle har öppnat upp för 

nya lösningar och flexibla samarbeten, men att det också har inneburit att makten har 

skiftat och att det kan vara förvirrande för medborgarna. På senare år har forskningen 

tittat på begrepp som socialt kapital, tillit, civilitet och medborgaranda, och kommit fram 

till att en stat och kommun som bemöter och främjar ett sådant beteende bygger upp en 

kapacitet för hållbarhet.  Olsson menar att ”social hållbarhet är ett ideal som är värt att 

eftersträva, även om det till fullo aldrig blir uppnått” (s.3).  

Social hållbarhet som en diskurs i stadspolitiken har haft en tendens att skymma 

inneboende begränsningar, vilka kan sammanställas i fyra punkter.  

• Det är för abstrakt för att vara praktiskt genomförbart.  

• Den åsidosätter att inse komplexiteten i lokala politiska sammanhang. 

• Den erkänner inte de grundläggande begränsningarna i egenmakten och 

delaktighet. 

• Enbart läpparnas bekännelse betalas av att ha internationella och globala 

dimensioner. (Manzi et al, 2010, s. 20) 
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Precis som hållbarhetsbegreppet har begreppet socialt kapital ett flertal olika definitioner. 

En av de vanligaste definitionerna av socialt kapital är: ”socialt kapital utgörs av 

individers deltagande i formella och informella sociala nätverk, deras normer om 

ömsesidighet och deras grad av mellanmänsklig tillit” (Putnam, 1996, citerad i Rothstein, 

2003, s. 15). Rothsteins hypotes för socialt kapital är att rättvisa institutioner är helt 

avgörande. Även om socialt kapital har identifierats som en resurs för ett socialt hållbart 

samhälle i ”hållbarhetsdiskursen”, måste konceptet utvecklas vidare för att fungera som 

ett effektivt verktyg för att identifiera social hållbarhet (Lloyd-Jones & Allen, citerad i 

Manzi et al, 2010, s.223). Forskning har visat att när villkoren för äkta dialog är 

uppfyllda, tar genuint lärande plats (Innes & Boohr, 2005). Då kan tillit och socialt 

kapital byggas upp. Även om villkoren för äkta dialog inte uppfylls, så kan 

medborgardeltagande leda till ökad tillit mellan varandra tack vare att människor under 

medborgardialoger integreras med varandra. Detta kan leda till ökade samarbeten mellan 

invånare, som räknas som ökat socialt kapital.  

För att vara säker på att socialt kapital blir överfört från de sociala nätverken måste 

samtliga aktörer som var inblandade arbeta under lika villkor, det vill säga med samma 

statliga förutsättningar, vilket innebär transparens, anständighet, rättvisa, verkningsgrad, 

ansvar och rättssäkerhet (Gandelsonas, 2010, citerad in Manzi et al, 2010, s.223). 

Styrmekanismer som tillåter grupper och organisationer att arbeta tillsammans och 

bestämma egna mål och aktiviteter är en viktig del i att säkerställa social hållbarhet. Det 

blir ett flexibelt komplement till andra desto mer vertikala hierarkier (toppstyrda system) 

som präglar de statliga organisationerna (Manzi et al, 2010).  

Att uppnå social hållbarhet i samband med vår stadsutveckling med hjälp av 

institutionella överenskommelser och förändrade strukturer är lättare i teori än i praktik.  

Barton (2000, citerad i Manzi et al, 2010, s.7) menar att allmänhetens förtroende, 

delaktighet och lokal ”governance” är centrala delar i sammanhanget, men att governance är 

en kärnfråga i debatten för att uppnå hållbara samhällen. Governance innebär att 

styrningssystem är mindre hierarkiskt, det vill säga mindre toppstyrt (Stenberg, 2013). 

Detta inbjuder till mer samverkan mellan berörda aktörer, vilket innebär mer fokus på 

medborgarna i planeringssammanhang (Stoker, 1998). För att förebyggande investeringar 

ska kunna skapa positiv säkerhet och social hållbarhet måste medborgare få vara med 

och fatta besluten om vilken inriktning som krävs. Denna roll (annars politikernas, som 
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överlämnat en del av deras makt till medborgarna) är en resurs som måste till för att 

människor skall kunna känna att dialogen är på riktigt (Abrahamsson, 2013).  

3.2 Deltagarorienterade demokratimodeller och planeringsideal  
Nedan beskrivs i korta drag innebörden av deltagardemokrati och deliberativ demokrati, 

samt den kritik som förts emot vardera. Efter en kort genomgång av de två 

deltagarorienterade demokratimodellerna som idag influerar svensk politik kommer ett 

stycke som beskriver hur dessa demokratimodeller kan tolkas i ett planeringsideal som 

influerar större delar av dagens stadsplanering, åtminstone i praktiken. 

3.2.1 Deltagardemokrati  

I deltagardemokratin beskrivs individer som sociala varelser som behöver leva i 

gemenskap (SOU 2000:1). Deras roll är att tolka och omtolka vad som är rätt och gott 

(SOU 2000:1) och deras deltagande anses vara av godo i det demokratiska 

beslutsfattandet (Henecke & Khan, 2002). I första hand ses detta som en plikt, snarare 

än individens rättighet (SOU 2000:1). Deltagardemokratin ser dock det representativa 

institutionerna som den viktigaste formen för beslutsfattande; de framröstade politikerna 

tar besluten (Henecke & Khan, 2002). Ett dilemma med en deltagardemokrati är att det 

måste medföra ett reellt inflytande för att medborgarna ska känna att det är lönt att 

engagera sig, vilket kan uppfattas som ett hot mot de representativa institutionernas 

ställning.  

Enligt det deltagardemokratiska idealet bör så många medborgare som möjligt: a) kontinuerligt 

vara med och påverka de politiska beslutsfattarna och b), när så är möjligt, själva vara med och 

fatta de politiska besluten. För den som vill vara en god medborgare är det då otillräckligt att 

endast följa med i den politiska händelseutvecklingen och på välinformerad grund vara med och 

utse representanter i val (Gilljam, 2006, s.26).  

3.2.1.1 Kritik mot deltagardemokrati  
Ett av deltagardemokratins större dilemman är att hitta en balans i relationen mellan 

medborgarinflytande och representativ demokrati (Henecke & Khan, 2002). Ett annat 

problem är den rådande politiska ojämlikheten i Sverige. Kvinnor, lågutbildade, unga, 

arbetslösa och invandrare är samtliga grupper som inte i lika stor utsträckning deltar och 

därmed har ett mindre inflytande, vilket går emot deltagardemokratins strävan efter att alla 

ska kunna lyftas fram i debatten. En viktig utgångspunkt är därför att minska de sociala och 

ekonomiska ojämlikheterna till en nivå som inte påverkar den politiska jämlikheten. Gilljam 
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(2006) definierar demokrati som folksuveränitet, politisk jämlikhet och folkviljans 

förverkligande, och menar att samtliga av dessa idag är hotade av dagens deltagardemokrati. 

Han tar upp många positiva sidor med deltagardemokratin, men belyser tre övergripande 

problem, i hopp om att det ska bli lättare att hantera dem.  

1. Deltagardemokrati har en bristande förmåga att se dagens realism, då förespråkare 

för deltagardemokratin verkar tro att samtliga medborgare har tid och energi att 

delta. En undersökning som Jodal och Gilljam gjorde 2002 pekar på att majoriteten 

av svenskarna är för en representativ demokrati.  

2. Det kollektiva deltagandet har ersatts av ett mer individuellt deltagande, vilket 

inneburit att det främst är resursstarka individer som har förmånen att delta i 

planeringssammanhang, och det leder till en ojämlik fördelning av deltagande – 

sämre avspegling av folkviljan.  

3. Ett främjande av egenintressen istället för kollektiva intressen har ökat, vilket kan 

riskera att leda till bristande hänsynstagande till det politiska helhetsperspektivet. 

Han frågar sig om målet med politiskt deltagande ska betala sig i form av ett ökat inflytande 

över våra gemensamma angelägenheter, då det kan leda till att minoritetsgrupper enklare 

kan få igenom sin vilja (som kanske inte överensstämmer med folkmassans vilja, vilken inte 

framkommer då deras deltagande nästintill är obefintlig). Han föreslår ett omvänt 

uppvaktningsförfarande där de folkvalda representanterna istället ska nå ut till 

intresseorganisationer, icke-organiserade grupper som har ett intresse i frågan, samt 

medborgarmajoriteten. Detta skulle ge en bättre bredd på hur medborgare ställer sig till 

olika frågor (Gilljam, 2006).  

3.2.2 Deliberativ demokrati  

I den deliberativa demokratin är samtalet i fokus (SOU 2000:1). Den är inspirerad av 

Habermas ideala samtalssituation där maktrelationer, okunnighet och egenintressen inte 

ska kunna förvränga kommunikationen. Det handlar om att nå en förståelse för 

varandras åsikter och tillslut nå konsensus (Connelly & Richardson, 2004; Hajer & 

Wagenaar, 2003; Sanoff, 2000). Strävan att nå samförstånd anses positivt då det utvecklar 

en känsla av ”teamwork” vilket leder till att individer blir mer hängivna gruppen och det 

blir lättare att arbeta mot en gemensam vision (Sanoff, 2000). Deliberativa teoretiker 

argumenterar för att kärnan i demokratin borde vara att människorna som påverkas av 
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ett kollektivt beslut måste kunna få överväga beslutet och att all typ av maktutövning och 

manipulation ska undvikas (Henecke & Khan, 2002). 

3.2.2.1 Kritik mot deliberativ demokrati  
Precis som för deltagardemokratimodeller ifrågasätts den deliberativa modellens 

rimlighet i att nå politisk jämvikt (Henecke & Khan, 2002). I ett pluralistiskt samhälle 

kan konsensus anses ovälkommet och det finns en risk att individer ser vissas åsikter 

som mer giltiga än andras (Sanoff, 2000). Främst kritiseras idén om konsensus för att 

vara en utopi (Connelly & Richardson, 2004; Allmendinger & Tewdwr-Jones, 1998). 

Connelly och Richardson lyfter fram att den konsensus som skapas i större utsträckning 

är exklusiv och enbart för privata företag. De delar upp begreppet i två delar: (1) 

fullkomlig konsensus (idealet) och (2) verklig konsensus (den som formas i praktiken 

med inneboende exkludering). Med hjälp av skicklig retorik presenteras besluten som om 

de vore grundade i idealisk konsensus när det i själva verket är praktisk konsensus – detta 

går emot ett transparent system och hotar processens legitimitet (Connelly & 

Richardson, 2004). 

3.3 Kommunikativ planering 
Redan innan millennieskiftet dominerade kommunikativa planeringsideal (Allmendinger 

& Tewdwr-Jones, 1998). Den representerar ett planeringsideal där samarbetet mellan 

aktörerna och mellan medborgarna är central i strävan efter en god planering. Som en 

strategi är den mer benägen att bidra till rättvisa mål om processen och dialogen är 

inkluderande, samt att svagare aktörer ges stöd för att säkerställa deras effektiva 

representation (Innes och Boohr, 2005). Curry kommer i sin artikel, “Exploring the 

Relationship Between Professionals and Lay Stakeholders” (2012), bland annat fram till 

att de relationer som existerar mellan aktörer påverkar resultatet av en dialog. Detta är 

kanske ingen ”rocket science”, men det är viktigt att ha belägg för sina aningar. Han 

beskriver aktörsrelationerna som ansträngda på grund av inneboende förutfattade 

meningar, vilket kräver bearbetning för att minimera. Han avläser två olika 

kunskapsbaserade anspänningar i litteraturen: (1) anspänning mellan expertis och lekmän 

och (2) anspänning mellan de med teknisk kunskap och de med lokal kunskap. Han 

efterfrågar att professionella börjar lita mer på den kunskap lekmän besitter, så att de kan 

involveras i större utsträckning i beslutande åtgärder i planeringsprocesser (Curry, 2012). 

Även om metoderna inte löser alla frågor direkt, så skapas i alla fall en gemensam grund 

som underlättar för vidare bearbetning av planeringen och metoderna kan bidra till att 
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medborgare och planerare känner att deltagandet är rättvist, representativt, informativt 

och öppet (Innes & Boohr, 2005). Innes och Boohr (2005) menar att kommunikativa 

metoder har större legitimitet än rättsligt nödvändiga metoder, men att sådana metoder 

förblir ifrågasatta tills de har visat sig mer allmänt accepterade att uppnå sitt syfte.  

3.3.1 Kritik mot kommunikativ planering 

Precis som den deliberativa demokratimodellen utgår detta planeringsideal från 

konsensustanken - ett planeringsideal som bygger på idén om att nå konsensus - vilket 

Connelly & Richardson (2004) ställer sig skeptiska mot. Kommunikativ planering ”tar 

enbart hand om de institutionella aspekterna, och förnekar existensen av 

medfödd/inneboende makt inuti individen”  

(Allmendinger & Tewdwr-Jones, 1998, s.1980). Det finns en fara med att bjuda in 

medborgarna till samarbete i form av kommunikativa metoder, då politiken och det civila 

samhället borde hållas åtskilda (Dryzek, 2000). Den har också mött kritik för att ha för stor 

tilltro till att en god kommunikation kan leda till konsensus (Campbell & Marschall, 2000). 

Allmendinger och Tewdwr-Jones (1998) menar att planeringspraxis för den kommunikativa 

handlingen har sociala åtgärder som inte är oberoende av kommunikativa åtgärder. Det 

innebär att de kommunikativa åtgärderna i sig är politiska och kraftfulla; det finns inte 

någon kontroll av individer eller garanti för att alla deltagare kommer att agera ärligt och 

öppet.  De drar slutsatsen att kommunikativt handlande är omöjligt, eftersom makt och 

politiska åtgärder förblir dominerande. 

4. Medborgardialog i praktiken – intervjustudie med tolv aktörer 

Sammanställningen av intervjuerna bygger på problem som aktörerna anser finns i 

planprocesser och deras tolkningar av dagens situation och användandet av 

medborgardialoger. Nedan följer en sammanställning av intervjuernas resultat. Från de 

tolv kvalitativa intervjuerna har jag identifierat teman som lyfts fram och som har 

kopplingar till teoriavsnittet. Intervjuerna handlade om att de själva fick diskutera och 

berätta om deras syn på medborgardialoger och syftet med att ha dem. Sammanställning 

av intervjuerna är uppdelade i fyra delar: 

• Vilka erfarenheter finns gällande samråd? 

• Hur fungerar medborgardialoger?  

• Vad är syftet med medborgardialoger? 

• Vad kan gå fel med medborgardialoger? 
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4.1 Vilka erfarenheter finns gällande samråd?  
Normalt sett så har man en ritning som skildrar hur planen ser ut, som man hänger upp på 

stadsbyggnadskontoret/stadsbyggnadsförvaltningen. I bästa fall har man ett möte en timme där 

folk får komma och tycka till. Vi har gjort det på ett helt annat sätt (Tjänsteman, 2014). 

En rad nackdelar togs upp i koppling till lagstiftade samråd. Många upplevde och 

kritiserade samrådens utformning som begränsande. Ett flertal av de intervjuade 

nämnde att det aldrig blev en representativ skara medborgare och att åsikterna var 

enspåriga och dessutom ofta enbart av negativ karaktär. Det var inte ovanligt att 

kritiska medborgare kunde ta all uppmärksamhet under samrådsmötet. De som var 

mest kritiska menade att dagens upplägg inte gav en representativ bild för vad 

medborgarna egentligen tyckte. Många av de intervjuade ansåg att ett skäl till att ha 

samråd var för att öka planprocessens demokratiska roll, men att upplägget i och med 

ovan nämnda problem misslyckades med att leva upp till detta. På grund av dessa 

nackdelar med samråd gjorde samtliga kompletterande arbete (så kallade 

medborgardialoger) för att försöka kartlägga medborgarnas tankar och idéer. 

Tjänstemän uttryckte svårigheter med att få ordentlig kontakt med invånarna under 

samråd. En av tjänstemännen beskrev något som han själv valde att kalla ”utökat 

samråd”4, vilket i detta fall innebar att kommunens representanter från olika 

förvaltningar veckovis var fysiskt tillgängliga på planområdet, så att medborgare kunde 

ställa direkta frågor angående planprocessen och, i den utsträckning som det gick, få 

direkta svar. Detta var ett sätt för kommunen att ge invånarna ytterligare respons som 

inte det lagstadgade samrådet rymde. Han påpekade även att det skapade en 

lättsammare stämning mellan invånarna och kommunen. Om medborgare och 

professionella fick en närmre relation, fanns det, enligt honom, en större chans att 

medborgarnas skulle ge mer feedback.  

Flera tog upp svårigheten med att få en bra uppslutning på samråden, och som en av 

konsulterna påpekade så behövs människorna för att kunna skapa en dialog. Byggherren 

kunde inte förstå varför det ofta var dålig uppslutning vid samråd, medan tjänstemän och 

konsulter hade flertalet förklaringar: fel tidpunkt, okunskap om påverkningsmöjligheter, 

                                                      
4	  ”Utökat samråd” har i detta fall ingen koppling till Länsstyrelsens process vid ärenden som berör 
Miljöbalken (MB), då man i vissa fall kan ha samråd med ”utökad krets”	  (vid verksamhet som antas medföra 
en betydande miljöpåverkan) (Miljösamverkan Sverige, 2013).  
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prioriterar privatlivet et cetera. Kommunalpolitikerns erfarenhet av samråd var att de 

ofta resulterade i en stökig atmosfär som begränsade de närvarande medborgarna att få 

fram sina åsikter, samt att det försvårade situationen för tjänstemännen att kartlägga olika 

gruppers åsikter. Han föreslog att samråden istället borde bestå av referensgrupper som 

representerar befolkningen, vilket han trodde skulle underlätta för att skapa ett 

fungerande samråd. För att motverka ett stökigt samråd, testade en av kommunerna att 

forma mindre samtalsgrupper i en förhoppning om att fler skulle våga uttrycka sina 

tankar och idéer, det vill säga att fler kom till tals. ”Det är ett formellt möte, men med en 

informell känsla” (Tjänsteman, 2014). Eftersom detta skedde under ett samråd (och inte 

under ett informellt möte) så dokumenterades allt och fördes in i samrådsredogörelsen. 

Det visade sig vara en fungerande form, enligt samma tjänsteman. Några andra tog också 

upp positiva erfarenheter från tillfällen då samråd genomförts i mindre grupper. En bra 

nivå på synpunkterna som lämnades av medborgare kunde spåras tillbaka till de gånger 

då kommunen lagt ner energi på att förklara och lära ut till medborgarna vad en 

detaljplan var och innebörden av ett samråd.  

Byggherren ansåg inte att medborgardialog innan samråd borde lagstiftas, utan att det 

borde fortsätta att vara frivilliga. I grund och botten tyckte han att de tre formella stegen 

(programsamråd, samråd och granskning) gav tillräckligt med information till 

medborgarna. ”Kommunen har många krav att leva upp till och det behövs inte flera”, 

påpekade en av tjänstemännen, när frågan om att komplettera PBL kom upp. Han var, 

precis som byggherren, inte intresserad av att ändra dagens lagstiftning. Medborgardialog 

skulle förbli varje enskild kommuns beslut att använda. Han var rädd att en sådan 

lagändring skulle utveckla en negativ spiral för vissa kommuner, speciellt för de 

kommuner som inte hade de ekonomiska möjligheterna att satsa på medborgardialog 

eller saknade ett intresse för det.  

4.2 Hur fungerar medborgardialoger? 
En verklig dialog innebär att man både lyssnar och ger egna reflektioner som 

professionell aktör, och den som initierar dialogen måste ha mandat och vara beredd på 

att ändra på saker (Tjänsteman, 2014). Intervjuerna skildrar ett flertal olika 

tillvägagångssätt för att föra medborgardialog, så ett universellt recept finns inte idag som 

aktörerna tillämpar för att avgöra När? Var? och Hur? en medborgardialog ska 

genomföras, utan många är i ett stadium där de utforskar olika metoder. Med den 

utgångspunkten uttryckte en av tjänstemännen hur viktigt det är att våga misslyckas, 
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eftersom kunskapen växer genom att testa olika metoder i olika sammanhang. Det 

handlar om ”learning by doing” menade konsulterna. Det krävs ett enormt engagemang 

från professionella aktörer, eftersom det är frivilligt att genomföra medborgardialoger. 

Fastighetsförvaltaren nämner att det behövs eldsjälar. Under flera av intervjuerna 

framkom det att det saknades mallar för hur aktörer skulle gå tillväga. Varje enskild 

individs kunskap kring ämnet medborgardialog kunde sätta sin prägel på genomförandet 

och dess resultat, samt behandlingen av resultaten efteråt. Detta innebar stor variation.  

Enskilda tjänstemän tar rollen att göra det annorlunda, men i strukturen är det nog detsamma 

och när det kommer till förankring av politik så har vi mycket att göra. Det är inte alla som är 

medvetna om vitsen med dialogen. Hoppet finns i att vissa gör det på ett bra sätt, även om de 

kanske inte alltid får fullt stöd i sin omvärld, beroende på var de är någonstans i organisationen 

(Forskare, 2014).  

Flera av de intervjuade pekade ut att det rådde en begreppsförvirring och ansåg att detta 

kunde vara ett problem – att dagens vaga definition av medborgardialog ger utrymme för 

aktörerna att själva tolka begreppet på ett partiskt vis. Det kan innebära att begreppet 

används vid tillfällen då det egentligen handlade om enkelriktad information. Framförallt 

tjänstemän och politiker gjorde stor skillnad på olika nivåer av medborgardialog. Flera 

tjänstemän berättade att de ofta tog hjälp av Delaktighetstrappan, framtagen av SKL 

(står mer om trappan i kap 2). Trappan tar upp allt från information, diskussion till riktig 

dialog och med den som vägledning kunde de komma fram till en definition för varje 

specifikt fall (Tjänsteman, 2014).  

 

 

 
Figur 2: SKL:s Delaktighetstrappa (Castell, 2013) 
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När det gäller medborgardialog, det vill säga när man använder sig av det begreppet 

”medborgardialog”, så måste verkligen medborgarna medges och få vara med i processen. För det 

som kallas ”dialog” idag är inte en dialog, utan den är mer enkelriktad, om man ska vara ärlig 

(Tjänsteman, 2014). 

Forskaren tyckte att medborgardialog handlade om att de bli lyssnad till som medborgare 

och att hen på så vis blev en del av stadsutvecklingen. Hon tyckte dock inte att 

medborgardialog nödvändigtvis innebar att det skulle leda till fullständigt inflytande. 

Byggherren var ensam om att ta upp planhandlingarna som en typ av medborgardialog. 

Han tyckte att dagens lagstiftning hade ett upplägg som fungerade. Han sade att de 

offentliga dokument (till exempel bullerutredningar och miljöutredningar) som finns 

tillgängliga på kommunens hemsida var tillräckligt (utöver samrådet) och att de vände sig 

till dem medborgarna som var intresserade på riktigt.  

Byggherren beskrev hur de, som byggbolag, vid tillfällen själva aktivt bemött medborgare 

(innan samråd) under så kallade informella hembesök. Utformningen vid dessa möten 

underlättade kommunikationen mellan parterna (byggherre och medborgare) och gav 

utdelning i det lagstiftade samrådet, i den aspekten att byggbolaget mötte mindre 

motstånd från medborgarna. Inget formellt protokoll fördes vid dessa tillfällen, då det 

inte fanns ett syfte med det, enligt honom.  

4.3 Vad är syftet med medborgardialoger?  

Ibland handlar det om att förebygga ett motstånd, som byggherren sade.  Då kan 

information i tidiga skeden skapa mindre orosmoment för byggbolaget och då kan 

planprocessen som kommer längre fram i tiden genomföras på ett smidigare sätt. Det är 

dessutom lättare att skapa sin eftersträvade produkt, menade byggherren, om man 

informerar i god tid.  En konsult uttryckte osäkerhet angående om samtliga inblandade 

aktörer i en medborgardialog förstod självaste syftet med dialogen eller om många bara 

fullföljde en arbetsorder, utan att reflektera över varför vi har medborgardialoger. Båda 

politikerna tyckte att stadsplanering var en fråga för allmänheten och ansåg att 

medborgardialogen var strakt sammankopplat med människans demokratiska rättigheter. 

Forskaren och en av tjänstemännen var i linje med politikerna och uttryckte att dialogens 

djupaste syfte var dess roll att förstärka en demokratisk process.  En annan tjänsteman 

formulerade att det handlade om att få medborgarna att inte känna sig som offer för 

planeringen. Båda konsulterna uttryckte att syftet med dialogen var att det leder till bättre 
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resultat. Kommunikationsstrategen tyckte i första hand att meningen var att människor 

skulle öka förståelsen för hur andra resonerar och tillade att dagens samråd inte ger 

utrymme för det. En tjänsteman tog här upp hållbarhetsaspekten. Att medborgardialog 

är bra för områdets skull, eftersom medborgardialog skapar en bättre förankring till 

platsen vilket bidrar till att människorna bryr sig mer om sitt närområde och därmed tar 

bättre hand om det. Hon tog bland annat upp att en starkare koppling till området i sin 

tur minskar kriminaliteten och nedskräpningen i området. Även konsulterna tog upp att 

ett viktigt syfte med medborgardialogen är att det resulterar i att invånare får bättre 

förankring till området. En av dem berättade även att han såg det som en möjlighet för 

medborgare att få använda sin kreativitet – att alla individer har ett kreativitetsbehov och 

att medborgardialogen kunde vara en kanal som till viss del mättade detta.  

4.4 Vad kan gå fel med medborgardialoger? 
Många dialoger ger inte alltid det resultatet som inblandade aktörer hoppats på, så frågan 

är om även en dålig dialog kan anses vara en bra dialog. I flera intervjuer framkom det att 

ekonomin var en ”akilleshäl” för många kommuner, vilket innebar att de hade 

begränsade valmöjligheter och ibland agerade på ett sätt som fick konsekvenser för deras 

relation med medborgarna. Bland annat tog aktörer upp exempel på en del ofullständiga 

dialoger, som resulterat i att relationen mellan experter och lekmän försämrats. En 

kommun berättade om ett specifikt stadsutvecklingsprojekt som hade kostat dem 

medborgarnas förtroende. Kommunen hade först genomarbetat ett förslag med 

inspiration från medborgardialoger som de presenterade för medborgarna, vilket 

bemöttes med positiv respons från medborgarna. Problemet uppstod först när 

kommunen helt oväntat skrotade förslaget. Anledningen till detta visade sig vara att det 

första förslaget inte ansågs vara ekonomiskt hållbart. Händelsen satte kommunen i dålig 

dager och flera år senare kämpar de fortfarande med att få medborgarnas förtroende 

tillbaka. Kommunikationsstrategen underströk i detta sammanhang hur viktigt han tyckte 

det var med tydlighet gentemot invånarna och att alltid koppla in ekonomin från början, 

så att medborgarna får förståelse för kommunens begränsningar. Detta trodde han 

kunde förhindra långa önskelistor, eftersom vissa förslag direkt skulle hamna utanför 

kommunens ekonomiska förutsättningar. Forskaren hade själv varit delaktig som 

medborgare och hon upplevde att kommunen missbrukade dialogen - ”Man tog 

resultatet och slängde det i papperskorgen och det håller inte i längden” (Forskare, 2014). 

Dåliga exempel kan förstöra för framtida projekt. Att vi satsar mer på dialog idag är för 
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att vi insett (från historien) att det krävs bättre dialoger med medborgare för att bygga 

något som fungerar (Politiker, 2014). Skräckexempel främjar inte användningen av 

medborgardialog, menar forskaren, det leder snarare till dialogtrötthet och hänvisar till 

det specifika fall som tas upp i detta avsnitt. Det handlar om hur man utför dialogen, och 

där finns det skilda uppfattningar om hur det ska gå till. Forskaren ville ha tydliga mål, 

medan andra tyckte att självaste poängen med en medborgardialog var att man inte visste 

vad det skulle leda till förrän efteråt. Några tyckte att ett mellanting var bättre, det vill 

säga att vi måste veta så pass mycket i förväg, av vad vi vill få ut av dialogen, för att 

kunna styra samtalet.  

Kommunalpolitikern tog upp att en del förespråkare för medborgardialog förmedlar 

orealistiska handlingsutrymmen för medborgarna. Samtidigt klargjorde han att 

politikerna har en skyldighet gentemot medborgarna att vara förberedda på att göra 

justeringar i planen efter en medborgardialog – ”Det är spelets regler. Annars finns 

risken att medborgarna känner sig lurade”, menade han. Han uttryckte dock oro över att 

det fanns en tendens till att tro på en gemensam vision – ”Vi politiker och de boende 

kommer varken innan eller efter en dialog dela vision för stadens utveckling” 

(Kommunalpolitiker, 2014).  

En grundtanke med medborgardialog är att det ska löna sig långsiktigt, men vad 

konsulterna har märkt är att ”sista steget”, det vill säga återkoppling till medborgarna 

ofta glöms bort, eller helt enkelt inte hinns med. Samtidigt så var det flera av aktörerna 

som under intervjuerna poängterade hur viktigt det var med att inte glömma bort att 

återkoppla till medborgarna. En tjänsteman berättade om hur viktigt det var att få ett 

nöjdhetskvitto av medborgarna, att inte låta dem gå ifrån ett dialogmöte och känna att 

det var halvfärdigt. Konsulterna tyckte att återkoppling borde vara en del av en 

standardprocedur. Den borde tas upp redan i offerten, det vill säga vara med från början, 

och alltid vara den sista anhalten i processen. ”Att återkopplingen sker alltför sällan, kan 

bland annat ha med den eventuella kostnaden att göra, som någon aktör i slutändan 

måste stå för” (Konsult, 2014).  

Forskaren uttryckte att det borde vara det politiska ledet som äger medborgardialogen, 

vilket hon ansåg att det inte gjorde i dagsläget. Politikern på statlig nivå tog upp att de 

olika aktörsrollerna ”politiker” och ”tjänsteman” var otydliga och svåra att skilja på, 

vilket ledde till att medborgare inte längre visste vem de skulle vända sig till i 
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stadsplaneringsfrågor, samt på vilka sätt medborgarna själva kunde påverka stadens 

utveckling. Denna otydliga linje mellan aktörernas uppgifter och ansvar, menade han var 

relativt nytt. 

5. Analys och diskussion 
I inledningen introducerades läsaren för några olika strömningar i samhället som styrker 

ett ökat medborgardeltagande. Jag ställde mig undrandes till om detta framkallar ett antal 

dilemman i ett planeringssammanhang. För att ta reda vilka dilemman som dagens 

utgångspunkter eventuellt skapar ställde jag mig följande tre frågor: 

• Vad är en medborgardialog och vilka är incitamenten för att ha en 

medborgardialog?  

• Vilka aktörer är aktiva i medborgardialoger (utöver medborgare) och vilka roller har 

de?  

• Behöver lagstiftaren vidta några åtgärder för att möta det behov av 

medborgardialog som verkar finnas?  

Arnsteins stege och SKL:s Delaktighetstrappa kan ses som behjälpliga verktyg när man 

ska definiera medborgardialog. Enligt dessa verktyg kan dialog innefatta olika nivåer av 

medborgarinflytande. Den empiriska studien pekade på att begreppet medborgardialog 

ibland användes i sammanhang då det enbart handlade om informationsdistribuering, 

vilket uttrycktes framkalla begreppsförvirring. Eftersom det finns många olika nivåer av 

en dialog (enligt empirin och teorin) blir det extra viktigt att det framgår från början vilka 

spelregler som gäller för samtliga deltagare. Jag uppfattar att problem uppstår först när 

sådana saknas. Under intervjuerna och litteraturstudien blev det tydligt att 

medborgardialog inte har en allmängiltig definition. Detta kunde både lyftas fram som en 

fördel och en nackdel.  Nackdelen var att det fanns utrymme för professionella aktörer 

att definiera begreppet och dess syfte till sin egen fördel. Stenberg (2013) skriver att 

medborgardialogers syfte speglas av vem som har makten att definiera det, vilket innebär 

att syftet kan vara kopplat till aktörens egen agenda. Risken ökar då för att de som utger 

sig för att föra dialoger varken gynnar social hållbarhet eller en ökad direkt demokrati. 

Praktisk konsensus som tas upp i den deliberativa demokratin (Connelly och Richardson, 

2004) kan utnyttjas av initierande aktörer som i retoriken hänvisar till idealisk konsensus 

(detta gjorde till exempel byggherren). Det borde kanske ställas några yttre krav för vad 

som ska ingå eller uppfyllas för att få använda sig av begreppet medborgardialog?  
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Att dialogen inte har en entydig definition eller syfte som belyses ovan skulle också 

kunna tolkas som positivt. För att kunna uppnå social hållbarhet är det viktigt att 

grupper och organisationer kan bestämma egna mål och aktiviteter genom dialoger 

(Manzi et al, 2010). I dessa fall vill man inte ha för strama ramverk. Fridén och Styffe 

(2013) drog slutsatsen att varje medborgardialogstillfälle är situationsbaserat och av den 

anledningen måste medborgardialoger skräddarsys vid varje tillfälle. Detta innebär att det 

skulle kunna vara begräsande med färdiga definitioner och syften. Under intervjuerna 

framkom det att det behövs en flexibilitet för att dialoger ska fungera. Deliberativ 

demokrati och vissa aktörer efterfrågar en tydlighet medan andra förespråkar en 

flexibilitet. Att det finns både argument för och argument emot att ha tydliga definitioner 

och syften skapar olika läger vilket kan vara ett dilemma.  

I både teorin och empirin blev det tydligt att dagens lagstiftning avseende samråd har en 

del brister om man ser till de mål och krav som ställs på stadsplaneringen. Jag syftar då 

på (1) en ökad direkt demokrati, (2) strävan efter socialt hållbara samhällen och (3) att vi 

lever i ett samhälle som formas alltmer efter den fria marknaden. Det fördes en del kritik 

mot samråd, vilket skulle kunna uppfattas som ett tecken på att lagen är otillräcklig. 

Kanske är det inte lagen som är otillräcklig utan engagemanget, kunskapen och 

hjälpmedel för att föra dialoger? Många av de intervjuade delade en uppfattning om att 

det var svårt att attrahera medborgare till samråd och att åsikter som framfördes under 

mötet inte speglade samhällets olika viljor. Enskilda intressen tog i många fall över de 

allmänna intressena under samrådet. Jag uppfattade att många på grund av detta vände 

sig till nya arbetssätt som dialoger, men att det finns väldigt få hjälpmedel. Intervjuerna 

pekar på att det finns ett engagemang för dialoger, men att det saknas tydlig vägledning. 

Det råder också en för stor optimism för teorier som anammar kommunikativ planering. 

Detta är dilemman.  

Båda demokratimodellerna har kritiserats för att inte fungera i praktiken eftersom 

politisk jämvikt inte existerar i verkligheten. Enligt kommunikativ planering så har de 

svaga i samhället bättre förutsättningar att komma till tals vid användandet av dialoger 

(Innes & Boohr, 2005). Detta styrker att dialoger kan bidra till en ökad direkt demokrati 

och talar för användandet av dialoger. Medborgardialoger kan skapa värden som tillit, 

vilket lyfts fram av Innes och Boohr (2005) och Olsson (2012). Tillit är ett värde som 

kopplas till social hållbarhet. Av intervjuerna framkom det att användningen av 
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medborgardialoger i vissa stadsprojekt resulterat i dialogtrötthet, och att medborgare 

förlorat sin tillit för kommunen. I dessa fall gav dialogen en negativ effekt, som minskade 

tilliten för institutioner och snarare bidrog negativt än positivt till skapandet av social 

hållbarhet. Dialoger kan dock skapa bättre relationer mellan invånare (Innes & Boohr, 

2005). I detta avseende så bidrar dialogen till ökat socialt kapital, som bidrar till ett mer 

socialt hållbart samhälle. Medborgardialoger kan från ena perspektivet anses som 

misslyckade när dialogtrötthet uppstår, men ändå bidra till social hållbarhet om 

relationen mellan invånarna har förbättrats, vilket är positivt. Detta pekar på ett annat 

dilemma, det vill säga att från ena perspektivet anses medborgardialogen som misslyckad, 

medan från det andra perspektivet som positivt. Är det viktigast att prioritera relationen 

mellan invånarna eller relationen mellan invånarna och den professionella aktören? 

6. Slutsats  

Det finns ingen direkt definition av medborgardialoger och incitamenten för en dialog 

varierar beroende på aktörer, tillfälle och mål. SKL:s Delaktighetstrappa kan vara till 

hjälp både vid formuleringen av medborgardialogers definition och av dess syfte, men 

används inte av samtliga professionella aktörer. Både privata och offentliga aktörer är 

aktiva dialoganvändare, men eftersom varje dialog är unik behöver det inte säga så 

mycket. Jag tycker att empirin pekar på att den offentliga sidan har en annan bild av 

dialogen än den privata. Min uppfattning är att alla aktörer handskas med 

medborgardialoger, men i olika utsträckning och med olika bakomliggande syften. 

Eftersom dialog är ett så diffust, öppnar det upp för samtliga aktörer att använda sig av 

begreppet och göra det till sitt eget. Det finns argument både för och emot att 

lagstiftaren ska vidta åtgärder. Jag uppfattar att det beror till stor del hur aktören vill 

definiera syftet. Kortfattat så finner jag att dagens situation har lett till ett antal 

dilemman. Aktörer har i viss aspekt för stora utrymmen att själva bestämma agendan. 

Förespråkare för medborgardialoger är för optimistiska när det kommer till 

implementeringen av olika kommunikativa planeringsideal. Ett annat dilemma är vilken 

typ av värden som ska främjas i en dialog. Att lagstiftaren inte har hängt med i 

utvecklingen av dialoger har resulterat i att det inte finns någon övergripande funktion 

som kan följa upp vad som händer i olika medborgardialoger, heller inga styrande 

dokument. Jag ser att det krävs att det tas fram processregler där man från början 

tydliggör vad syftet är, vad som kan behandlas, grad av inflytande, vem som deltar et 
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cetera. Dessa aspekter tar SKL upp, så jag tycker att mycket av deras arbete borde få en 

större roll bland aktörer som arbetar med medborgardialoger.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Nedan följer ett skelett för mina intervjuer. Dessa frågor har jag utgått från, men svaren har 
ofta utvecklat fler följdfrågor, och de finns inte med i denna guide.  
 

• Berätta lite om dig själv (din bakgrund, t.ex. vad du har studerat, var du arbetat och 
vad du gör för tillfället).  

 
• Hur kom du i kontakt med medborgardialoger för första gången? 

 
• Vad ryms i begreppet medborgardialog enligt er personliga uppfattning?  

 
• Vad anser du är syftet med att föra dialoger med medborgare?  

 
• Hur ser du på medborgardialogens betydelse för samhället? 
 
• Enligt er erfarenhet (eller uppfattning), vem är det som (oftast) initierar 

medborgardialoger (politiker eller kommunala tjänstemän/(privata) beställare)?  
 
• Vad säger dina erfarenheter – finns det metoder som fungerar bättre/sämre?  

 
• Är planering en fråga för allmänheten?  

 
• För vems skull har vi medborgardialog? (Är det för medborgarna? Kommunen 

(beställaren)? )  
   


