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Abstract 

 

The purpose of this study is to examine if citizen communication as a systematic method 

is a good way to enhance local democratic engagement and to increase public involvement 

and participation in the planning process. Attempts to implement citizen communication at 

a local level have shown that quite frequently the citizens have little confidence in the 

ways they have been and invited to participate and therefore their involvement. Often they 

suspect a bigger agenda where the citizen's participation is just a way to speed up the 

planning process and establish an idea of how the area should develop. The politicians, 

planners, citizens and developers the main actors in the planning process, seem to have a 

different view of the role of citizen participation in this process. 

Based on the fragmented views of public involvement and the difficulties that face 

practical aspects, this study aims, to see planning as a communicative and collaborative 

process within the field of social science, through a theoretical and empirical approach. 

The theory suggests the main ideas behind a communicative approach. Before the case 

studies an attempt to operationalise the theory in terms of a more practical view is 

presented. The empirical approach is based on two case studies with examples of how 

municipalities implement citizen communication at a local scale. 

The case studies reveal that the theories behind a communicative method are strongly 

linked with its means and purpose. The biggest challenge lies in the practical 

implementation which is a delicate matter and requires experienced executers in this field. 

This study comes to the conclusion that citizen communication is a good way to increase 

public involvement over a longer period of time. The clarity of the process must be 

reflected in practice throughout. 

 

Keywords: public involvement, citizen participation, communicative planning, 

collaborative planning, planning process 
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1. Inledning       

1.1. Bakgrund  
 

Tankar om att medborgarens delaktighet och medverkan i samhällsutvecklingen är något 

positivt fanns redan hos Aristoteles. De kom senare att utvecklas av Rousseau och John 

Stuart Mill: att vara delaktig utvecklar människors goda sidor och bidrar till en positiv 

utveckling av samhället, en process med ett inneboende värde som talar för sig själv.
1
   

Medborgares tilltro till sina politikers och kommunala tjänstemäns sakkunskaper ligger till 

grund för det politiska system vårt samhälle idag grundas på, d.v.s. demokrati. Det är 

grundpelaren för ett jämställt samhälle där människor lever på lika villkor och är 

medverkande i samhällsutvecklingen. Politik kan i sin tur ses som kollektiva lösningar på 

gemensamma problem och angelägenheter. Den lokala demokratin måste ständigt 

vitaliseras och förankras. Demokratin förutsätter insyn, delaktighet och 

påverkansmöjligheter.
2
 

Medborgardialog är hörnstenen i den demokratiska processen och behandlar den dialog 

som förs mellan de offentliga och privata samhällssfärerna. Det ses som en del i 

styrprocessen, som ett av flera underlag för de förtroendevalda och planerare, när de ska 

fatta beslut. Tjänstemännens faktakunskaper kombineras med medborgarnas värderingar 

och lokalkännedom. Om invånarna är delaktiga i utvecklingen av sin omgivning medför 

det, i teorin, en stärkning av den medborgerliga förankringen samt politik och demokrati 

på gräsrotsnivå. Medborgardialog som en del i styrprocessen innebär inte att den ersätter 

det representativa systemet. Syftet är snarare att stödja det genom att skapa transparens, 

öka kunskapen om kommande beslut och utveckla ett samspel mellan de som styr och de 

som blir styrda. Det handlar om att se medborgarnas kunskaper som en tillgång. 

Intentionen är att skapa en tvåvägskommunikation genom att använda olika metoder för 

att få kunskap om brukarnas värderingar, ge invånarna möjlighet att påverka sitt 

lokalsamhälles utveckling, samtidigt som kunskaper och information från kommunen, 

landstingen sprids på ett mer integrerande och aktivt tillvägagångsätt.
3
 En viktig aspekt till 

det ökade intresset för medborgardialog handlar om valdeltagande. Sverige når inte längre 

upp till de nivåer av valdeltagande som var brukligt på 1970- och 80- talen.
4
 

Medborgarinflytande är en viktig del i den svenska synen- och praxis av demokrati. Det 

tycks dock finnas skilda uppfattningar om dess innebörd, syfte och förankring mellan 

invånarna, förtroendevalda, byggherrar och den demokratiska och vetenskapliga teori, som 

idén om medborgardeltagande grundar sig på. De lagar som behandlar medborgardialog 

d.v.s. Plan- och bygglagen, Miljöbalken och Regeringsformen, uttrycker sakliga men 

något vaga indicier att medborgardialog är en självklarhet. I verklighetens praxis uppdagas 

en mer skev bild av incitamentet att tillgodose kravet på medborgarinflytande. De som 

uttrycker åsikter gör det oftast med missnöje och i protest mot förslag.  Likväl är det en 

enhetlig grupp som står för merparten av deltagandet, d.v.s. välutbildade, resursstarka 

personer i allmänhet och något äldre män i synnerhet. Kritiker till medborgardialoger 

hävdar att de former för dialog som erbjuds ger just resursstarka en arena för att påverka 

                                                           
1
 Mistra Urban Futures (2011)  

2
 Lidingö stad (2015)  

3
 SKL (2009)  

4
 Haninge kommun (2010)  
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beslut.
5
 Medborgares tystnad vid byggnadsskedets offentliga utställning, tolkas så till vida 

som samstämmighet. Vidare har det visat sig finnas en tveksamhet bland medborgarna för 

medborgardialogens intention. Inte sällan misstänker man en dold agenda t.ex. att förankra 

redan tagna beslut eller att man vill manipulera fram önskvärda svar. Deltagare förväntar 

sig en verklig möjlighet att påverka.
6
 Bjuds de i själva verket in med armbågen? Endast i 

särskilda fall anstränger de ansvargiga för planerings- och byggnadsprocessen sig att få 

fram en verklig dialog. Medborgarna måste veta att deras synpunkter tas till vara och få 

återkoppling i den fortsatta planprocessen.
7
 De uppmuntras till deltagande och 

engagemang i sin närmiljö men begränsas samtidigt av reglerna för hur de kan påverka. 

Alltför engagerade brukare gör det svårt för politiker och planerare att tillgodose deras 

krav och intressen. Vill stadens politiker och planerare gärna ha deras medverkan, men 

inte deras synpunkter? 

Demokrativinster och medborgardialog sett ur ett effektivitetsperspektiv har fått stå i 

fokus under de senaste åren då medborgardialogens vinster och effekter har granskats. Inte 

sällan åberopar byggherrar den senare som ett medel att helga målen vad gäller att 

använda medborgardialog som ett systematiskt dialogverktyg för att minska 

överklaganden av stadsbyggnadsprojekt. Devisen lyder: medborgardialog tidigt i 

beslutsprocessen skapar ökat engagemang, ansvar och nyfikenhet hos medborgarna. Även 

om man inte får igenom sin vilja fullt ut har man fått förståelse och bättre kunskap till 

grunden bakom beslutet, vilket gör att man lättare accepterar beslutet.
8
   

Bilden av medborgardialogens mål och mening tycks skilja sig mellan medborgare, 

planerarna och byggherrar. Likaså är det planerarnas uppgift att tillgodose 

medborgardialog som metod och som en del i styrprocessen. Lokalt inflytande är en stor 

utmaning och en alltifrån enkel uppgift. Hur går man tillväga för att inte spä på en ojämn 

demokratiutveckling i de dialogforum som erbjuds? Där de blir arenor för socioekonomisk 

starka gruppers särintressen. Medborgarinflytandet har mer kommit att ses som den 

fysiska planeringens sorgebarn.
9
 

Allmänhetens medverkan i planeringsprocessen där medborgardialog ofta är föregående 

utgör i sig en komplex frågeställning. Det berör såväl praktiska frågor som grundläggande 

värderingar rörande demokrati och inflytande.
10

 Samtidigt finns krav på handlingskraft 

och kortare processtider i den skriande bostadsbristen som svenska städer finner sig i. 

Krav som kan bli kontraproduktiva.
11

 Med detta som bakgrund, är en undersökande studie 

motiverad. En studie som ämnar gå igenom de bärande idéer som ligger till grund för 

medborgardialogens mål och mening, hur medborgardialog kan fungera som ett 

demokratiskt verktyg för medborgarinflytande samt exempel på hur intentioner för att 

skapa inflytande och dialog i en kommun kan gå till. Fokus kommer att ligga på 

medborgardialoger som används inom ramen för den fysiska planeringens planprocess. 

I Betänkande av Plangenomförandeutredningen – En effektivare plan- och 

bygglovsprocess, som publicerades 2013, utreds hur planprocessen kan förenklas och 

kortas ned. Förslaget genomfördes ej och ett regeringsskifte kom emellan. Utredningens 

                                                           
5
 SKL (2009)   

6
 Ibid.  

7
 Ibid.  

8
 Ibid.  

9
 Khakee, A. (2000)  

10
 Mistra Urban Futures (2011)  

11
 Byggdialog Dalarna (2011)  
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förslag på ändrade former för medborgarinflytande eller dess avskaffande sådde fröet till 

att närmre studera medborgardialgens mål, mening och praktiska genomförande.
12

  

 

1.2. Syfte och frågeställning   
  

Denna uppsats intention är att utreda medborgardialog som metodik, dess syfte och 

operationalisering som demokratiskt verktyg samt se på exempel hur dessa kan efterlevas i 

praktiken. Studien tittar närmre på hur medborgarinflytande formuleras i svensk 

planeringskontext och hur den kan ta sig utryck i den fysiska planeringen. 

 

Huvudfokus ligger på grundteorin och de bärande idéer som ligger till grund för 

medborgardialog i allmänhet. Målstudiens ambition är att studera medborgardialog från ett 

samhällsvetenskapligt perspektiv, då begreppet är ytterst relevant till samhällsplanering. 

Det är en viktig grundpelare i den demokratiska process som behandlar planförfarandet 

och ger medborgarna möjlighet att komma till tals och ha synpunkter på kommande 

utveckling i sitt närområde.
13

 Studien ämnar utröna de ideologiska perspektiv som ligger 

till grund för hur vi i svensk planeringskontext förhåller oss till att implementera 

medborgardialog som systematisk metod för medborgarinflytande. En fallstudie är befogat 

för att konkretisera medborgardialog som teoretiskt och demokratiskt verktyg på lokal 

nivå. Teorin är instrumentet till analysen. 

 

Huvudfrågeställningen lyder:  

 

- Är medborgardialog som systematisk metod ett bra verktyg för att levandegöra den 

lokala demokratin och öka medborgarinflytande i fysisk planering?  

 

Följande sekundära frågeställningar ligger till grund för en mer konkretiserad analys och 

som stöd till att besvara huvudfrågeställningen. Intentionen är att dessa även bidrar till en 

mer mångfacetterad analys och diskussion.  

 

- Vilka möjligheter och problem finns i praktisk tillämpning av medborgardialog som 

den kommer till uttryck i två kommuners planprocesser? 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 SOU 2013:34 
13

 SKL (2009)   
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1.3. Avgränsning     
 

Målsättningen är att utforska inte att testa en teori. De avgränsningar som gjorts för teori 

och fallstudien är väsentliga för att hålla studien inom ramen för den tid och utrymme som 

erbjuds. Medborgardialog som systematisk metod och exempel på hur den kan tillämpas 

är ett brett forskningsområde att närma sig. Därför är huvudfokus med denna uppsats att 

titta närmre på de bärande idéerna som utgör den teoretiska stommen. Likväl ge exempel 

på hur medborgardialog kan tillämpas i praktiken på kommunal nivå. Studien ämnar inte 

ge en uppföljning av medborgardialogernas faktiska resultat. Utan endast i den mån den 

ansvarige tjänstemannen upplevt att dialogen uppfyllt sitt syfte. Fallstudien tangerar den 

praktiska och organisatoriska genomförandeprocess som medborgardialogen kräver, vilket 

ej kommer att studeras djupgående. Fokus ligger på medborgardialog i den fysiska 

planeringens planförförande. Tidsbegränsningen har krävt en geografisk avgränsning till 

att omfatta två kommuner som underlag till den empiriska fallstudien. 

 

1.4. Centrala begrepp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

Medborgardialog 
Är den dialog som förs mellan det offentliga, privata samhällssfärerna och de enskilda 

individerna, ofta i ett offentligt möte. Medborgardialog kan behandla olika kommunala 

frågor men i detta samanhang är huvudfokus på dialog i planprocessens tidiga skede. En 

systematisk dialog kan förstärka och vara ett stöd för den representativa demokratin innan 

beslut ska tas. Genom dialog fogas de värderingar och lokal kännedom som råder bland 

invånarna med de faktakunskaper som tjänstemän tar fram inför ett beslut.
14

 Dock ska 

medborgardialog ej förväxslas med samrådsförfarandet.  Medborgardialog sker innan den 

formella planprocessen börjar. Samrådet däremot är fasen i planprocessen då synpunkter 

hämtas in från sakägare och allmäneten, som får tillfälle att yttra sig över ett planförslag. 

Medborgardialog och samråd är olika sätt att tillgodose medborgarinflytande av vilken 

samrådet är ett lagligt krav, vilket inte medborgardialog är. Begreppet dialog används i 

liknande mening. 

Medborgarinflytande 
Medborgarinflytande är ett begrepp som betraktas som en självklar del av en fungerande 

demokrati. Det åsyftar insyn, transparens och medborgardeltagande i de politiska och 

offentliga organisationerna. I denna uppsats syftar begreppet på medborgarens reella 

möjligheter att påverka politiska beslut. Begreppet medborgardeltagande används i 

liknande mening.
15

  
 

Brukare 
Definitionsgränsen mellan brukare och medborgare är generellt sätt flytande. Det som 

skiljer dem åt är att den första syftar på människor i rollen som brukare av en specifik 

verksamhet eller service. I denna uppsats används begreppet som synonym till medborgare 

och invånare.
16

    

                                                           
14

 Finspångs kommun (2011)  
15

 SKL (2004)  
16

 Haninge kommun (2010)   
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Systematisk metod 
Med systematisk metod eller systematisk dialog menas att dialogen är återkommande och 

kopplad till beslut som ska fattas av förtroendevalda. Medborgardialog som en del i 

styrprocessen innebär att det är en återkommande metod i syfte att stödja systemet genom 

att skapa öppenhet, öka kunskapen, och utveckla ett samspel mellan förtroendevalda och 

medborgare.
17

   
 

 

1.5. Disposition 
 

I uppsatsens inledande del presenteras bakgrunden, syfte och de frågeställningar studien 

ämnar söka svar på. Studiens tillvägagångsätt, inhämtning av fakta och metod gås igenom 

i metodkapitlet. Kritik och diskussion mot valda metoder avslutar kapitlet.   
 

Den teoretiska bakgrunden presenteras i kapitel tre. Där ges en resumé över de bärande 

idéer som ligger till grund för medborgardialogens teori och idévärld.  
 

I kapitel fyra och fem närmar sig studien medborgardialogens kontext i svensk 

planeringspraxis och sociala praktik. Två kommuner som i liknande sammanhang använt 

medborgardialog som metod undersöks i varsin fallstudie. Fallstudierna baseras på 

intervjuer, där en tjänsteman från vardera kommunen, intervjuas om sina erfarenheter.  
 

Det avslutande kapitlet ämnar knyta ihop påsen, applicera ramverket för analys på 

respektive fallstudie och analysera teorin i relation till fallstudierna. En avslutande 

diskussion avrundar studiens slutsatser och besvarar frågeställningen. Förslag till vidare 

forskning presenteras i det sista kapitlet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Finspångs kommun (2011) 
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2. Metod   
    

Den metod som ämnar ligga till grund för studiens underlag, ramverk och faktainsamling 

kan delas upp i två kategorier; litteraturstudie och fallstudie. Intervjuer genomförs som en 

del utav fallstudien. Ändamålet är att ge en, från de förutsättningar studien ger, så 

fullständig bild och utvecklad analys som möjligt. Uppsatsens syfte har varit ledande för 

valet av metod. Tillvägagångssättet för de problem och frågeställningar uppsatsen vill 

undersöka har styrt valet av metod till en metodkombination av de två tidigare nämnda 

metodstrategierna. Olika varianter av metod har sina bättre – och sämre kvalitéer. Vidare 

medför en kombination av de två strategierna att de kan komplettera varandra med sina 

starkare och svagare sidor. Valet av triangulering som metodstrategi grundar sig på 

förhoppningen att detta ger en mer fullständig bild av forskningsprojektet och de 

presumtiva resultat den för med sig, än vad enbart en enskild metod hade bidragit med.
18

  

 
 

2.1. Litteraturstudie 
 

Inledningsvis presenterar studien relevant litteratur och teorier. Ljus bringas över de 

bärande idéerna om medborgardialog som ideologi och demokratiskt verktyg, vilket görs 

genom en teoristudie inom ramen för idé- och ideologianalys.  En uppfattning är att 

ideologi är till för att dölja eller försköna de verkliga intressena, vilket är intressant för den 

här studien. Syftet är inte att utkristallisera och ut i sömmarna genomskåda vad de 

bakomliggande idéerna och ideologierna är och hur de förhåller sig till varandra. Utan det 

intressanta är vad de står för och hur de är tänkta att komma till uttryck som teoretisk 

bakgrund till medborgardialoger. På så sätt överskrids dock gränserna till en idé- och 

ideologianalys något som lägger stor tyngd vid ideologins värdepremisser och legitimitet, 

men tillvägagångssättet kan ses som snarlikt.
19

 Medborgardialogens syfte och innebörd 

som helhet förstås utifrån enskilda teorier, som relaterar till en viss ordning de är uttryck 

för. Det kan ses som en utvidgad hermeneutisk cirkel: där delar tolkas utifrån helheten och 

helheten utifrån delarna.
20

  

 
 

2.2. Fallstudie 
 

Ambitionen med fallstudien är att närmre studera hur medborgardialog, som teori och 

verktyg, implementeras på mikronivå i den kommunala samhällsplaneringen, i två 

enskilda fall. Kommunerna Lidingö stad och Upplands Väsby har båda använt sig av 

medborgardialog inför stadsbyggnadsprojekt och utförandet av planprogram, vilka är 

samtida. Fallstudien ämnar undersöka dessa två utföranden av medborgardialog. De 

stadsbyggnadsprojekt som är underlag för fallstudien ger en mer intressant infallsvinkel 

för hur man på lokal nivå kan använda sig av olika metoder för att nå ut till berörda 

medborgare. Fallstudien ska påvisa exempel på tillvägagångsätt, hur medborgardialog har 

                                                           
18

 Denscombe (2009) 
19

 Bergström, G & Boréus, K. (2012) 
20

 Ibid. 
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använts i det specifika fallet och hur dess utfall har blivit. I detta fall är intentionen att 

undvika en generalisering av hur denna policy i allmänhet implementeras. Den 

bakomliggande tanken är att de viktigaste delarna som berör politik och planering, finns i 

de mindre detaljerna. Fallstudie är ett bra medel och metod till att åskådliggöra dessa och 

rama in medborgardialog i den kontext som endast berör detta fall.
21

 Genom att titta på det 

enskilda belyser man det generella. Eftersom man närmar sig fallet i sin helhet är 

möjligheten större att upptäcka hur de många olika delarna påverkar varandra.
22

  

 
 

2.2.1. Semistrukturerade intervjuer 
 

En förutsättning för fallstudiens utfall och bringa ljus över det enskilda fallet av 

medborgardialog, är genom intervjuer med medverkande tjänstemän. Motiveringen till 

användningen av intervjuer som en del av metoden, grundar sig på intresset av den 

kvalitativa informationen människor besitter. Behovet att få tillgång till de intervjuades 

åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter av medborgardialoger, möjliggörs med 

störst sannolikhet via intervju.
23

 De två tjänstemän som intervjuas har varit medverkande i 

genomförandet av var sin medborgardialog, varefter de samtyckt till att medverka i en 

intervju. De är båda eller var vid tillfället verksamma inom fysisk planering och besitter 

privilegierad information och en unik inblick i sina respektive fall. Båda är män och hade 

en ledande roll i projektet.
24

 

Syftet är att intervjuerna ska komplettera fallstudien och ligga till grund som exempel på 

tillvägagångssätt för medborgardialogens teoretiska och sociala praktik.  I detta fall är 

förhoppningen att intervjuerna ska bidra med ett deskriptivt värde om intervjupersonernas 

erfarenhet och uppfattning som de upplevt inför, under och efter genomförd 

medborgardialog.
25

 De ska bidra med det praktiska perspektivet från idén att genomföra 

medborgardialog, till det faktiska genomförandet och slutligen att bringa ljus över 

eventuella lärdomar, framgångsfaktorer och vad som hade kunnat göras annorlunda. 

Intervjuns struktur ämnar vara semistrukturerad där frågor ställs om ett visst tema och 

intervjupersonen har till viss del frihet att utveckla relevanta sekundära frågor. 

Intervjufrågorna presenteras i bilaga A. Mötesformen sker ansikte mot ansikte.
26

  

Intervjusituationer kan vara en språklig, komplex situation när intervjuare och 

intervjupersonen möts. Forskarens fysiska närvaro kan hämma frispråkiga och öppna 

svar.
27

 För intervjuaren handlar det om att inge förtroende och en ärlig avsikt, för 

intervjupersonen att ge ärliga, pålitliga svar och att den kunskap som förmedlas är hållbar 

för ändamålet. Inställningen till att på förhand tillskriva intervjumaterial en given ställning 

som sannings- eller insiktsförmedlande ska beaktas med en reflexsivitetansats.
28

 En kritisk 

medvetenhet om intervjuandets presumtiva problem är centralt att intervjuaren är väl 

medveten om.  

                                                           
21
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2.3. Metodkritik      
 

Uppsatsens syfte har i det här fallet föranlett valet av metod, dock finns en metodologisk 

medvetenhet kring detta.  
 

Litteraturstudien och fallstudierna med inkluderade intervjuer, ämnar ta lika mycket 

utrymme och stå jämlika vad gäller metodernas dominansförhållande. Deras ordningsföljd 

är relevant för uppsatsens uppbyggnad och ämnets framskridning, då litteraturstudien 

blickar åt teorin medan fallstudien uppmärksammar den praktiska aspekten.  Valet av 

kvalitativa metoder bedömdes mer tillfredsställa uppsatsens syfte än kvantitativa metoders 

tillvägagångssätt av insamling av underlag. Eftersom studien efterlyser insikter om 

människors uppfattningar och åsikter är kvalitativa metoder en mer lämplig metod.
29

 

Kritikerna menar att litteraturstudien kan beskrivas som en explorativ undersökning, vilket 

empiriskt sätt kan ses som en svag studie.
30

  

 

Fallstudier som metodförfarande har den givna begränsningen att de inte går att 

generalisera, vilket inte heller är studiens syfte. Flyvbjerg menar att fallstudier bör i sig 

själva inte sammanfattas då de mer erbjuder en öppen tolkning av vad analysen 

frambringar. De är mer talande för sig själva i sin helhet och som en berättelse, som 

lämnar läsaren till sin individuella tolkning.
31

  

 

Intervjun är den metod som i sammanhanget är mest komplex i sin etiska och moraliska 

kontext. Det personliga mötet mellan forskaren och intervjupersonen och deras 

förhållande till varandra, gör metoden mer ansatt för kritisk reflexion. Intervjuaren sitter i 

en överordnad position eftersom det är lätt att den som driver intervjun får en överdriven 

tilltro att de svar som ges är övertygande stöd för forskarens tes. Likaså sätts 

intervjupersonen i en svår situation när denne ombeds beskriva verkligheten. Intervjuaren 

besitter ett tolkningsanspråk och företräde för intrycksstyrning, vilket kan leda till 

snedvridna tolkningar och fakta som manipuleras till intervjuarens fördel.
32

 Ett exempel är 

när citat lyfts ur sin kontext för att stödja en tes. En annan situation kan vara att 

respondenten svarar som de tror att forskaren förväntar sig av dem.
33

 Något som påverkar 

svarens trovärdighet och validiteten för intervjun. I den här uppsatsen är de 

nyckelpersoner som intervjuas så pass kunniga inom sitt område att den risken bedöms 

mycket liten. Två intervjuer stärker validiteten och ger mer tillförlitlighet. Å andra sidan är 

reliabiliteten låg, vilket beror på om urvalet av informanter varit annorlunda hade 

förmodligen även svaren varit det. I semistrukturerade intervjuer går det ej att garantera en 

god intersubjektivitet, att resultatet blir densamma, eftersom respondenternas svar berör 

åsikter och upplevelser.
34

   
 

I denna uppsats har intervjupersonerna begränsats för den tidsram och metodutrymme som 

erbjudits. Vad man hade kunnat göra annorlunda för att förbättra forskningsläget och öka 

intervjuernas stringens är att utöka antalet intervjuer med personer som står i ett annat 

förhållningsätt till medborgardialog. Det skulle kunna vara t.ex. politiker eller någon av 
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brukarna, medborgare som varit delaktiga i medborgardialogen, vilket hade gett ett 

intressant perspektiv.
35

  Likt väl går det ej att garantera att de faktiska informanterna är ett 

rimligt urval som är representativt för helhetsbilden.
36

 

 

Som det ovansagda anger är ingen av metoderna fulländad, utan har sina brister. Detta 

understöds av valet av en kombination av metoder som ämnar brygga över sina respektive 

inneboende svagheter och lyfta fram fördelarna, vilka presenterades på föregående kapitel. 

Metoderna kompletterar varandra på ett önskvärt sätt och uppfyller undersökningens 

behov. Fördelarna överväger nackdelarna.  
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3. Teoretiskt ramverk              

3.1. Den rationella planeringsteorin 
 

Det är näst intill omöjligt att beskriva den kommunikativa planeringsteorins mening och 

de idéer dess stomme grundas på, utan att nämna den rationella planeringsteorin. Den 

första kan sägas ha uppstått som en reaktion mot den senare.  
 
Den rationella planeringsmodellen innebär att man arbetar mot ett, i förväg bestämt, mål 

som bygger på fakta. Rationalitet innebär att man väljer det alternativ som bäst tillgodoser 

beslutsfattarens materiella intressen. Det understryker det logiska tänkandet och 

resonerandet. I den nationalekonomiska teoribildningen uttrycks rationalitet när man utgår 

från lokalisering av verksamheter. Individer och företag väljer efter rationella 

överväganden vart man vill bosätta sig eller lokalisera sin verksamhet. Inom fysisk 

planering kommer rationaliteten till uttryck när markandvändning kan värderas i nytta 

eller ekonomisk avkastning och att värdena kan kvantifieras inför valet av lokalisering.
37

 

Formell rationalitet hänger sig till medel och effektivitet. När ett mål har utarbetats 

kommer ett rationellt förhållningsätt att sträva mot målet på det mest ändamålsenliga och 

effektiva sättet.
38

 Sociologen Max Weber menar att via tilltron till det rationella 

handlandet kan fysisk planering tillämpas genom att delarna kan isoleras från helheten för 

att möjliggöra en objektiv analys. Efteråt förenas delarna till en helhet igen genom 

vetenskaplig teori eller planerad handling. Det är en strävan att på ett enkelt och 

strukturerat sätt kontrollera utvecklingsprocessen och inordna den i ett överskådligt 

sammanhang, i en annars så komplex natur.
39

 

 

I motvikt till marknadens rationalitet och de sociala konsekvenser och negativa följder 

som kan uppstå därav, behövs den sociala rationaliteten. Vars grund är att varje individ är 

en del av en social grupp som antas ha kollektiva intressen som är viktigare än individens 

egna intressen. Genom att värna om kollektiva intressen reduceras de negativa sociala 

följderna som uppstår i en rationell marknadsmodell.
40

   

 

Funktionalismens planeringssyn, med rötter i den rationella planeringsmodellen, bygger 

på separationen av olika funktioner och ser samhället som en maskin, med produktion och 

konsumtion uppdelade under dygnet. I fysisk planering karaktäriseras funktionalismen av 

att bostäder, arbetsplatser och service lokaliseras till särskilda plaster.
41

 I efterkrigstidens 

Sverige var detta den allrådande planeringssynen som kom att prägla och sätta ett starkt 

avtryck på den svenska stadsplaneringen. Social rationalisering efterlevs idag bl.a. inom 

ramen för att planeringens innebörd är att tillgodose det allmänna intresset.
42
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3.2. Den kommunikativa planeringsteorin  
 

Denna materialisering och teknifiering av mänskliga behov, som karaktäriserade den 

rationella planeringen, gjorde att vitala humana aspekter lämnades därhän och exkluderade 

de utan ett professionellt sakkunnande.
43

 Den kommunikativa planeringen har efter den 

rationella skolans framtåg vunnit mer ökad teoretisk popularitet eftersom den ser planering 

som en kommunikativ och samarbetsgrundande process, där boende och aktörer 

involveras. Den kommunikativa planeringsteorin bidrar till att förtydliga sambandet 

mellan problem, föreställningar och strukturella sammanhang. Grundstenarna i hur teorin 

kännetecknas i planeringspraxis har Patsy Healy identifierat med den beskrivning som 

följer. Det är en interaktiv och förklarande process som betonar beslut och handling men 

som samtidigt inhämtar kunskaper från vardagslivet. Interaktionen äger rum mellan ett 

flertal grupper där vardera grupp har sin egen kunskapssyn. Interkommunikativ planering 

involverar en hänsynsfull dialog mellan olika grupper. Kommunikativa processer är 

eftertänksamma och intar en kritisk hållning genom att de uppvisar förståelse, integritet, 

legitimitet och sanning. Alla som är delaktiga får vara med att fatta beslut vilket gör att 

processen kännetecknas av demokratisk pluralism. Språket har en dominerande roll som 

även idéerna, metaforernas, föreställningarnas och berättelsernas makt att gemensamt 

ändra de etablerade maktrelationerna.
44

  
 
De tre synsätt som ligger till grund för den kommunikativa planeringen är först Jürgen 

Habermas ifrågasättande av den instrumentala rationaliteten och istället lyfta fram andra 

sätt till kunskap och tänkande. För det andra Michel Foucaults arbete, där man började 

studera språket, dess mening och deras dominerande natur att dölja maktrelationer. Den 

tredje är Anthony Giddens arbete och den institutionalistiska skolan, vilken undersöker 

hur vi interagerar genom nät av sociala relationer samt olika sätt hur vi kan samexistera i 

samhället. Habermas arbete med det kommunikativa perspektivet har dock kommit att 

räknas som den kommunikativa teorins ryggrad och har starkt influerat de 

yrkesverksamma som fördjupat sig inom planering som en kommunikativ process.
45

  

 

Den kommunikativa planeringen erbjuder en normativ bas sammanflätat med förklarande 

aspekter. Men till skillnad från den rationella planeringsteorin sker en omfördelning i 

roller. Istället för att tillskriva planerarna expertis på sakområden har planerarens roll 

utökats. De är inte bara apolitiska, objektiva domare och ska medla mellan olika intressen, 

de blir framförallt en drivande faktor i en delaktighetsprocess på lokalnivå.
46

 En interaktiv, 

kommunikativ process där information presenteras i olika former medför en risk för en 

systematisk och strukturell förvrängning. Det uppnås en kommunikativ rationalitet, vilken 

kännetecknas av förståelse, integritet, legitimitet och sanningsenlighet.
47

   

 

John Friedman har genom sin kartläggning av planeringstraditioner under 1900-talet 

identifierat Social learning, även kallad dialogplanering, som den planeringsform som 

förbehåller dialog och ömsesidigt lärande. Teorin innebär att med ett dialektiskt sätt se på 
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förhållandet mellan kunskap och handling. De människor som är direkt berörda av den 

planerade politiken är de som aktivt ska involveras i planeringsprocessen.
48

   

 

 

3.3. Kommunikativt handlande  
 

Habermas förespråkar språkets filosofi relaterat till sociala teorier och har introducerat en 

uppsjö essäer om ämnet, där hans idéer om relationen mellan språk och samhälle är 

grundpelaren.
49

 1981 publicerades Habermas The Teory of Communicative Action, som 

likt hans andra verk grundas på att försöka styrka en teori där samhällets stomme bärs upp 

av kommunikativ rationalitet. Det studium som varit av hans största intresse och som han 

sökt finna svar på genom att integrera filosofi med socialteori, är de problem som uppstår 

vid social interaktion och att koordinera aktion samt användandet av kommunikativa 

medel för att belysa dessa. För att få fram resultat i teorin om kommunikativ aktion kräver 

den i sin tur en grund av språklig kommunikation eftersom, som enligt Habermas, dessa 

två tillsammans är handlingsinriktade mot att nå en ömsesidig förståelse, vilket är språkets 

yttersta mål.
50

 Med the speech act theory är Habermas främst fokuserad på att förklara den 

sammanbindning som retorikens verkan medför, vilket han kallar action-coordinating 

power. En av dess fördelar är att det enklare går att urskilja vad ”talare” säger om världen 

och de intersubjektiva relationer de får som följd av detta. Vidare menar han att en adekvat 

socialteori bör utgöras av det faktum, att subjekt i interaktion möter världen och varandra i 

en meningsfull struktur. På så sätt hamnar hans teori mellan de objektiva och de subjektiva 

paradigmen, då ingen av dessa i sig ger en tillfredställande lösning.
51

      

 

Habermas erbjuder ytterligare ett kommunikativt paradigm där han belyser 

intersubjektiviteten. Det är tillståndet då flera personer innehar samma uppfattning om 

något, vilket kommer till uttryck genom språket som medel. För att förstå hur man når 

intersubjektivitet måste man undersöka hur två olika individer kan använda en term med 

exakt samma innebörd. Man måste uppnå ”meningens identitet”. För att få två personer i 

ett samtal att dela samma uppfattning och innebörd om deras handlingar krävs det att de 

bemästrar vad Habermas kallar ”kommunikativ kompetens”. Det i sig är ett slags know-

how som man uppnår via att bemästra en underförstådd skicklighet, för att nå en 

ömsesidig förståelse av världen runt omkring oss.
52

 Alla språkliga konversationer har 

vidare en dual struktur, en kognitiv och en kommunikativ dimension. Den kognitiva 

dimensionen gör att vi förstår sammanhanget medan den kommunikativa uttrycker det vi 

vill ha sagt.
53

 Validiteten i det man uttrycker är en viktig grund för att skapa mening och 

förtroende. Habermas identifierar tre ståndpunkter som ligger till grund för detta, vilka är: 

sanning, normativ riktighet respektive sannfärdighet.
54

 Han menar att vi måste förlika oss 

med idén att vi både har intentioner och agerar utefter de normer som förutsätter 

lingvistisk interaktion. Det är först då vi kan förstå hur subjektet formas efter lingvistisk 
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interaktion, hur vi är socialiserade i och genom kommunikativ interaktion. Samhället 

utgörs av ett mänskligt samspel.
55

  

   

3.3.1. Deliberativ demokrati 
 

Den deliberativa demokratiteorin är inspirerad av Habermas lingvistiska teori om 

kommunikativt handlande där argumentationen och samtalet har en betydande roll för 

demokratin. Innebörden är att gemensamma beslut fattas genom en deliberativ process där 

de bästa argumenten får avgöra istället för majoritetsvotering och förhandling baserat på 

maktrelationer. Grunden i den deliberativa demokratiteorin är att uppnå en ideal 

samtalssituation och för att nå dit måste ett antal kriterier uppfyllas vilka är: alla som är 

berörda av en fråga ska kunna delta i samtalet, alla deltagare ska ha samma möjligheter att 

komma med egna argument och ifrågasätta andras argument. Det yttersta motivet är att nå 

ett beslut som alla deltagare kan acceptera och alla måste utgå från att det är teoretiskt 

möjligt att nå en konsensus på dessa premisser.
56

  

 

I praktiken är den deliberativa ansatsen att det ger ett ramverk för diskussion mellan 

jämlikar. Endast maktutövning som uppstått i fria samtal mellan medborgare kan skapa 

förtroende. Arenor där opinionsyttringar och fri åsiktsbildning kan debatteras är av stor 

betydelse att finnas till hands. I diskussionen läggs det egna intresset åt sidan och 

underordnas det allmännas bästa.
57

  
 

 

3.4. Deltagandestegen 
 

Medborgardeltagande är enligt Sheery R Arnstein en kategorisk term för medborgarmakt. 

Det är en omfördelning av makt vilket möjliggör att invånare, som annars är exkluderade 

från de politiska och ekonomiska processerna, medvetet inkluderas i beslut som formar 

framtiden. I sin artikel A Ladder of Citicenz Participation från 1969, försöker han skapa 

klarhet i den överdrivna politiska retoriken som förskönar och omskriver 

medborgardeltagande till att det framstår som just en form av ”absolut kontroll”, vilket 

endast skapat missförstånd och förvirring.
58

  
 

Det finns en kritisk skillnad mellan att delta i en ihålig ritual av deltagande och att ha 

verklig möjlighet till påverkan. Deltagarprocesser utan en omdisponering av makt är en 

urholkad och frustrerande process för de som befinner sig längst ned i makthierarkin. I ett 

sådant fall tillåts makthavarana att hävda att alla parter har fått komma till tals, men i 

realiteten är det endast ett fåtal som kommer fördelarna till del. Ett status quo 

vidmakthålls.
59

    
 

För att förtydliga att det finns signifikativa graderingar av olika former av 

medborgardeltagande, illustrerar Arnstein detta genom en stege med åtta nivåer där olika 

former av deltagande och icke deltagande gås igenom.  
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Figur 1. Till vänster Arnsteins deltagandestege, 1969. Till höger SKL:s modifierade 

delaktighetstrappa, 2009.
60

 

 

Nonparticipation, d.v.s. ickedeltagande i form av manipulation och terapi utgör stegens 

två första nivåer. Dessa nivåer av ”icke deltagande” har använts som ett substitut för ett 

genuint deltagande. Motivet är inte att möjliggöra för medborgare att delta utan för 

makthavare att ”utbilda” de som deltar. Nivå tre och fyra, informera och konsultera, 

förflyttar oss till tokenism som låter de som inte annars har en röst att få höras och bli 

lyssnade på.
61

 När dessa erbjuds i sin fulla omfattning, kan medborgare mycket väl 

komma till tals och bli lyssnade på. Att informera medborgare om deras rättigheter, 

skyldigheter och möjligheter är ett viktigt första steg mot ett legitimerat 

medborgardeltagande. Inte sällan sker informationsspridningen via en envägs 

kommunikation där möjlighet till återkoppling och förhandling saknas. Under dessa 

omständigheter saknar medborgarna kapaciteten att försäkra sig om att makthavarna 

uppmärksammar deras synpunkter.
62

 När deltagandet begränsas till dessa nivåer finns 

ingen bakomliggande ”kraft” att ändra status quo.  Nivå fem, blidkande eller placatation 

som det benämns på engelska, är en högre form av tokensim eftersom den tillåter de icke-

havande att verka rådgivande, men besluten fortsätter att tas av makthavarna. Högre upp 

på stegen finner man nivåerna av högre inflytande till beslut. Medborgare kan ingå i ett 

partnerskap, nivå sex, som möjliggör förhandling och kompromisser med de annars 

traditionella makthavarna. Högst upp på stegen har vi medborgarmakt, nivå sju delegerad 

makt och nivå åtta medborgarkontroll, där de icke-havande har intagit störst majoritet och 

har fullt inflytande.  
 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har modifierat Arnsteins deltagandestege för att 

passa svenska förhållanden, kallad delaktighetstrappan. Syftet är att den ska ge en bild av 

hur olika nivåer av delaktighet tar sig uttryck i beslutsprocesser.
63

  

Deltagandestegen är givetvis en simplifiering av en annars komplex situation men sätter 

de maktlösa medborgarna jämte makthavarna för att belysa de fundamentala skillnaderna 

dem emellan. I verklighetens praxis är varken makthavarna eller de vanliga medborgarna 
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en homogen grupp utan mer diversifierad med t.ex. olika intressen och undergrupper. Det 

som rimmar väl med verkligheten är synsättet att medborgare ibland eller allt för ofta ser 

makthavarna som ett monolitiskt ”system” och makthavarna i sin tur refererar till 

medborgarna som en ”massa” som besitter lite kunskap om världen omkring dem.
64

  

 

 

3.5. Socialt kapital      
  
I och med demokratiutredningen, som publicerades 2001, ville den dåvarande 

socialdemokratiska regeringen värna och fördjupa folkstyren och åtgärda problemet med 

allmänhetens minskade intresse för deltagande i allmänna val och i politiska partier. I 

utmaningen låg att skapa öppenhet och ökat deltagande i utvecklingsprocesserna, vilket 

kräver offentliga mötesplatser där samtal kan föras. Med medborgarnas deltagande, 

inflytande och delaktighet skapas en oumbärlig demokratisk legitimitet för politiska 

beslut.
65

 Förutom den deliberativa demokratiteorin är utredningen starkt influerad av det 

humana och sociala kapitalet. Genom att delta utvecklar medborgarna fundamentala 

kvaliteter i samhället som ömsesidig respekt, tillit och förtroende vilket är en grundbult i 

det sociala kapitalet.
66

  

 

Robert Putnam beskriver i Den ensamme bowlaren en utveckling där amerikanarna, från 

att i hög grad ha varit engagerade i frivilliga organisationer, allt mer har blivit ett folk av 

isolerade individualister. Samhället har utvecklats i en riktning som är mer fokuserad på 

individen än på gemenskap.
67

 Putnam menar att medborgardeltagandet och 

samhällsengagemanget inte är utdöende som statistiken visar, utan snarare att den tar sig 

an andra former. Utmaningen däri ligger i att förnya medborgarengagemanget och den 

sociala sammanhållningen och omforma den efter 2000-talets behov.
68

  

 

Begreppet socialt kapital har i medborgarengagemangets förändring åberopats av oroliga 

samhällsvetare. I analogi med fysiskt kapital och humankapital är kärnan i teorin om det 

sociala kapitalet att sociala nätverk har ett konkret egenvärde. Fysiskt kapital har med 

fysiska föremål och humankapital har med enskilda individers egenskaper att göra, socialt 

kapital däremot är det sociala kittet – bandet mellan individer. Normer för ömsesidighet 

och pålitlighet uppstår ur de sociala nätverken. Det har både en individuell och en 

kollektiv aspekt, ett privat och ett offentligt. När individer knyter band som gynnar deras 

egenintressen, t.ex. vid jobbsökande är chanserna större att lyckas genom att ha starka 

sociala band. Vidare kan en individ med svaga förbindelser gynnas av att bo i ett samhälle 

med starka sociala band. Nettoeffekterna smittar av sig där vinsten på en investering i 

socialt kapital går till de omkringstående, en del går tillbaka till den som gjorde 

investeringen. Två dimensioner av socialt kapital kan urskiljas vilka är den överbryggande 

(inkluderande) som t.ex. medborgarrättsrörelsen och den sammanbindande (exkluderande) 

som t.ex. etniska sammanslutningar. Ett samhälle som präglas av generaliserad 

ömsesidighet är effektivare än ett samhälle med utbredd misstro. Att förankra politiska 

och ekonomiska beslut i täta sociala nätverk reducerar incitament för opportunism och 
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korruption. Antisociala tendenser och exempel på negativa effekter i ett bredare 

perspektiv, har påträffats i form av att t.ex. makteliter utnyttjar sitt starka sociala kapital 

för att driva igenom förändringar i sitt närområde som endast gynnar dem.
69

 

 

 

3.6. Ramverk för analys 
 

I ett flertal av de handböcker och kunskapsbanker för medborgardialog nämns, som i t.ex. 

handboken 11 tankar om medborgardialog i styrning, de vinster som kan uppnås med en 

systematisk dialog. Trenden har varit att undersöka de demokrativinster som 

medborgardialog sägs bringa men på senare år har parametern effektivitetsvinster vunnit 

allt mer mark.  
 

Demokratiperspektivet framhåller bl.a. att medborgarnas kunskap om de demokratiska 

processerna ökar och att det sociala kapitalet stärks hos individen som i samhället i stort. 

Deltagande genom medborgardialog skapar demokratisk legitimitet och att man lättare kan 

acceptera beslutet eftersom man har större förståelse för dess bakgrund. Ett forum skapas 

där aktörer, medborgare, tjänstemän och politiker förutsättningslöst kan argumentera och 

lyfta fram synpunkter samtidigt som ömsesidig respekt och gehör för sakfrågor ges, vilket 

alstrar medborgares nyfikenhet och engagemang.   
 

Effektivitetsperspektivet poängterar att deltagande genom medborgardialoger ökar 

förståelsen för prioriterade insatser, ökar kunskap om kommunens verksamhet och de 

gemensamma resurserna. Eftersom ett samhälles behov förändras kan en systematisk 

medborgardialog hålla jämvikt mellan utbud och medborgarnas behov. Ökat deltagande 

ger nettovinster i form av ökad transparens och genomskinlighet vilket leder till bättre 

kvalitet och ökad kunskap om kommunens styrning samt att det ger större legitimitet åt 

fattade beslut.
70

  
 

Dessa två parametrar ligger till grund för det ramverk som den empiriska studien senare 

analyseras utifrån. Jag har dock valt att lägga till ett tredje perspektiv, 

deltagandeperspektivet, baserat på Arnsteins deltagandestege och hur representativiten 

beaktas och motiveras i valet av dialogformer. Hur dessa konkretiseras mer specifikt till 

ett ramverk för den empiriska analysen beskrivs nedan:      
 

 Demokratiperspektiv: Vilka medverkar? Medverkar man på samma villkor? Stärker 

medborgardialoger tilltron till den representativa demokratin?  

 

 Effektivitetsperspektiv: Gör medborgardialog det lättare att acceptera beslut och 

minska överklaganden?  

 

 Deltagandeperspektiv: Hur involverar man alla berörda parter? Val av dialogmetoder? 

Tydlighet i påverkansmöjlighet 
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4.  Medborgardialogens kontext   
 

Den kommunala planeringen i kombination med en nationell samhällsbyggnadspolitik 

spelade en viktig roll i Sveriges utveckling till ett modernt välfärdsamhälle.
71

 Under 1930- 

talet initierades den bostadssociala utredningen, vilket uttryckte behovet av statlig styrning 

och argument för en bostadspolitik som ingrep i det marknadsekonomiska systemet för att 

tillgodose sociala behov. I efterkrigstidens funktionalistiska samhällsplanering var 

uppdelning av stadsbebyggelse efter funktion det centrala. Bilismens intåg spädde på 

avstånden mellan staden och förortslandskapen. Som förebild låg grannskapsenheten där 

staden delas in i mindre delar med grundläggande service i de lokala centrumen. Mellan 

1965-75 tog Miljonprogrammet form då en miljon bostäder byggdes i rationell anda och 

skapade ett otal nya bostadsområden.
72

 Under samma period under 1960- och 70- talen 

genomfördes även den storskaliga saneringen av stadskärnorna som följdes av omfattande 

opinionsyttringar.
73

 Några decennier senare lät kritiken inte vänta på sig. 

Grannskapsenheterna var helt enkelt för små för att generera nya verksamheter. De sterila 

miljonprogramsområdenas miljöer hade arbetats fram utan lokal förankring i invånarnas 

vardag och efterfrågan på bostadskvarterens innehåll och form. Områdenas ursprungliga 

karaktär med mångfald och allehanda småbutiker och verksamheter försvann i och med 

saneringen, vilket är förhållanden som visat sig vitala för människors trivsel och känsla av 

lokal identitet.
74

 Den traditionella teknokratiska stadsplaneringen började ifrågasättas.  
 

Att planeringsexperter i förväg bestämmer stadens innehåll kallas för ”Pre facto”-planer 

till skillnad från ”De facto”-planer som efter en organisk modell anpassas efterhand till 

områdenas behov. Den tidigare kallas uppifrånplanering och den senare 

underifrånplanering. Kritiken var dels riktad självkritiskt bland planerarna och politiska 

beslutsfattarna själva, dels från medborgarna som hyste aversion mot den sociala 

ingenjörskonsten med dess betoning på detaljreglering, starka beroende av byråkratiska 

lösningar och okänslighet för den allmänna opinionen.
75

 Ett påtagligt resultat av kritiken 

var införandet av Socialtjänstlagen 1982 som betonade betydelsen av social hänsyn tidigt i 

planeringsprocessen och införandet av Plan- och bygglagen 1987 där kravet på 

medborgarinflytande befästes.
76

 

 

 

4.1. Hållbar social utveckling 
 

Uttrycket hållbar utveckling, fick genomslag i publikationen Bruntlandsrapporten, ”Vår 

gemensamma framtid”, sammanställd av FN:s Världskommission för miljö och utveckling 

1987. Den lyfte fram vikten av att arbeta mot en hållbar utveckling. Det innebär att värna 

om ekologisk bärkraftighet och biologisk mångfald, ekonomisk vitalitet och de sociala 

dimensionerna och att dessa samspelar för ett långsiktigt hållbart samhälle. Rapportens 
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huvudfokus låg på världens resurs- och miljöproblem men den kom att bana väg för det 

idémässiga ramverket inför konferensen i Rio 1992.
77

 

 

FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992 där dokumentet Agenda 21 antogs, riktade 

strålkastarljuset mot världens miljöproblem och miljöpolitikens otillräcklighet. Agenda 21 

poängterade inte endast ’hållbar ekologisk utveckling’ i relation till ekonomisk 

bärkrafthet, utan även ’hållbar social utveckling’,
78

 behovet av gemensam handling och ett 

underifrånperspektiv. Förslag till åtgärder ska växa fram som ett resultat av ett lokalt 

arbete och engagemang. Den svenska regeringen införde 1996 det nationellt övergripande 

målet – målet med ett hållbart Sverige, som även fått en central roll inom FN.
79

 Arbetet 

mot en hållbar utveckling har främst fokuserat på att förbättra de ekologiska kvalitéerna 

men har även banat väg och lyft fram vikten av social hållbarhet och medborgarinflytande. 

Abdul Khakee definierar ’hållbar social utveckling’ enligt följande: 
 

”Det senare omfattar inte enbart överlevnad utan innebär också att leva med en viss värdighet och 

att det finns specifika kvaliteter i livet och vår omgivning. I den sociala hållbarheten ligger också 

behovet att tillfredsställa längtan efter ’det sköna’ och det estetiska i livsmiljön. Samhällsplanering 

för hållbar social utveckling bygger därför på en dialog med berörda människor. Den kräver social 

och humanistisk kunskap om den byggda miljön och handlar om att uppnå en balans mellan de 

olika sociala värden som finns hos dem som bor på platsen”.
80

 

 

Målet om hållbar utveckling är ett så kallat överordnat mål som berör de flesta 

verksamheter. Det är upp till kommunerna själva att tolka innehållet och bestämma hur de 

ska uppnå målen, enligt ramlagsstiftningen. Inom fysisk planering och kommunernas 

planmonopol innebär det bl.a. att tillgodose hälsa och säkerhet, kraven på riksintressen 

och att hållbarhetstänket genomsyrar alla steg i den fysiska planeringen. 
81

 
 

På EU nivå kommer medborgarinflytande i uttryck i den Europeiska 

Landskapskonventionen som Sverige ratificerade 2011. En konvention inrättad av 

Europarådet. Civilscape, är den paraplyorganisation som arbetar aktivt för EU:s räkning 

med att organisera över hundra ideella organisationer som utvecklar frågor som har med 

planering och medborgarinflytande att göra.
82

 I den Europeiska Landskapskonventionen 

framförs den önskvärda vision och politik för unionens landskap som bl.a. uttrycker att 

dess genomförande ska ske enligt förfaranden där allmänhetens medverkan tillvaratas. 

Vidare förbinder sig varje part att öka medvetenheten i det civila samhället om 

landskapens värde, deras roll och om förändringar i landskapen.
83

 

 

 

4.2. Lagarna  
 

Den lagstiftning som finns inom fysisk planering fyller flera viktiga funktioner. Främst så 

anges formerna för planeringen men riktlinjer för bedömning av allmänna intressen, lagar 

för ett förebyggande, informerande och korrigerande syfte är också centrala delar. Det är 
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kommunerna som har det omfattande ansvaret för fysisk planering men det är lagarna som 

ser till att andra parter garanteras inflytande över planeringen.
84

 

 

Regeringsformen 

I Sverige finns den nationella demokratipolitik som går ut på att öka människors 

inflytande och delaktighet.
85

 Inledningen av Sveriges regeringsform ger en utgångspunkt 

för medborgarinflytandets grunder:  

 
”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning 

och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt 

statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna”.
86

  

 

Regeringsformens huvudsatser utgör starka utfästelser om demokrati, delaktighet och 

jämlikhet.
87

 Genom kommunernas självstyrelse förenas människors ansvar och inflytande. 

När frågor avgörs lokalt och regionalt har medborgarna möjligheter till inflytande över sin 

vardag och över den lokala och regionala samhällsutvecklingen.
88  

 

Plan- och bygglagen 

Kravet om medborgarinflytande befästes explicit i och med införandet av plan- och 

bygglagen 1987. Det är ramverket för den fysiska planeringen och ger anvisningar för hur 

den ska bedrivas i kommunerna. Portalparagrafen utrycker medborgarens rätt att ha insyn i 

och möjlighet att påverka planläggningen och användning av mark och vatten. Vidare ska 

plan- och bygglagens bestämmelser främja en samhällsutveckling med jämlika och goda 

sociala levnadsvillkor.
89

  
 

Enligt regeringens proposition 1994/95:230 är den fysiska planeringens åtaganden att 

sträva mot följande: 

- Att utveckla en ändamålsenlig och långsiktig hållbar bebyggelsestruktur. 

- Att den tekniska infrastrukturen anpassas till och utvecklas med hänsyn till miljökrav. 

- Att skapa en rik och levande vardagsmiljö. 

- Att förbättra det lokala inflytandet.
90

 

Befästandet av att skapa en rik och levande vardagsmiljö och att förbättra det lokala 

inflytande kan ses som en motreaktion mot avsaknaden av dessa infallsvinklar i den 

rationella planeringsandan, som präglade Sverige under 1960- och 70 talet. Samtida fysisk 

planering ses ofta som en intern angelägenhet som berör markägare, exploatörer, direkt 

inblandade intresseorganisationer, eventuella statliga intressen och kommunen. I inledande 

skeden av planförfarandet sker ofta förhandlingar mellan kommunen och 

markägaren/exploatören som inte sällan binder upp sig i ramavtal eller exploateringsavtal. 

Andra intressenters inflytande begränsas på så sätt. Vad gäller allmänhetens inflytande är 

det i de flesta fall mycket svagt. Det kan bero på att det är svårt att väcka intresset för 

planfrågor, svårigheten att sätta sig in i omständigheterna, formen för hur allmänhetens 
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inflytande bemöts och att de reella möjligheterna att påverka är små.
91

 Dock är det i dag 

en vedertagen sanning att vid beslut om lokalisering av bostadsbebyggelse, service eller 

t.ex. om bevarande av rekreationsområden har sociala, kulturella förhållanden och 

affektionsvärden en stor betydelse. Icke-fysiska faktorer, så kallade ”mjuka aspekter”, 

påverkar de fysiska planeringsobjekten, de ”hårda aspekterna”.
92

  
 
 

Planprocessen 

Planprocessen är det förfarande där eventuella problem uppmärksammas och intressen 

vägs samman, för att uppnå en effektiv markandvändning, för respektive område, samt att 

sträva efter samordningsvinster. Det är den procedur som leder fram till att en plan antas. 

Syftet är att få ett bättre, mer genomtänkt beslutsunderlag, öka kunskaper hos 

beslutsfattare och förståelse mellan olika sektorer/förvaltningar.
93

 
 

I planprocessen är det i programsamrådet, samrådsförfarandet och gransknings-förfarandet 

som allmänheten kan lämna synpunkter på ett planförslag. Samma förfarande gäller för 

översiktsplaner som detaljplaner det vill säga planer som handläggs med normalt 

förfarande. I vissa fall kan en detaljplan handläggas med enkelt planförfarande, vilket 

innebär att planprocessen förenklas i och med att granskningsskedet reduceras. 

Detaljplanen delges då endast till berörda sakägare eftersom planförslaget anses sakna 

intresse för allmänheten. Den ska även vara förenlig med översiktsplanen och får inte vara 

av principiell betydelse.
94

 I miljöbalken belyses samråd med allmänheten vid 

miljökonsekvensbeskrivningar och om planer befaras medföra en betydande 

miljöpåverkan.
95

  
 

Figur 2. Planprocessen, normalt förfarande.
96  

Planprogram 

Ett planprogram tas fram om det bedöms underlätta för detaljplanearbetet. Programmet 

ska beskriva planens övergripande utgångspunkter och mål. Planprogram används i stor 

utsträckning inför större stadsutvecklingsprojekt som berör ett större geografiskt område. 

Förutom utgångspunkter och mål är syftet att utreda förutsättningar, ge en tydlig struktur 

för bebyggelse, vägar, grönytor och stråk samt ge en enhetlig vision för området. Det kan 

liknas vid ett visionsdokument. Vidare syftar planprogram till att i ett tidigt skede hämta in 
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de berördas erfarenheter och synpunkter för ett väl förankrat beslutsunderlag. Boende ska 

ges möjlighet till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är låsta.
97

  

 

 

Fördjupad översiktsplan 

En fördjupad översiktsplan (FÖP) är en fördjupning av kommunens översiktsplan. Den 

ersätter översiktsplanen i berörda delar, är inte juridiskt bindande och presenteras i ett eget 

dokument. Den väger dock tungt i beslutssammanhang och ger vägledning i strategiska 

beslut. FÖP omfattar en del av kommunen som man närmre vill studera, till exempel inför 

en förestående utveckling. Den ska redovisa allmänna intressen, miljö- och riskfaktorer, 

och grunddragen i användningen av mark- och vattenområden. Det är en studie i platsens 

förutsättningar och presenterar kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas 

och bevaras. Liksom planprogram är det ett politiskt beslutat underlag som ligger till 

grund för framtida detaljplaner.
98

      

 

 

4.3. Medborgardialogens praktik 
 

Att formulera planeringens konsensus mellan olika aktörer utgör en av de svåraste 

uppgifterna i planeringsprocessen. Medborgardialogens praktik är ett komplext område 

som måste belysas från flera perspektiv. Fysisk planering i sig är ett svår kommunicerat 

område som man bör närma sig med försiktighet. Eftersom det berör människor 

personligen och deras närmiljö är det en känslig fråga. Det handlar också om nödvändiga 

förändringar som på kort sikt ofta innebär stora kostnader. Det finns ingen universal 

lösning eller tillvägagångsätt för hur man genomför en medborgardialog eftersom 

förutsättningarna varierar. En kunskapsbank, i form av handböcker och SKL:s 

internetplattform, där erfarenheter kan utväxlas har efter de senaste årens praxis av 

medborgardialog växt fram. Här nedan följer en kort redogörelse vad man bör tänka på.   

 
 

Operationalisering och genomförande 

Dialog handlar primärt om att höja kvaliteten på lärandet. En viktig målsättning för 

medborgardialogens syfte bör därför vara att genom ett lärande möte få brukare och 

aktörer att förstå varför kommunen vill utveckla det aktuella området. Tyngdpunkten 

ligger i att ha en väl genomtänkt kommunikation vid all dialog som genomförs. Genom att 

ställa sig två grundläggande frågor om budskap och strategi kan en kommunikationsplan 

tas fram. Vad ska vi berätta? (budskapet) Hur ska vi berätta det? (strategin). Vilken form 

av dialog man ska använda beror på vilken målgrupp man vill närma sig men även vilken 

kunskapsutveckling man vill åstadkomma. Innan dialogarbetet startas ska dialogens syfte 

och budskap steg för steg identifieras vilket görs efter en budskapsmodell, som ser ut 

enligt följande: 

 

1. Situation     

2. Behov 

3. Vision 

4. Strategi 
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5. Planer  

 

Dialogen måste ske i ett så tidigt skede som möjligt, då det finns en reell möjlighet att 

påverka. De formaliserade samråden kommer idag i ett för sent skede då beslut redan är 

tagna och det man faktiskt kan påverka är endast marginella förändringar. Utmaningen 

ligger då i att identifiera och kommunicera tydligt inom vilka ramar man har möjlighet att 

påverka genom de frågor man formulerar. T.ex. ”Tyck till om ditt framtida Ankeborg” är 

för vagt medan t.ex. ”Vi vill förtäta det här området, hur ska vi göra det på bästa sätt?” 

håller budskapet inom en given ram samtidigt som man öppnar upp för folks kreativitet.
99

  

I dialogprocessen är det viktigt att tydliggöra rollerna och ansvarsfördelningen mellan 

förtroendevalda och tjänstemän. Ett trepartsamarbete mellan politiker, tjänstemän och 

medborgare krävs för en kvalitativ fungerande dialog. Politikernas ges främst möjligheten 

att lyssna för att få ett bredare kunskapsunderlag. Tjänstemännens roll blir att leda 

processen för att ta fram faktaunderlag och stå för dokumentationen och återkoppling. 

Medborgarnas roll blir att föra fram sin syn på en fråga och i samspel med andra 

argumentera och lyssna.
100

 
 
 

Representativitet och insamling av kunskap 

Kommunens organisering i allmänhet och vilket tillvägagångsätt förvaltningen inhämtar 

kunskap från allmänheten i synnerhet ligger även till grund för de dialogformer man väljer 

att använda sig av. I hur stor grad politiker är involverade och syns i samhället varierar 

likaså. På mindre orter tenderar politiker att vara mer synliga och är ibland de som öppnar 

upp för dialog. Medan i andra kommuner är det tjänstemännen som har det ansvaret.
101

   

 

Samråd och medborgardialoger har en tendens att domineras av medelålders, svenskfödda 

och resursstarka män och blir i den bemärkelsen odemokratiska eftersom deltagarna inte 

representerar samhället i stort. Eftersom medborgardialogens grundpelare är de 

dialogformer eller metoder som styr hur och vart dialogen ska ske är det viktigt att 

begrunda vilka man vill nå och de metoder man vill använda sig av. Saknas systematik för 

att ta reda på hur brukare förhåller sig till en viss fråga är risken större att de som skriker 

högst får störst inflytande. Det är av största vikt att värna om medvetenheten kring 

representativiteten och vilkas röster som ges utrymme för. En målgruppsanalys 

tillsammans med budskapsformulering är viktiga att identifiera innan dialogarbetet 

startar.
102

 För att undvika att man endast når en enhetlig grupp av medborgarna räcker det 

inte att välja en dialogform. De som är drivande i dialogprocessen har ett ansvar att finna 

metoder som når olika grupper i samhället för att få ökad kunskap om deras värderingar. 

Inte sällan bjuder man både in och söker upp medborgarna i kommunen.
103

  
 

Det finns en uppsjö av metoder och dialogformer som utvecklats genom åren för att 

strukturera dialogprocesser. De förutsättningar och variabler som skiljer dessa åt är bl.a. 

tidsaspekten, vilka som deltar och det budskap man vill förmedla d.v.s. syftet. Några 

exempel på metoder är:  
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Community Planning, vilket är en generell metod där alla intressenter och aktörer 

medverkar för att identifiera problem och arbeta mot en gemensam vision. Charetten är en 

snarlik metod som involverar så många som möjligt i syfte att nå konsensus i en viss 

fråga. Arbetet med dessa metoder pågår vanligtvis under några dagar.  
 

Dialogcafé eller drop-in-dialog uppmuntrar människor att delta i en bekväm, neutral miljö 

som t.ex. ett café eller föreningslokal. Deltagarna kan på eget bevåg komma förbi och sitta 

ned vid ett mindre bord och prata. Antingen är dialogformen mer uppstyrd till att omfatta 

specifika frågeställningar eller mer förutsättningslös för ett informerande syfte.  
 

Digitalplattform eller webbdialog används ofta då man kan tycka till om ett konkret 

förslag som t.ex. att sätta ut en georefererad synpunkt på en karta. Denna metod är flexibel 

och kan anpassas och modifieras efter behov och förutsättningar. Den når många eftersom 

den agerar viralt och är inte beroende av tid och geografisk plats.  
 

Barndialog syftar till att ge barn inflytande över sin närmiljö, som är en av 

barnkonventionens grundpelare. Metoden involverar en dialog med barn i kreativa och 

lärande processer.  
 

Valet av dialogformer beror till stor del på enskilda tjänstemäns intresse och kunskap. 

Visserligen kan konsulters kompetens inhyras men resulterar då i en högre 

projektkostnad.
104
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5. Empirisk fallstudie       

5.1. Bakgrund, Lidingö stad 

 

I Lidingö stads Översiktsplan från 2012 ges riktlinjer för bl.a. den kommande 

bebyggelseutvecklingen, utmaningar, vision och framtidsbild för hur Lidingö kommer att 

utvecklas fram till år 2030. Lidingö beskrivs som ett mångfunktionellt och hållbart 

samhälle och en given del i Stockholmsregionen. Bebyggelseutvecklingen har 

koncentrerats till några strategiskt utvalda delar, s.k. utvecklingsområden, av ön som 

karakteriseras av att de är belägna i ett kollektivtrafiknära läge. Den största utvecklingen 

kommer att ske i Lidingös centrala delar, i anslutning till Lidingö centrum och Torsvik. 

Utvecklingen av stadsdelscentran som t.ex. Högsätra på den södra delen av ön ligger till 

grund för att komplettera bostadsbeståndet och närservicen.
105

   

 

Västra Bergsätra och Högsätra är centralt belägna på Lidingö med god tillgång till 

infrastruktur av olika slag. Områdena bebyggdes på 1950- respektive 70 talen av i form av 

lamellhus och skivhus. Naturen omkring områdena är fint bevarad vilket återspeglar de 

samtida stadsplaneringsidéalen.
106

  
 

Ett planprogram för Gångsätra/Högsätra påbörjades 2009 men kom av olika anledningar 

att pausas. Planprogrammet kom att upptas igen 2013 men hade då utökats till att även 

inkludera Västra Bergsätra. Programmet benämndes istället Högsätra-Bergsätra. I start-

PM:et för den senare presenteras en tydlig profil att planprogrammet ska tas fram i dialog 

med boende, aktörer, föreningar och byggherrar. Det framhålls också att dialogen ska 

lägga extra vikt på barnens perspektiv.
107

 Inför Översiktsplanen 2012 och planprogrammet 

för Centrum/Torsvik arbetade staden med en tidig dialog med invånarna, en kontakt man 

vill fortsätta att upprätthålla och förbättra.
108

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Planprogrammets lokalisering i kommunen.
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5.2. Genomförande av medborgardialog, Lidingö stad  
 

Enligt den intervjuade tjänstemannen är syftet med dialog i ett tidigt skede innan något har 

bestämts att belysa de platsspecifika kvalitéer som finns, få kunskap om hur olika platser används 

och upplevs, samt förståelse för vad de boende efterfrågar. Genom en dialog med de boende 

kan en mer övergripande bild av områdets utmaningar, värden och kvalitéer nås.
110

 Det 

enda som är bestämt är att området ska ses över för bostadsutveckling, vilket tidigare är 

utpekat i Översiktsplanen. För att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt är dialog med 

de boende i området viktigt. Både barn och vuxna är experter på sitt närområde. Man får 

en känsla för opinionen i det här området, hur aktiva invånarna är och vad man kan 

förvänta sig i ett samråd, det officiella samrådet som kommer senare i processen för att 

anta planprogrammet. Planprogram är lämpligt för en mer förutsättningslös och 

kunskapsinhämtande dialog just för att det är så tidigt i processen. Ambitionen var att 

dialogen skulle ha en förutsättningslös karaktär och man var noga med att tydligt uttrycka 

dess syfte och varför den här dialogen genomförs. En dialog av en förutsättningslös 

karaktär kräver utpräglad tydlighet. Om man som boende inte förstår syftet kan många 

viktiga synpunkter gå förlorade, som en tjänsteman involverad i dialogarbetet uttrycker 

det:  
 

”Jag tror att det är bra att ha dialog innan man har bestämt någonting men ett problem kan vara 

att det blir svårt att välja inriktning och hur man ska formulera dialogen, vad man ska ha dialogen 

om, vilket kan leda till att det blir svårt för invånarna att engagera sig om det inte rör något konkret 

eller specifikt”.
111

 

 

I den dialograpport som sammanfattar dialogprocessen för Högsätra-Bergsätra har 

ansatsen varit tydlig att påvisa vilken nivå av deltagande som erbjudits. 

Delaktighetsstegen, SKL:s modifierade version av Arnsteins Ladder of participation, har i 

hög utsträckning präglat dialogprocessen och valet av dialogformer.
112

  
 

”Vi tog hjälp av delaktighetsstegen för att motivera vilken nivå av deltagande vi erbjuder i den här 

dialogen. I vårt fall erbjöds konsultation och i viss mån dialog men på det stora hela rådgivande 

synpunkter. Vi var noga med att i alla informationsdelarna vara tydliga att det är rådgivande 

synpunkter, man kan säker vara ännu mer tydlig. Att alla inte kommer få sina synpunkter 

tillgodosessa är något vi har varit tydliga med”.
113

  

 

Medborgardialogen genomfördes med tre olika dialogformer, vilka valdes för att 

komplettera varandra. Genom att blanda metoder har dialogen fått en större spridning, nått 

ut till olika ålderskategorier och underlättat för deltagande genom att ge olika alternativ på 

hur man kan lämna sina synpunkter. De dialogformer man använde sig av var:  

- webbdialog och vykort 

- barndialog  

- drop-in-dialog 

Webbkarteverktyget var utformat så att bra respektive dåliga platser kunde pekas ut på en 

digital karta över området. De georefererade synpunkterna är det enda av dialogformerna, 
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tack vare kopplingen till webbkartan, som är möjlig att visualisera geografiskt och få fram 

statistisk bakgrundsinformation. Vykorten skickades hem till boende i området och 

fungerade dels som information om webbdialogen, dels som ett medel att lämna 

synpunkter på områdets utveckling, då vykortet gick att skicka tillbaka med vändande 

post. Barndialogen hölls med en klass fyra på Lilla Högsätra skola. Fyra stycken lektioner 

hölls med eleverna om bl.a. demokrati, barnkonventionen och stadsplanering. Barnen fick 

arbeta med sina drömtorg, favoritplatser och framtidsvisioner om Högsätra-Bergsätra. 

Drop-in-dialogen hölls på plats i planområdet, i en skolmatsal. Ett tillfälle att träffa 

tjänstemännen över en kopp kaffe för att ställa frågor och lyfta funderingar.
114

  
 

”Om man vill vara delaktig ska man få möjligheten till det och det viktiga är att alla känner att de 

har fått information. Vi kan ju inte tvinga folka att delta men vi kan underlätta och hitta olika 

former för deltagande. Ambitionen blir på något sätt att alla ska vara informerade om att ett 

planprogram är på gång”.
115

 

 

Kommunen överlag är relativt ny på att arbeta med dialog i sådana här sammanhang. Det 

planprogram som pågår nu är det andra som genomförs, efter dialogen inför 

Översiktsplanen. Dialogen inför det planprogram som genomförts tidigare fick ett stort 

gehör och många synpunkter kom in. Det var en utmaning att ta hand om alla synpunkter 

och återkoppla till de som deltagit. En lärdom var att man ska vara extra tydlig av vad man 

kan påverka så att det inte blir en svekdebatt.  Det är svårt att i efterhand dra generella 

slutsatser om någon metod var bättre än den andra eftersom de kompletterar varandra. Ett 

bra resultat kan vara en synpunkt som är väldigt bra eller att man får in flera synpunkter 

och fler har engagerat sig, det blir kvantitet eller kvalitet.
116

 Webbdialogen genererade 113 

synpunkter och visar att 65% som lämnade synpunkter uppgav att de var 45 år eller äldre 

och att fördelningen mellan män och kvinnor var jämn. Den grupp som är minst 

representerad är ungdomar och barn, där är dialogen kompletterad med en barndialog.
117

 

Den gav en mycket värdefull input till det offentliga rummet och att se omgivningen ur 

barnens perspektiv. Webbdialogen var även den dialogform där flest engagerade sig och 

lämnade synpunkter. Det material man får in går även att analysera och blir en viktig 

bakgrundsinformation som ålder, kön m.m. samtidigt som det ger en direkt återkoppling. 

Ambitionen är att alla känner sig hörda. Men sedan är det självklart att alla inte kommer 

att få sina synpunkter tillgodosedda. Tiden får utvisa de kvalitativa vinster som dialogen 

medför.  
 

”Jag tror dock inte att som vissa hävdar, att man tjänar tid på att planförslaget inte överklagas i 

samma utsträckning om dialog genomförs tidigt i processen. På ett sätt tror jag att det är omöjligt 

att ta fram ett planprogam utan dialog med boende och brukare. Då levereras ett planförslag i 

famnen på folk som man inte alls känner till”.
118

 

 

Lärdomar att ta med sig är att dialog måste få ta tid. Inte heller att man lovar för mycket i 

början eller antyder slutsaster och dialogens upplägg, just för att upplägget kan komma att 

ändras. Det förutsätter att en viss flexibilitet finns inplanerad eftersom oanade vändningar 

kan dyka upp när som. Åter igen är tydlighet det viktigaste. Att arbeta med 

medborgardialog systematisk tjänar man på i längden, det blir en igenkänningsfaktor av 
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dialogformer och metoder. Om kommunen har en hög ambition och mål att stärka den 

lokala demokratin så är det en bra väg att gå. Det finns en devis ”väck inte den björn som 

sover”. Om dialogen hamnar snett, vilket lätt kan ske, kan det bli motsatt effekt och en 

svekdebatt. Ett mer transparant förhållningsätt till kommunens beslutsprocesser och att 

invånarna kan vara delaktiga via t.ex. en medborgarpanel kunde vara värt att testa. 

Misstron ligger alltid nära. Det räcker med att ett beslut drar ut på tiden vilket spär på 

misstron och ifrågasättandet av en verklig demokratisk process.  
 

”Stadsutveckling måste få ta tid eftersom det handlar om ett långsiktigt perspektiv, att lägga ett 

halvår på dialog är en viktig grogrund som jag hoppas i längden kommer bidra med positiva 

spridningseffekter”.
119

 

 

 

5.3. Bakgrund, Upplands Väsby 
 

Upplands Väsbys översiktsplan med namnet ”Strategisk Kommunplan 2005 – 2020” 

antogs av kommunfullmäktige i december 2005. År 2006 fick kommunen en ny politisk 

agenda som ville att man skulle titta närmare på de västra kommundelarna för 

bostadssyfte. Det startade som en förstudie som heter Handlingsplan för västra 

kommundelarna. Det i sin tur ledde till arbetet med en fördjupad översiktsplan för 

nordvästra Väsby för områdena Väsby sjöstad, Sättra och Runbyskogens naturreservat, 

som startade 2008 och avslutades i valet 2014 med en folkomröstning. Planförslaget 

refererades till samlingsnamnet Väsby sjöstad. Utslaget för folkomröstningen blev 

negativt d.v.s. kommunens invånare röstade emot planförslaget som föreslagits i FÖP.
120

  

 

Planförslagets utgångspunkt var att utveckla en ny stadsdel som innebar att naturmark 

inom Järvakilen bebyggs. Närheten till Mälaren, platsens naturlandskap och kulturhistoria 

var tänkt att prägla stadsdelens identitet liksom god miljöprestanda.
121

 

 

På kommunens hemsida finns en portal som redovisar kommunens historia av 

dialogprocesser. Tidigare exempel finns då man arbetat mer intensivt med brukare och 

boende i utveckling av deras närområden. Kommunens dialogarbete har främst kommit att 

utvecklas under de senaste sex åren, dels för att det låg i tiden att testa nya former för 

dialog än den traditionella PBL, dels var politiken tydlig med att man ville ut och möta 

medborgarna.
122
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Figur 4. Den streckade linjen visar planförslagets läge i förhållande till Mälaren, Sättra 

naturreservat, Runbyskogen och Upplands Väsby tätort till höger.
123

 

 

5.4. Genomförande av medborgardialog, Upplands 

Väsby  
 

Enligt den intervjuade tjänstemannen var syftet med att genomföra dialog med boende 

inför planförslaget för att man ville träffa medborgare tidigt och innan något var ritat. Man 

ville se området från invånarnas ögon om vilka kvalitéer som är viktiga att värna om eller 

förstärka. Har man en bra medborgardialog kontinuerligt så skapas ett förtroende om att 

det händer något i min omgivning och man blir förvissad om att kommunen kommer att ta 

kontakt. Det stora syftet ger ett ömsesidigt socialt kapital och förtroende. Det ger en känsla 

att jag kan vara delaktig, att det finns många sätt för mig som medborgare att vara delaktig 

i samhällsutvecklingen.  
 

”När man träffas så kommer man få delaktighet, man kommer få ett engagemang, man kommer få 

idéer, man kommer få lokal kännedom, man kommer skapa nätverk inte bara mellan medborgare 

och kommunen utan även andra aktörer. Så det finns all anledning till att ha dialog tycker jag”.
124 

Det blir en skev dialog om dialogens fokus är att ”inte få några överklaganden”. Med 

svensk lagstiftning räcker det med att en person överklagar. Syftet är inte att alla ska bli 

nöjda vilket är en omöjlighet. Att se överklaganden som ett misslyckande för 

medborgardialogen är ett förhållningssätt då man riskerar att fokusera på fel saker t.ex. att 

göra den missnöjda målgruppen nöjd. I ett sådant scenario förloras dialogens övriga 

värden och inflytande ges endast till en specifik målgrupp.   
 

”Jag brukar ställa frågan att effektivitet är kopplat till tid och vad är effektivt egentligen?  Om man 

får något snabbt gjort så kan det gå sönder sedan efter två år. Då är frågan om det var så 

effektivt?”
125
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När dialogarbetet inför Väsby Sjöstad startade var det ett tidigt skede i kommunens 

dialogutveckling. Den arbetsgrupp som arbetade med dialogprocessen var tämligen 

otränad på den här typen av dialog. De dialogformer man använde sig av var: 
 

- traditionella samrådsformer 

- Community Planning 

- eventbaserad dialog 

- drop-in-dialog 

- webb-baserad dialog 

- charrette 

Sedan dialogarbetet startade har det testats ett antal metoder och syftet kom att ändras 

under arbetets gång. Från att ha varit på plats, så nära de boende som möjligt, till en mer 

central placering. Det lokala perspektivet förändrades till ett mer strategiskt perspektiv för 

att nå alla som kan tänkas vara intresserade. Då blev bilden mer övergripande vad 

kommuninvånarna anser om förslaget, och likaså bättre representativitet. I början 

användes de mer traditionella mötesformerna som gestaltades som en biosittning med 

podium och kommunala företrädare, vilka skedde på plats nära de boende.
126

 Den 

dialogformen som var den mest omfattande var Community Planning. Under två intensiva 

veckor arbetade ett konsultteam från England i nära samarbete med allmänheten där en 

gemensam vision för områdets utveckling formulerades. Resultatet kan betraktas som en 

”second opinion”.
127

 Andra dialogformer som testades var eventbaserad dialog, vilket är 

dialog kopplad till händelser som lockar och eggar nyfikenhet. Drop-in-dialog i centrum 

en lönelördag, webb-baserad dialog, charetten och sociala medier som Facebook och 

Twitter.  Vita män över 60 år är de som oftast dyker upp med synpunkter. Till de 

eventbaserade dialogerna och drop-in-dialogen kom fler barnfamiljer. Det är svårt att 

garantera att alla som vill komma till tals får göra det, planerarna kan endast göra sitt 

yttersta för att nå ut och ge möjligheten.     

 
”Tar vi oss som planerare dit människor faktiskt är så får vi ett annat antal i hur många som deltar. 

Väljer vi att vara på plats ser vi vilka som verkligen är engagerade och får se den delaktigheten”.
128

 

 

Lärdomar att ta med sig från erfarenheten av denna dialogprocess är att hade kommunen 

gjort om dialogarbetet idag hade man angripit uppgiften annorlunda. Bristen på 

dialogkunskap i början ledde till mindre bra val. De traditionella mötesformer som hölls 

inledningsvis blev hätska och skapade en fientlig atmosfär. Den strategiska aspekten är 

viktig, att koncentrera dialogen till centrala platser tidigt i processen för att nå en större 

spridning. Det är viktigt att skapa rätt förväntningar samt att det går att vara öppnare än 

vad man tror. Politiken måste vara med i varje led i processen.   
 

”Vill man ha transparens och bjuda in, skapa ett engagemang, delaktighet och öka det sociala 

kapitalet behövs medborgardialogen”.
129
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6. Analys 
 

Sett utifrån det ramverk som låg till grund för den empiriska analysen (se sida 20) beaktas 

variablerna demokratiperspektiv, effektivitetsperspektiv och deltagandeperspektiv i båda 

fallstudierna. Hur man har valt att genomföra medborgardialogen och valet av 

dialogformer skiljer sig dock åt.  

  

 

6.1. Lidingö stads erfarenheter 
 

Lidingö stads erfarenheter visar att en noggrann medvetenhet kring demokrati- och 

deltagandeperspektivet legat till grund för de dialogformer man valt. Man har försökt att få 

en stor spridning till olika målgrupp som bor i området. Parallellt har en barndialog 

genomförts. Dialogmetodernas skiftande karaktär är ett medvetet val för att göra det 

enklare för olika åldersgrupper att lämna synpunkter och tycka till om sitt närområde. En 

ansats att vara tydlig med graden av påverkansmöjlighet löper genom hela 

dialogprocessen. Som den intervjuade tjänstemannen antyder blir ambitionens lägsta nivå 

att ”alla ska veta att något är på gång i sitt närområde”, även om den högre ambitionen är 

att få boende att delta och lämna sina synpunkter. Det är svårt att säga exakt vilka som 

deltog. Statistiken från webb-dialogen var behjälplig för att få information från just den 

dialogmetoden men det säger inget om vilka som deltagit allt som allt.  

 

På frågan om medborgardialog gör det lättare att acceptera beslut och minska 

överklaganden, är svaret varken ja eller nej. Det handlar om ett etiskt och moraliskt 

förhållningssätt. Medborgardialogens enda syfte får aldrig vara att man ska tjäna in tid 

eftersom färre överklagar, även om det är en dokumenterad bieffekt. I första hand måste 

medborgardialog få ta tid för dess kvalitativa värde. Den intervjuade tjänsteman 

poängterar att ”det är omöjligt att ta fram ett planprogram utan dialog med boende och 

brukare” eftersom beslut om deras närmiljö då tas över deras huvuden, utan förankring. 

Samtidigt antyds att med medborgardialog får man en känsla för opinionen i ett område. 

Budskapet är såtillvida tvetydligt men understryker att medborgardialogens vinster är 

mångskiftande.  

 
 

 

6.2. Upplands Väsbys erfarenheter 
 

Upplands Väsby dialogprocess har präglas av en medvetenhet om demokrati- och 

deltagandeaspekter. Till skillnad från Lidingö har man testat sig fram och använt en 

mängd olika dialogformer. Parallellt har kommunen genomgått en utvecklingskurva där 

man insett att en mer central, strategisk placering för dialog är att föredra, än nära de 

boende, dels för att man når ut till fler kommuninvånare, dels för att representativiteten 

förbättras. Vilka som deltagit i medborgardialogen finns det ingen statistik om. Den 

intervjuade tjänstemannen hävdar dock att vita män över 60 år hörde till den målgruppen 

som visat sig mest engagerade. Den stora variationen av dialogformer vittnar om att en 

ambition att nå andra målgrupper funnits. T.ex. kom många barnfamiljer till dialogerna 

som var eventbaserade. Tjänstemannen poängterar att en kontinuerlig medborgardialog 
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skapar förtroende eftersom det bygger på igenkänning och en förvissning att något 

kommer att hända. Delaktighet har erbjudits i den högsta form av medbestämmande, 

genom en folkomröstning. Frågan är om otydlighet i påverkansmöjlighet och mindre 

strategiska beslut i dialogprocessens tidiga skede ledde till en stor opinion mot 

planförslaget? Varav politikerna bestämde sig för att genomföra en folkomröstning.  

 

Vad gäller effektivitetsperspektivet uttrycks tydligt att syftet inte är att alla ska bli nöjda, 

det är en omöjlighet. Att snabbt genomföra en medborgardialog endast för att vinna tid 

och förankra ett planförslag gör mer skada än nytta i längden.   

     

 
 

6.3. Fallstudiernas förhållande till det teoretiska 

ramverket   
 

Av den teori som presenterades i det teoretiska ramverket går det att skönja fragment av 

alla teoriperspektiv i fallstudiernas erfarenheter, antingen utryckt explicit eller inflätat i 

dialogprocessens idévärld. Förhållandet mellan kunskap och handling är central mellan de 

ideologiska grundstenarna och det praktiska utförandet.  De teorier som framhävs något 

extra är de teorier som understryker samtalets, kommunikationens och det ömsesidiga 

lärandets aspekter, den kommunikativa planeringsteorin och den deliberativa 

demokratiteorin, som i sin tur är grundad på Habermas teorier om det kommunikativa 

handlandet.  Båda fallstudierna uttrycker att huvudsyftet med medborgardialog är att se 

det aktuella planområdet från brukarnas och de boendes perspektiv. Genom olika typer av 

dialogformer inhämtas synpunkter och ett konstruktivt samtal kan föras där olika intressen 

vägs samman och områdets kvalitéer och utmaningar blottläggs. Kunskaper inhämtas om 

brukarnas vardagsliv via en interaktiv och förklarande process. Varje målgrupp besitter sin 

egen kunskapssyn och dialogen är medlet där samförstånd kan uppnås, vilket framhålls i 

den kommunikativa planeringsteorin. Förtroendet, tilliten och det sociala kittet stärks 

vilket är det sociala kapitalets förtecken. Den delibertiva demokratiteorin vidmakthåller 

samtalets och argumentationens vitala roll för demokratin, eftersom det förstärker 

förtroendet mellan maktutövarna och medborgarna. Dock är en ideal samtalsituation i 

realiteten omöjlig, att alla ska delta på samma premisser. Fallstudierna påvisar att 

ambitionen att nå så många målgrupper som möjligt är en av grundbultarna i 

medborgardialogens praktiska process. I praktiken går det inte att säkerhetsställa att alla 

deltar på samma villkor och att alla har samma möjlighet att delta. Fallstudierna 

poängterar att det minsta planerarna kan göra är att sprida information via olika kanaler för 

att så många som möjligt ska få information om vad som är på gång. Då får man själv 

välja om man vill delta och på vilket sätt.   
 

Deltagandestegen har visat sig väl användbar inför dialogens planeringsupplägg. Den kan 

liknas vid en deltagandemall där politiker och tjänstemän får bestämma vilken form av 

deltagande man vill erbjuda i dialogen. Att tydligt uttrycka vilken påverkansmöjlighet som 

erbjuds i varje steg av dialogprocessen har visat sig oerhört betydelsefullt. Uppstår 

missförstånd om detta är det stor risk att ett missförtroende brer ut sig, vilket stjälper 

dialogens syfte. Båda fallstudierna, Lidingö stad framförallt, har tydligt påvisat hur man 

anammat deltagandestegens teori i sitt dialogarbete. Upplands Väsby uttrycker vikten av 

det och har genom sin lärandekurva och experimenterande av dialogformer hamnat vid 
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slutsatsen att hade man gjort om dialogarbetet idag, hade man närmat sig uppgiften 

annorlunda. Man hade då valt andra dialogformer i dialogens tidiga skede och varit mer 

tydlig med vilken påverkansmöjlighet som erbjuds.  
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7. Avslutande diskussion och slutsats 
 

På huvudfrågeställningen, om medborgardialog som systematisk metod är ett bra verktyg 

för att levandegöra den lokala demokratin och öka medborgarinflytandet i den fysiska 

planeringen, är svaret ja. Medborgarinflytande pekar på individens självgenererande 

effekter i form av ökat samhällsengagemang, tilltro att påverka sin närmiljö och vardag, 

ökad kunskap om beslutsprocesser och ett stärkt förtroende mellan medborgare och 

beslutsfattare. Medborgardialog bör ses som ett viktigt komplement, att man som 

medborgare kan påverka jämsides den representativa demokratin.  
 

 I teoridelen har de inneboende värden som medborgardialog medför lyfts fram. 

Verkligheten är mer komplex än att förstås av ideologiska och teoretiska förhållningssätt 

men de kompletterar varandra och bringar ljus över handlingens syfte. I 

medborgardialogens kontext beskrivs hur dessa värden konkretiserats och bryts ned till ett 

förfarande som likt en modell försöker göra dialogprocessen applicerbar. I den empiriska 

fallstudien ges exempel på erfarenheter från medborgardialogens praktik och visar att de 

så kallade vinster dialog medför är långt ifrån svart och vitt. Ambitionen för att nå ut till 

olika målgrupper och få medborgare att vilja engagera sig har i båda fallstudierna varit 

hög och en av dialogens milstolpar. Det visar sig dock att även hur starkt engagemang och 

vilja som kommunen besitter att få en välfungerande dialogprocess, är fallgroparna att 

göra ett snedsteg många. Att medborgardialog som systematisk metod har positiva effekter 

i det kortare perspektivet är således inte en självklarhet, utan systematiken och 

kontinuiteten av dialogprocesser bygger upp ett förtroende mellan medborgare och 

tjänstemän sett i ett längre tidsperspektiv. I fallet Upplands Väsby blev det enligt den 

intervjuade tjänstemannen fel från början. Okunskap av dialogprocesser ledde till val av 

dialogmetoder och ett strategiskt förhållande som gav ett hätskt motstånd från första 

början. Sett ur ett längre tidsperspektiv har Upplands Väsby testat olika dialogmetoder och 

landat i en strategi som de tror fungerar bäst för dem.  I jämförelse med fallet Lidingö stad 

hade man dock samma strategi som Upplands Väsby att närma sig de boende i området, 

istället för ett bredare kommunperspektiv, vilket dock visade sig i detta fall fungera väldigt 

bra. Ett exempel som påvisar att medborgardialogens dimensioner är ett brett spektrum att 

beakta. Den socioekonomiska aspekten i ett område kan t.ex. vara en av anledningarna till 

ett sådant utfall. 

 

Medborgardialogens breda spektrum leder in på den sekundära frågeställningen om 

möjligheter och tillämpningar i praktisk tillämpning av medborgardialog. I inledningen 

lyftes några av de komplexa situationer allmänhetens medverkan i planprocessen kan 

innebära. Misstro, skendemokrati och att invånare uppmuntras till att delta men begränsas 

samtidigt av reglerna för hur man kan delta har visat sig bl.a. bottna i dialogens brist på 

tydlighet. Finns inte en utpräglad systematik för hur dialogens syfte och 

påverkansmöjlighet ska beaktas längs hela dialogprocesen är det en stor chans att 

planerarna bemöts med misstro. Likväl att vissa målgrupper ges större inflytande än andra. 

Andra faktorer som tidsaspekten, organisationens tröghet och kunskapen att förmedla en 

medborgardialog spelar också en stor roll. Det kan tyckas naivt att förvänta sig total 

transparens i kommunens verksamhet och att alla medverkande ska uppnå fullständig 

insikt. Däri ligger även en av medborgardialogens möjligheter. Samhällets ständiga 

förnyelser och succesiva paradigmskiften öppnar upp för nya metoder och sätt för 

allmänheten att delta i samhällsutvecklingen.   
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Slutligen och sammanfattningsvist har ansatsen med denna uppsats varit att blottlägga den 

inneboende komplexitet medborgardialog innebär och bryggan mellan teorin och det 

praktiska utförandet.  De bärande idéerna om dialog och medborgarinflytande kan mycket 

väl förverkligas men ändå så lätt stjälpas och motverkas om ett snedsteg görs. 

Medborgardialog måste få ta tid, den måste vara tydlig och kunskap om dess 

genomförande måste finnas hos de ansvariga tjänstemännen. Medborgardialogens retorik 

ska gå hand i hand med dess intention. 

 

 

7.1. Förslag till vidare forskning 
 

Uppsatsens begränsning i form av tid och omfattning, vilket i sin tur styrt innehållets 

ramar, har som det naturligt sker i en studie utelämnat andra perspektiv på målstudien. Jag 

tänkte här presentera förslag och uppmuntra till vidare forskning som inspirerats från 

tankar om medborgardialogens problem och möjligheter.     
 

- Medborgardialogens faktiska resultat 

I kapitlet avgränsning nämner jag att denna studie inte ämnar ge en uppföljning av 

medborgardialogernas faktiska resultat. Jag skulle däremot vilja uppmana till en sådan 

studie som undersöker om medborgardialog som metod får fler att engagera sig och vilka 

som engagerar sig jämfört med tidigare. 

 

- Vem ska driva dialogprocesser – kommunikatörer eller planerare?  

I denna studie har det lyfts fram att tjänstemännens okunskap i dialogprocessens upplägg 

och genomförande kan leda till oanade problem senare i processen. Inte sällan genomförs 

medborgardialoger i form av en projektgrupp där både kommunikatörer, informatörer och 

planerare är involverade.
130

 Jag skulle vilja lyfta fram att en studie som tittar närmare på 

förhållandet mellan medborgardialog och dessa yrkesgrupper vore av intresse. Planerare är 

kunniga om den fysiska planeringens problem och möjligheter medan informatörer och 

kommunikatörer är experter på att förmedla information och upprätthålla en dialog. Hos 

vilken yrkesgrupp hör medborgardialogen hemma? Hur kan man på bästa sätt samarbeta 

för att få rätt expertis på rätt plats? 

 

- Interaktiva plattformar för kontinuerlig dialog istället för punktinsatser  

Den dialogform som beskrivits i kapitlet om medborgardialogens praktik och i den 

empiriska fallstudien, sker på tjänstemännens initiativ och inom en given tidsram. Man 

kan således ifrågasätta om det verkligen är en dialog det handlar om. Jag vill uppmuntra 

till en studie som tittar närmre på medborgardialogens förutsättningar att löpa 

kontinuerligt där både tjänstemän och medborgare kan ta initiativ till att lyfta frågor och 

problem. Då kan medborgardialogen bli en faktisk dialog istället för punktinsatser under 

kortare perioder. Hur digitala plattformar kan utvecklas och användas som ett led i detta 

skulle vara intressant att vidare undersöka. 
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 Tjänsteman, Upplands Väsby, Lidingö stad 
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Bilaga A: Intervjufrågor 
 

Berätta kort om ditt projekt, hur kom om det sig att man valde att genomföra en 

medborgardialog för det här sammanhanget? Vad var din roll i projektet? 

Vilket syfte fyller medborgardialog enligt dig? 

Vilka var medverkande i arbetet med dialogen? (T.ex. enheter, konsulter) 

Har kommunen tidigare erfarenhet av den här typen av medborgardialog?   

Vilken eller vilka metoder användes till att genomföra medborgardialogen? Vilket var deras 

syfte? 

Ur delaktighetssynpunkt, gav någon metod bättre resultat?  

Ur effektivitetssynpunkt, har medborgardialogen underlättat eller försvårat/fördröjt ert arbete?  

Upplever du att medborgardialogen som idé och verktyg fungerar demokratiskt i praktiken? 

Fick alla som ville komma till tals göra det? Vilka medborgare deltog? 

På vilket sätt kan brukarna och invånarna som deltagit sägas ha gynnats av ert arbete med 

dialogerna?  

Blev genomförandet av dialogen som ni tänkt, från idéstadiet till utförandet? Vilka problem 

uppstod?  

Upplevde ni några begränsningar? (Organisatoriskt sätt, tid, kunskap) 

Har du exempel på tillvägagångssätt som fungerat/ skulle fungera bra för att hålla en dialog 

mellan medborgare och beslutsfattare/planerare? Finns det enligt dig någon framgångsfaktor? 

Nu i efterhand, fanns det något som man hade kunnat göra annorlunda i genomförandet av 

dialogen? Finns det några lärdomar att ta med sig?  

Anser du att medborgardialog som systematisk metod är ett bra verktyg för att levandegöra 

den lokala demokratin och öka medborgarinflytande? 

 

 


