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Sammanfattning  
 

Samråd är ett obligatoriskt moment i den svenska samhällsplaneringen i dag. Samtidigt visar 

forskning att det lagstadgade samrådet inte är tillräckligt för att skapa ett 

medborgardeltagande som har inflytande och är representativt. Uppsatsen har studerat 

metoder för medborgardialog i Stockholms stads projekt Fokus Skärholmen. Eftersom Fokus 

Skärholmen är ett pilotprojekt för socialt hållbar stadsutveckling, innefattar det även 

satsningar på medborgardialog, i syfte att undersöka vilka hinder och förutsättningar som 

finns för medborgardialog i förtätnings- och stadsförnyelseprojekt i en stor kommun. 

Materialet har analyserats utifrån teorier från kommunikativ planeringsteori och 

demokratikuben myntad av Archon Fung, professor i medborgarskap och demokrati. 

Resultatet visar att medborgardialog i projektet Fokus Skärholmen har liknande hinder och 

utmaningar som presenteras i forskningen i dag. Resultatet visar också att kommuner och 

stadsdelsförvaltningar behöver stärkta resurser, nya tillvägagångssätt, ökad uppföljning och 

en mer tillåtande byråkrati för att säkra medborgarnas inflytande i fysisk planering.  

 

Nyckelord: medborgardialog, medborgardeltagande, medborgarinflytande, kommunikativ 

planering, Fokus Skärholmen 
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Abstract 
 
Consultation is a mandatory element in Swedish community planning today. At the same 

time, research shows that the statutory consultation is not sufficient to create a civic 

participation that is influential and representative. The thesis has studied methods for citizen 

dialogue in the City of Stockholm's project Fokus Skärholmen. Since Fokus Skärholmen is a 

pilot project for socially sustainable urban planning, it also includes investments in citizen 

dialogue, to investigate the obstacles and conditions that exist for citizen dialogue in 

densification and urban renewal projects in a large municipality. The material has been 

analyzed based on theories from communicative planning theory and The Democracy Cube 

coined by Archon Fung, professor of citizenship and democracy. The results show that citizen 

dialogue in the project Fokus Skärholmen has similar obstacles and challenges that are 

presented in research today. The results also show that municipalities and district 

administrations need strengthened resources, new approaches, increased follow-up and a more 

permissive bureaucracy to secure the citizens' influence in spatial planning. 

 

Keywords: citizen dialogue, citizen participation, citizens’ influence, communicative 

planning, Fokus Skärholmen  
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1 Inledning 
 

Medborgardialog och medborgardeltagande i den fysiska planeringen har expanderat sedan 

början av 1970-talet (Tahvilzadeh et al, 2021). Med medborgardialog menas att till exempel 

en samhällsplanerare bjuder in invånare i ett bostadsområde att tycka till om bostadsområdets 

utveckling. Syftet med att bjuda in medborgare till dialog är att komplementera den 

partibaserade representativa demokratin men kan även bero på politiska koalitioners ökade 

behov av att öka legitimiteten för sina visioner (Tahvilzadeh et al, 2021). Flera kommuner 

uttrycker en vilja att utföra medborgardialoger i dag och en tydlig trend i att ta in mer 

influenser från det som kallas kommunikativ planering. Kommunikativ planering baseras på 

idén om att låta medborgare vara med att forma planeringsunderlag, meddefiniera problem 

och målbilder. Det som förespråkas är att aktörer i planeringsprocesser ska eftersträva 

överenskommelse, ömsesidig tolerans och medbestämmande. Vissa akademiker menar till 

och med att det skett ett paradigmskifte inom planeringsteorin under 1980 och 1990-tal, från 

toppstyrd, expertdriven och rationell planering mot ett kommunikativt planeringsideal 

(Monno och Khakee, 2012., Healey, 1999). Frågan är om det har skett ett paradigmskifte eller 

om medborgardialog har blivit ett buzzword inom samhällsplanering i dag. Det är inte helt 

självklart vad dialog och medborgardeltagande innebär i praktiken. I Sverige har vi en 

lagstadgad medborgerlig rätt till insyn och inflytande i planeringens olika skeden genom plan- 

och bygglagen (1987). Det betyder dock inte att myndigheter har en faktisk skyldighet att 

varken lyssna på eller förstå medborgarnas kritik och perspektiv. Det finns forskning i dag 

som problematiserar hur medborgarnas åsikter hanteras, när medborgarna får komma in i 

planeringsskedet samt vilka medborgare som inkluderas. Medborgardeltagande och 

medborgardialog kan uppfattas på många olika sätt och det kan därför vara svårt att 

generalisera och dra slutsatser om vad som fungerar bäst. Vilket inte är uppsatsens ambition 

utan syftet är att studera vilka metoder och hinder som finns för medborgardialog i ett 

specifikt fall, projektet Fokus Skärholmen; för att undersöka huruvida dessa praktiker ger 

faktiskt inflytande till medborgarna. Dialog som begrepp skapar ju ofta en förväntan om 

samförstånd och lika villkor – men stämmer detta i praktiken?  
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1.1 Syfte och frågeställning  
 
Uppsatsens syfte är att studera metoder för medborgardeltagande och dialog vid 

stadsförnyelseprojekt för att undersöka vilka metoder som tillämpas. Vidare undersöks det 

vilka förutsättningar och hinder som finns för kommuner som arbetar med medborgardialog 

och medborgardeltagande, i ett verkligt fall, genom en fallstudie av Fokus Skärholmen. Med 

detta vill uppsatsen undersöka om medborgardialog ger medborgarna inflytande. 

Forskningsfrågorna för uppsatsen är följande:  

 

• Vilka definitioner och syften finns med medborgardialog i Fokus Skärholmen?  

• Hur ser metoderna ut för medborgardialog i Fokus Skärholmen och innebär 

medborgardeltagande ett reellt inflytande till medborgare?  

• Vilka huvudsakliga utmaningar finns det för att ge medborgarna inflytande vid fysisk 

planering? 

• Vilka förändringar kan tänkas behövas för att öka och förbättra medborgarnas 

inflytande?   

 

1.2 Avgränsningar  
 

Uppsatsen är en kvalitativ studie av ett geografiskt avgränsat område; Skärholmens 

stadsdelsområde i Stockholms stad och är därför en fallstudie. Valet av en fallstudie av 

Skärholmen grundas i att det är ett politiskt pilotprojekt som har högt satta mål om att skapa 

en socialt hållbar stadsutveckling med nydanande planeringsprocesser (Stockholms stad, 

2015). Men även för att stadsdelen är en del utav Stockholms stads förtätningsprojekt. Genom 

att undersöka metoderna för medborgardialoger kan andra kommuners förtätnings- och 

stadsförnyelseprojekt i Stockholms stad och kommuner runt om i landet som potentiellt se om 

metoderna ska replikeras eller om de ska utvecklas. Uppsatsen är kvalitativ då den eftersträvar 

en djupare bild av hur medborgardialog inom stadsförnyelseprojekt fungerar i praktiken 

utifrån både ett forskningsperspektiv och från olika perspektiv inom den kommunala 

organisationen och stadsdelsförvaltningen.  

 

Uppsatsen avgränsas ytterligare till tidigare utförda medborgardialoger i fallstudien, de 

metoderna som används, syftet med medborgardialog samt vilka huvudsakliga förutsättningar 

och hinder som finns för kommuner att inkludera medborgardialog i stadsförnyelseprojekt. 



 9 

Denna avgränsning har valts baserat på behovet av fördjupad kunskap inom dessa ämnen som 

den tidigare forskningen utmålat som viktiga problemområden, samt studiens omfång. 

Slutligen har studien avgränsats till medborgardialogsaktiviteter som kommunen ansvarat för 

och som det finns tillgängligt material till.  

2 Bakgrund  
 

I detta kapitel behandlas först bakgrunden till medborgardialog i den svenska fysiska 

planeringen i dag utifrån Stockholm stads långsiktiga mål och strategier för staden, genom en 

beskrivning av Vision 2040 samt Stockholms översiktsplan. Nästa del beskriver Skärholmens 

historia och slutligen presenteras projektet Fokus Skärholmen.  

 

2.1 Medborgardialog i den fysiska planeringen i Sverige  
 

I Sverige är det lagstadgat i Plan- och bygglagen (PBL) att det ska samrådas med medborgare 

i förarbetet för både översiktsplanen och detaljplaner. Sveriges kommuner och regioner 

(SKR) är en viktig aktör eftersom de har stor påverkan på hur medborgardialog tolkas och 

förstås av samhällsplanerare och andra i kommunala organisationer. Även Boverket har 

utvecklat olika modeller för medborgardialog som inspirerat och använts av 

samhällsplanerare (Tahvilzadeh, 2021). SKR menar att medborgardialog är när dialogen sker 

”…i frågor som är påverkbara och där beslutsfattarna är påverkbara. Frågan och 

målgruppen ska vara tydligt definierade liksom påverkbarheten” (SKR, 2019:10). Enligt 

SKRs definition av medborgardialog finns det också flera dialoger som inte kan räknas som 

medborgardialog. Till exempel är beslutsfattarna inte påverkbara i ett informationsmöte, och 

därför kan detta inte räknas som medborgardialog enligt SKRs definition (Tahvilzadeh, 

2021:40).   

 

Samrådsskyldigheten innebär också att kommunen ska uppvisa ett omfattande underlag till 

samrådet. Vilket i praktiken betyder att kommunen redan beslutat om vissa saker som en 

bedömning av konsekvenser för planen (Boverket, 2021). Skillnaden mellan översiktsplaner 

och detaljplaner är att färre beslut behöver tas inför ett samråd om en översiktsplan än en 

detaljplan. Inför samråd om detaljplaner krävs det att ett planförslag är klart, vilket i praktiken 

innebär att vissa beslut redan är låsta innan medborgarnas förslag kan tas in (Boverket, 2021). 

Boverket gör dock en skillnad mellan samråd och medborgardialog, där medborgardialog går 
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utöver lagstadgade kravet på samråd som står i PBL. Boverket menar att det inte räcker med 

de lagstadgade medborgardialogerna som sker i och med samråden, utan för att få en bra 

dialog behöver medborgare bjudas in tidigare i planeringsprocessen, redan innan 

planprocessen startat (Boverket, 2022). Enligt Boverket ska det finnas en tydlig koppling 

mellan medborgardialog och politiska beslut (Tahvilzadeh, 2021:40).  

 
2.1.1 Vision 2040 – Ett Stockholm för alla 
 

Vision 2040 – Ett Stockholm för alla är ett styrdokument med Stockholms nya långsiktiga mål 

och strategierna för stadens utveckling. Den antogs av kommunfullmäktige år 2017 och 

ersatte Vision Stockholm 2030 (Stockholms stad, 2017b). Vision 2040 fungerar som en 

utgångspunkt för många styrdokument i Stockholm, såsom Stockholms översiktsplan och 

därför relevant eftersom den även påverkar metoder för medborgardialog. Grunden till Vision 

2040 kom från maktskiftet 2014 och bygger på arbetet från Kommissionen för socialt hållbart 

Stockholm. Kommissionens uppdrag var att analysera skillnader i livsvillkor och föreslå 

åtgärder för att bygga en mer jämlik och socialt hållbar stad. Rapporten genererade fyra nya 

visioner för staden som är (1) ett Stockholm som håller samman, (2) ett klimatsmart 

Stockholm, (3) ett ekonomiskt hållbart Stockholm och (4) ett demokratiskt hållbart Stockholm 

(Stockholms stad, 2017b., Stockholms stad, 2015:6). För att uppnå visionen ska staden 

utveckla ett mer aktivt arbete inom staden, ökat samarbete med aktörer i regionen samt 

fördjupa dialogen med medborgarna (Stockholms stad, 2018a).  

 

2.1.2 Stockholms översiktsplan  
 
En översiktsplan är inte ett juridiskt bindande dokument, utan ett strategiskt styrdokument 

som enligt bestämmelser från PBL ska ge stöd och vägledning i hur mark- och vattenområden 

ska användas inom kommuner. Översiktsplanen har en stor betydelse för stadens utveckling 

och för hur den byggda miljön ska både bevaras och utvecklas (Boverket, 2020). Stockholms 

stads aktuella översiktsplan fick laga kraft år 2018 och utgår som tidigare nämnt från Vision 

2040 (Stockholms stad, 2022). Stockholms översiktsplan har, likt Vision 2040, fyra 

stadsbyggnadsmål men med annan beskrivning. De fyra målen för Stockholms stad är en 

växande stad, en sammanhängande stad, god offentlig miljö och en klimatsmart och tålig stad 

(Stockholms stad, 2018a). Stockholms stads syfte med medborgardialog är att skapa en 

starkare tillit till lokalsamhället och samhörighetskänsla samt öka invånarnas insikter om 
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stadens verksamheter. För att uppnå visionen ska alla medborgare ha möjlighet att påverka 

stadens utveckling (Stockholms stad, 2021b). Nedkommande avsnitt behandlar de relevanta 

avsnitten från översiktsplanen som berör medborgardialog och fallstudien Fokus Skärholmen.  

 

2.1.2.1 Medborgardialog i översiktsplanen  
 
Medborgardialogens betydelse för stadens utveckling betonas flera gånger i översiktsplanen 

och tillskrivs också en egen rubrik under översiktsplanens kapitel som heter En socialt 

sammanhållen stad. Målet för staden är att öka dialog och delaktigheten i stadsbyggandet 

(Stockholms stad, 2018a:12). Syftet med medborgardialog och deltagande är att öka stadens 

förståelse för de lokala behoven och medborgarnas önskemål i stadsutvecklingen. Utifrån 

översiktsplanen framkommer det att staden vill förbättra delaktigheten i staden med tidigare 

dialoger, nya digitala hjälpmedel och nya metoder för att medborgarnas synpunkter ska tas 

tillvara på ett bättre sätt. Vikten av återkoppling och utvärdering efter medborgardialogerna 

utförts betonas också (Stockholms stad, 2018a:41). Staden ska även anstränga sig för 

inkludera grupper som sällan kommer till tals, varav barn och unga lyfts som en 

underrepresenterad grupp i medborgardialog i staden (Stockholms stad, 2018a:50).  

 

2.1.2.2 Fokusområden i Översiktsplanen 
 
I översiktsplanen har Skärholmens stadsdelsområde pekats ut som ett av stadens fyra 

fokusområden. Syftet med fokusområde är att kommunen ska satsa på bland annat extra 

resurser för att få i gång bostadsbyggandet på dessa platser (Stockholms stad, 2018a:34). 

Varför Skärholmen blev ett fokusområde är bland annat för att Kommissionen för ett socialt 

hållbart Stockholm ansåg att Skärholmen var ett prioriterat område för att försöka skapa ett 

mer sammanhållet Stockholm. I översiktsplanen påpekas det även att området har en viktig 

regional funktion. I praktiken innebär det för Skärholmen riktade satsningar på ny 

infrastruktur, nya bostäder, bättre offentliga rum och platser med mera (Stockholms stad, 

2018a:37).    

 

2.2 Skärholmens historia  
 
Skärholmen är en del utav det välkända Miljonprogrammet från den dåvarande 

socialdemokratiska regeringens bostadsmål att bygga en miljon bostäder mellan 1965 och 

1975. Skärholmen präglas av modernismens ideal, med en arkitektur från miljonprogrammets 
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massproducerande byggnadsstruktur och karaktäristiska drag av ett ekonomiskt lönsamt 

husbyggande. Samtidigt eftersträvades en ”stadsmässig karaktär” i stadsdelsområdet vilket 

resulterat i att Skärholmen i dag är formad av trafikseparering med utspritt gatu- och 

gångnätverk samt funktionsseparering med lite grönska och få arbetsplatser i stadsdelens 

centrum (Stockholms stad, 2017a:6). Majoriteten av den fysiska bebyggelsen har formats som 

öar kring centrum och tunnelbanestationer och består av radhus och villor samt lamell- och 

skivhus i ett kuperat landskap med höga bergstoppar och nära till Mälaren. Efter nästan fem 

decennier har det tillkommit få nya bostäder och mindre kompletteringar (Stockholms stad, 

2017a).  

 

2.3 Fallstudie Fokus Skärholmen  
 

Skärholmens stadsdelsområde inkluderar stadsdelarna Sätra, Skärholmen, Bredäng och 

Vårberg som tillhör Söderort och ligger i Stockholms kommun. Stockholms stad är uppdelad i 

stadsdelsförvaltningar som ansvarar för servicen inom ett stadsdelsområde. I Skärholmens 

stadsdelsförvaltning är det Skärholmens stadsdelsnämnden som beslutar vad som ska 

prioriteras i stadsdelen (Stockholms stad, 2021d). 2021 var befolkningsmängden 36 759 

invånare (Stockholms stad, 2021a). Efter det politiska valet 2013 i Stockholm konstaterades 

det att det fanns få projekt i Skärholmen och som resultat skulle det satsas på 

stadsdelsområdet. 2015 beslöt stadsbyggnadsnämnden att påbörja detaljplansprocesser och 

sedan fastslogs det av kommunfullmäktige att Skärholmen skulle vara ett profilprojekt, även 

kallat Fokus Skärholmen (Stockholms stad, 2015). Syftet med projektet är att få en väsentlig 

ökning av bostadsbyggandet i området samtidigt som det ska vara ett profilprojekt för social 

hållbarhet. Fokus Skärholmen är också ett pilotprojekt för nya metoder i syftet att skapa en 

socialt hållbar stadsutveckling i området varav resultatet och kunskapen från projektet ska 

användas för att berika hela staden (Stockholms stad, 2018a, Stockholms stad, 2017b). Fokus 

Skärholmens mål har sin utgångspunkt i de två strategiska dokumenten Vision 2040 – Ett 

Stockholm för alla och Stockholms översiktsplans generella mål samt från rapporterna av 

Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm om social hållbarhet (Stockholm, 2015:6–7).  

 

Det övergripande målet för Fokus Skärholmen är att bidra till Vision 2040 och Stockholms 

stads översiktsplan för att skapa en trygg och levande stad utifrån Skärholmens lokala 

förutsättningar (Stockholms stad, 2021b). Utifrån Vision 2040 och översiktsplanens mål och 

stadsbyggnadsstrategier har Fokus Skärholmen utkristalliserat tre egna mål: 
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- Sammanhållen och varierad 

- Levande och innehållsrik 

- Delaktig och lärande 

(Stockholms stad, 2015., Stockholms stad, 2017a:1–2) 

 

Projektet blev också till med bakgrunden att Stockholms stad i dag lider av en stor 

bostadsbrist. I Översiktsplanens vision för förtätningen av Stockholm stad har det uttryckts en 

önskan om att pröva nya lösningar för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden 

(Stockholms stad, 2018a:17, 20). I grunden är Fokus Skärholmen en pusselbit i Stockholms 

stads förtätningsmål att bygga 140 000 nya bostäder till 2030. Till en början var 

målsättningen för Fokus Skärholmen 4 000 nya bostäder men har nu utvecklats till 6 300 

planerade bostäder, där 19 detaljplaner ingår (Stockholms stad, 2017a). För att konkretisera 

och utveckla de tre stadsbyggnadsstrategierna, som nämns ovan, i linje med projektets fokus 

på en socialt hållbar stadsbyggnad, skapades fyra mer detaljerade stadsbyggnadsstrategier 

(Stockholms stad, 2017a:11–12):  

 

Allsidiga boende miljöer - För att motverka den rådande trångboddheten i Skärholmen ska det 

byggas fler bostäder parallellt med att stadsdelen funktionsseparerade bebyggelse ska minskas 

genom att bland annat skapa nya platser för offentlig och kommersiell verksamhet. 

 

Ett promenadvänligt gång- och gatunät - Skärholmen ska få ett välintegrerat nät, trafikleder 

ska bli gator och ska tryggheten ökas genom bättre koppling mellan de olika områdena i 

stadsdelen.   

 

Mångfald av gemensamma rum - Skapandet av forum och offentliga platser ska öka 

gemenskapen, möten och samspelet mellan olika grupper i Skärholmen. I praktiken är dessa 

offentliga platser för Skärholmen gröna områden och parker.  

 

Lokalt förankrad process - I praktiken ska en lokal förankrad process innefatta 

medborgardialog och deltagande. Målet med att ha medborgardeltagande är att stärka 

delaktigheten och öka kunskapen för både stadsdelen och medborgarna i planeringsprocessen. 

 

De fyra stadsbyggnadsstrategierna för socialt hållbar stadsbyggnad har sedan legat till grund 

och utformat flera detaljplaner som har dessa strategier inarbetade. Ett exempel är 
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detaljplanen för Vårbergsvägen, ett stort område mellan Ekholmsvägen och Vårbergs 

sjukhem som ska gå från en gles och stor trafikstruktur till en mer stadsmässig gata.  

”Detaljplanen för Vårbergsvägen syftar till att möjliggöra för cirka 1200-1400 
bostäder, ytor för en ny F-9 skola, två nya förskolor samt en utbyggd förskola.” 
(Stockholms stad, 2017a:18). 

3 Tidigare forskning  
 
I det här kapitlet presenteras den tidigare forskningen kring medborgardialog och deltagande, 

utifrån ett historiskt och nutida perspektiv. 

3.1 Medborgardialog och deltagande ur ett svenskt perspektiv 
 

Att bjuda in medborgare till deltagande, dialog och inflytande i planeringen har funnits länge i 

Sverige, men har blivit en populärare strategi för att komplettera den representativa 

demokratin, allt eftersom partier tappat sin lokala förankring menar Montin (2021). På 1970-

talet lades en stor tyngd vid att de politiska partiernas politik skulle formas efter 

medborgarnas åsikter och önskningar för att förbättra politikens lokala förankring. Därför 

skulle det skapas nya arenor för medborgare, beslutsfattare och aktörer för öka deltagandet 

och engagemanget i allmänna frågor (Montin, 2021). Vidare in på 1990-talet spreds 

demokratiska ”förnyelseexperimentet” och efter propositioner och initiativ från SKR 

skapades ännu ett uppsving för medborgardialog (Montin, 2021:23). I dag råder fortfarande 

en syn på medborgardialog ”… som ett komplement till representativa demokratin, inte ett 

alternativ” (Montin, 2021:24). Tunström (2009) poängterar även att det skedde en vändning 

under 1980-talet inom den politiska styrningen, där den starka offentliga makten övergick till 

ett allt vanligare privat-offentligt partnerskap. En förvandling skedde från traditionell 

offentlig styrning (government) till offentlig-privata blandningar (governance) menar 

Tunström (2009:15). Monno och Khakee (2012) poängterar att den neoliberala politiken 

också påverkat hur planerare ser på medborgardeltagande, där medborgare likställs med 

konsumenters val och betalningsvilja. Monno och Khakee (2012) tillägger också att under 

1990-talet utvecklades en del motsägelsefulla trender i samhällsplaneringen, eftersom den 

gick mer mot att var marknadsdriven. Men samtidigt fanns det ett starkt intresse och ökad 

trend för kommunikativ eller kollaborativ planering. I den offentliga debatten skedde också 

ett skifte från representativ till deliberativ demokrati, vilket ledde till att deltagande planering 

började bli mer av en institutionaliserad praktik (Monno och Khakee, 2012).  
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Kritik mot den nyliberala ekonomiska politiken och dess tillväxtekonomi riktar sig mot att 

den har blivit för stark och att den hotar själva demokratin, eftersom de menar att privata 

intressen är överordnade allmänna intressen (Montin, 2021). Montin menar att detta i 

praktiken innebär att privata intressen är överordnade det allmänna intressena ” … eftersom 

värdet av konkurrens överordnas värdet av demokratiska beslutsfattanden” (Montin, 

2021:23). Henecke och Khan (2002:30) tillägger att i dag, eftersom kommuner har mindre 

medel i form av kapital, blir de också mer beroende av privata aktörers investeringar. 

Henecke och Khan (2002) diskuterar att i en sådan kontext kan det tänkas att detta bidrar till 

att planerare lyssnar mer på inflytelserika aktörer och de andra mindre inflytelserika aktörerna 

hamnar längre ner på prioriteringslistan.   

 

Khakees resonemang (2006:13–14) går i samma linje och diskuterar att efter 1990-talet har 

samhällsplaneringen förändrats och blivit mer komplex på flera sätt, varav den mest slående 

är att offentliga organisationerna har blivit marknadsorienterade med privatiserat ansvar för 

”kollektiva nyttigheter”. Khakee (2006) lyfter resursbegränsningar som ett problem som 

tvingar kommuner att använda nya strategier såsom nätverksstyrning. Khakee (2006) påpekar 

även att i dag handlar mycket av den kommunala politiken om att skapa goda förutsättningar 

för den lokala utvecklingen genom att samordna olika resurser och att det finns en tydlig 

uppdelning mellan politiken och samhällsplanerarna. Uppdelningen i att politiker sköter 

politiskt övergripande frågor medan samhällsplanerare och andra aktörer tar hand om den 

operativa delen. Detta menar Khakee (2006) har resulterat i mer individcentrerad 

demokratimodell, vilket lett till att medborgarna inte tycker det är självklart längre att 

använda traditionella kanaler för påverkan, utan medborgarna använder oftare 

konsumentkanaler såsom bostadsrättsföreningar. Detta har i förlängning påverkat 

samhällsplaneraren syn på människor, som Khakee (2006) menar gått från medborgare till 

brukare- eller konsument.   

 

3.2 Planerares och medborgares syn på planering  
 
Åströms (2020) undersökte samhällsplanerares förtroende för medborgare och resultatet från 

studien visade att färre än hälften av de intervjuade stadsplanerarna ansåg att medborgarna 

visste vad kommunens arbeten och problem handlade om. Studien visade även att färre än en 

av fyra planerare håller med om att medborgarna har kunskap om hur kommunalt arbete 

fungerar (Åström, 2020:89). Åström (2020:84) diskuterar att många planerare i dag tänker sig 



 16 

att digital teknologi kan bidra med ökat förtroende och fungera som en stärkande länk mellan 

medborgare och beslutsfattare. Åström lyfter dock att empirisk bevisning påvisat att 

deltagande i sig själv inte främjar förtroende och att det därför finns en allmän svaghet med 

denna typ av initiativ. I en medborgarutvärdering av olika politiska områden i svenska 

kommuner hamnar samhällsplanering sist. Endast fyra av tio svenskar är nöjda med hur 

stadsplaneringen bedrivs i dag (Holmberg, 2018 se Åström, 2020:85). Vidare menar Swain 

och Tait (2007) det existerar en “förtroendekris” inom planering i dag. Modern planering 

anses ofta som alltför byråkratisk, partisk mot företagens intressen samt att det finns en 

oförmåga att förstå och arbeta för medborgarna. Swain och Tait menar att deltagande är en 

möjlig att återställa medborgarnas förtroende – om medborgarna har positiva erfarenheter av 

deltagande, ökar deras förtroende för staten. Samtidigt är insatserna höga eftersom en dålig 

erfarenhet missgynnar tilliten (2007).  

 

Khakee (2006:19) diskuterar även samhällsplanerares synsätt på medborgardialog. Han menar 

på att planering i dag domineras av teknisk expertis, vilket kan vara ett hinder för 

medborgardeltagande. I praktiken innebär det att samhällsplanerare först tar hänsyn till 

tekniska kunskapen och sekundärt medborgarnas synpunkter och kunskaper. Många 

samhällsplanerare ser också ett problem med medborgardialog och deltagande eftersom det 

kostar pengar, varav det blir en avvägning mellan ett mer fördjupat deltagande mot en 

effektivare planeringsprocess (Khakee, 2006., Monno och Khakee, 2012:89). Monno och 

Khakee (2012) tillägger även att parallellt med detta kan ett hinder i medborgardeltagande 

vara att de inblandade med teknisk expertis, såsom landskapsarkitekter, inte alltid är särskilt 

intresserade av att bli ifrågasatta av medborgarna. Monno och Khakee (2012) menar också att 

det finns ett tydligt gap mellan planerares och medborgares synsätt och åsikter om 

medborgardeltagande. För planerare, förtydligar Monno och Khakee (2012), behöver 

medborgardeltagande egentligen inte ha mer än ett symboliskt värde. Medan medborgarna 

värderar medborgardeltagande för att de hoppas få tydliga fördelar med deltagandet såsom 

vara med och påverka framtida beslut samtidigt som de införskaffar en fördjupad kunskap om 

hur samhället fungerar. Henecke och Kahn (2002) tillägger även att det finns en utmaning i att 

det råder en avsaknad av tydliga spelregler för medborgarna när de bjuds in till deltagande. 

Det är svårt att på förhand få medborgarna att förstå de möjligheter och begränsningar som 

finns i medborgardeltagande och det skapar ofta orealistiska förväntningar och besvikelser i 

olika ambitiösa medborgardialoger och projekt (Henecke och Kahn, 2002).  
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3.3 Förutsättningar och hinder för medborgardialog 
 
Tahvilzadeh (2015) förklarar att rent generellt är det svenska policyinnehållet för 

medborgardialog vagt och karaktäriseras av en svag institutionalisering och formella ramverk. 

Generellt är policyn att alla grupper är potentiella deltagare och att dialog kan vara allt från en 

enkät till informationsmöte. Tahvilzadeh (2015) påpekar också att den litteraturen som finns 

om deltagande visar att medborgardeltagande nästan alltid initieras top-down av statliga 

organisationer i norra Europa och USA utan att faktiskt alltid ha ett politiskt stöd. Vilket kan 

visa på att medborgardeltagande oftast krävs rent lagligt, men också stannar där och sällan 

utvecklas eller fördjupas. Även om ingen direkt ifrågasätter att medborgardeltagande är ett 

sätt att tillämpa demokrati på, finns det en del kritik kring retoriken och effektiviteten från 

deltagandet (Tahvilzadeh et al, 2021). Andra kritiker menar att deltagande är ett slöseri med 

tid och enbart ett retoriskt knep och i praktiken är en förlängning av staten (Monno och 

Khakee, 2012:86). Vissa menar också att medborgardeltagandet som den ser ut i dag bara 

reproducerar dominerande maktstrukturer som är inbäddade i en politisk neoliberal agenda 

(Monno och Khakee, 2012:86).   

 

3.4 Medborgarnas faktiska inflytande  
 
Inom forskningen har studier otaliga gånger visat att medborgardialog och 

medborgardeltagande inte har skapat det medborgarinflytande som var tänkt (Montin, 

2021:24., Khakee, 1999 se Henecke och Khan, 2002:29). Henecke och Kahn (2002) lyfter 

även studier som visat att medborgarnas inflytande oftast bara berör frågor om detaljer i 

planernas utformning men de har inget inflytande över frågor med mer strategisk eller 

övergripande karaktär (Miller, 1982., Fog, 1992 se Henecke och Khan, 2002:29–30). Detta 

stämmer inte bara in på samråd utan även på mer ambitiösa medborgardialoger där deltagarna 

bjudits in i ett tidigt skede i planeringsprocessen. Dock behöver det inte enbart ses som 

negativt att deltagarna inte har direkt inflytande enligt Tahvilzadeh (2021:55). 

Medborgardialog och medborgardeltagande kan ges positiva effekter ändå, till exempel kan 

dialog generera en effekt av ökat förtroende för det politiska systemet. För deltagarna i 

dialogen kan en positiv effekt vara att medborgardialogen öppnar för insyn i ”maktens 

korridorer” och att medborgardialogen kan öka folkbildningen (Tahvilzadeh, 2021). Åt det 

andra hållet kan medborgardialog öka politiker och samhällsplanerares medvetenhet och 

förståelse för den sociala miljö de verkar och ansvarar för samt generera nya perspektiv. 

Tahvilzadeh (2021) problematiserar dock de faktum att beslutsfattare och samhällsplanerare 
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kan styra vilka som bjuds in att delta, när dialogen ska ske, syftet med dialog och vilka frågor 

som ställs, vilket då begränsar dialogen och påverka deltagarnas sammansättning samt antal. 

Studien från Tahvilzadeh et al (2021) visar att det är väldigt sällan som medborgarna kan 

styra över hur deras åsikter sammanfattas till exempel.  

 

En problematik som forskare lyfter kring medborgardialog i kommunala arbeten är att det 

finns bristande resurser och insyn i hur medborgarnas åsikter hanteras. Tahvilzadeh et al 

(2021:54) undersökning påvisar att dokumentationen av medborgardialoger ofta är bristfällig. 

För det första skrivs det inte ut exakt vilka synpunkter från medborgarna som påverkat 

beslutsfattarna och för det andra vilka som bearbetat synpunkterna eller vilka synpunkter som 

sorterats bort. Tahvilzadeh et al (2021) studie visar att det finns en brist i struktureringen av 

dokumentation av medborgardialog. Det empiriska materialet från studien visar också att 

organiseringen av medborgardialoger oftast är öppna, konsultativa forum för antingen 

informationshämtning eller informationsspridning av planfrågor. Men det är ytterst ovanligt 

med konsensusskapande samtal där deltagna har direkt inflytande över en fråga (Tahvilzadeh 

et al, 2021:54). Monno och Khakee (2012:88) menar också att samhällsplanerare tycks 

föredra individuellt deltagande, eftersom desto fler som dyker upp på till exempel 

informationsmötet, desto lättare blir det att legitimera kommunens beslut.  

 

3.4.1 Medborgarbudget  
 
Ett exempel på ett mer ambitiöst försök till medborgardeltagande är från 1989, när det 

dåvarande Vänsterpartiet- eller arbetarpartiet i staden Pôrto Alegre i Brasilien utförde en 

reform som de kallade medborgarbudget (Fung, 2006). Genom ett komplext system av öppna 

möten med medborgare och medborgarorganisationer i staden beslutades det om vilka 

investeringar som skulle utföras. Vilket resulterade i en demokratiskt röstad generell 

statsbudget. I praktiken innebar det för staden att de fattigare områdena prioriterades i högre 

grad än tidigare. Till exempel ökade procentandelen för rinnande vatten i stadens kvarter från 

75 procent till 98 procent (Fung, 2006:71–72). När en medborgarbudget genomförs på ett 

ambitiöst sätt kan det vara ett bra exempel för en lyckad metod för medborgardeltagande. 

Eftersom, när det väl utförts korrekt, kan ge medborgarna makten att faktiskt påverka 

politiska beslut där resultatet kan bidra till sociala förändringar (Tahvilzadeh, 2015).  
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4 Teori  
 
I teorikapitel presenteras uppsatsens teoretiska ramverk som börjar med kommunikativ 

planeringsteori. Därefter introduceras demokratikuben samt kategoriseringen av olika 

minipubliker.  

4.1 Kommunikativ planering  
 

Under det senaste decenniet menar en del akademiker inom planering att det skett ett 

paradigmskifte alternativt en ”kommunikativ vändning” inom planeringsteori (se till exempel 

Healey, 1999., Monno och Khakee., 2012., Tunström, 2009). Kommunikativ planeringsteori 

kan också ses som en motreaktion från det tidigare idealet om en rationell och expertdriven 

planering, som har fått kritik av bland andra Fainstein (2000) för att vara för fokuserad på det 

fysiska resultatet och med för lite hänsyn till maktstrukturer, vilket påverkat städer till att bli 

segregerade. Fainstein (2000) menar att kommunikativ planeringens huvudsakliga fokus är att 

lyssna på människors berättelser och skapa konsensus mellan olika perspektiv. En av 

grundarna till kommunikativ planeringsteori är Jürgen Habermas (Tunström, 2009). Jürgen 

Habermas skapade ett komplext idéverk om en ideal dialog och kommunikativ rationalitet 

som inspirerat teoretiker till det som i dag kan kallas kommunikativ teori (Fainstein, 2000). 

En ideal dialog, menar Habermas, är en inkluderande argumentation som har potential att 

skapa konsensus mellan medborgarna vilket i sin tur kan bidra till ett rationellt handlade 

(Bond och Thompson-Fawcett, 2007). Kommunikativ planeringsteori bygger i stora drag på 

Habermas idé om att en planeringsprocess kan bli inkluderande, diskursorienterad och 

konsenusskapande och att detta kan skapa ett socialt lärande om det visas respekt för olikheter 

och erkännandet av andras värderingar (Bond och Thompson-Fawcett, 2007:451). Något som 

i dag återspeglas i den kommunikativa planeringsteorin. Tunström (2009) beskriver kärnan av 

kommunikativ planering som en process: 

”Det är den demokratiska processen, med medborgarinflytande och planerarrollen 
som betonas inom kommunikativ planering, inte problemen (såsom segregation, 
nedslitna stadsmiljöer eller liknande) eller resultaten i sig.” (Tunström, 2009:149)  

Patsy Healey, vidareutvecklar idéerna från kommunikativ planering till det hon benämner 

som kollaborativa planering. Healey (2003) ställer sig kritisk till idén att det finns en rationell 

planering eftersom hon menar att all handling och mening är socialt konstruerad. Enligt detta 

tankesätt innebär det att samhällsplanering är styrd av människors värderingar och politiska 

beslut. Fainstein (2000) menar att det finns en problematik från kommunikativa teoretiker, att 
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när den ”ideala dialogen” blir målet med planering, görs också ett antagande att om konsensus 

skapas, försvinner alla djupt strukturella konflikter. Poängen är att både medborgardeltagande 

och dialog kan vara begränsade av strukturella, ekonomiska och kulturella faktorer. Något 

annat många kritiker poängterar är att dessa ideal kan vara just för idealistiska och svåra att 

sätta i praktiken och att det vilar en problematik i att sätta för mycket fokus på planerarens 

roll, eftersom kontexten som planeraren arbetar inom och själva resultatet från planering 

försvinner (Fainstein, 2000). Antaganden om att både argumentation kan ske naturligt och 

inkluderande och att konsensus alltid är eftersträvansvärt och uppnåbart är också viktiga 

kritiska poänger som gjorts (Fung 2006:67., Bond och Thomson-Fawcett, 2007:451). Bond 

och Thomson-Fawcett (2007) menar att för att ens kunna uppnå dessa antaganden måste det 

för det första finnas en jämställd miljö för deltagarna att delta i. För det andra måste 

inkludering och jämställdhet finnas i själva kommunikationen mellan medborgarna. Likt 

Healey (2003) menar Bond och Thomson-Fawcett (2007:451) att miljöer och dialoger 

omöjligen kan vara helt neutral, naturlig eller apolitisk.  

 

En annan kritik som Huxley och Yiftachel (2000) framför är att kommunikativ planeringsteori 

inte kan ha uppnått status som ett paradigm i vare sig akademin eller planeringsteorin, även 

om kommunikativ planering påverkar en mängd praktiker såsom ekonomiska teorier, 

designprocedurer, beslutsprocesser tillsammans med en myriad av andra källor till 

institutionellt beteende. Huxley och Yiftachel (2000:339) föreslår att i stället för att leta efter 

”en” eller ”den” planeringsteori som är styrande, är det mycket produktivare för teoretiker och 

de som praktiserar planering att kritiskt granska själva planeringen. Alltså; ställa frågor samt 

förstå planeringens roll som en statsrelaterad strategi i skapandet och regleringen av rum, 

population och utveckling (Huxley och Yiftachel, 2000).  

 
En teoretiker som har varit viktig för kommunikativ planering generellt och speciellt i svensk 

planering, är den amerikanska samhällsplaneraren Susan Arnstein (1969). Arnstein definierar 

medborgardeltagande som en kategorisk term för medborgarmakt, och hennes mest kända 

forskning behandlar medborgarinflytande. Varav Arnstein (1969) understryker vikten av 

utsatta grupper bör ges större inflytande över hur staden byggs och planeras. Arnstein anser 

även att top-down initiativ patologiskt tillhör symboliska praxis och ”icke-deltagande” som 

drivs av statliga intressen som antingen manipulerar eller minskar medborgarnas engagemang 

till det hon kallar terapi eller manipulation av information (Tahvilzadeh, 2015). Arnstein 

(1969) redovisade medborgarnas inflytande i planeringsprocessen genom det hon kallar 
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”deltagandestegen”. Stegen symboliserar graden av inflytande och makt som 

medborgardeltagarna har i planeringsprocessen. Från den lägsta typen av inflytande, som hon 

kallar manipulation och terapi, till högsta formen av inflytande som hon menar är 

medborgarkontroll och helt delegerad makt. Deltagandestegen har influerat och inspirerat 

många av Sveriges landsting, kommuner och planerare och många använder sig i dag av 

Arnsteins stege som ett verktyg i sina styrdokument (Tahvilzadeh, 2021). Tahvilzadeh 

(2021:42) ställer sig dock frågan ”... medför inbjudet medborgardeltagande alltid en 

överföring av makt till medborgare?” och problematiserar kommuners användande av 

deltagandestegen, eftersom beslutsfattare och offentliga organisationer kan använda sig av 

stegen för att enbart legitimera sina praktiker och motiv.  

  

4.1.1 Demokratikuben  
 
Denna studie har inspirerats av Tahvilzadeh med flera (2021), vars artiklar använt sig av 

Archon Fungs (2006) demokratikub för sin forskning. Fung (2006) utvecklade ett ramverk för 

att öka medvetenheten och förståelsen för alla olika institutionella möjligheter som finns för 

medborgardeltagande i statliga organ. Han myntade något som han kallar för en 

”demokratikub”.  I den sammanför han tre dimensioner för deltagande vilka är (1) rekrytering 

av deltagarna, (2) kommunikation och (3) graden av inflytande (Fung, 2006:71). De tre 

dimensionerna skapar en kub av olika institutionella designförslag för deltagande. Även om 

syftet inte är att förespråka en specifik design som den bästa eller allmängiltiga, anser Fung 

(2006) att de mest önskvärda formerna av deltagande är deliberativa- alltså 

konsensusskapande. Syftet med demokratikuben är dock att åskådliggöra egenskaper som 

beslutsfattare och arrangörer till medborgardeltagande och medborgardialog har att välja 

mellan (Tahvilzadeh, 2021). Inom varje dimension finns olika sätt att organisera deltagande 

på, som kan vara mer eller mindre inkluderande menar Fung (2006).  
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Figur 1. Demokratikuben. Återskapad efter Tahvilzadeh et al (2021:43) översättning av Fung (2006) original, 

publicerad i Public Administration Review. 2006, Nr 66, s. 66–75.  

 

4.1.1.1 Rekrytering av deltagare i demokratikuben  

 
Figur 2. Metod för rekrytering av medborgare. Återskapad och översatt av Lilly efter Fung (2006) original, 

publicerad i Public Administration Review. 2006, Nr 66, s. 66–75.  
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Rådgöra/konsultera

Kommunikativ påverkan
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Inom rekryteringen av medborgare finns det metoder som är mer eller mindre inkluderande 

och kan även kategoriseras som antingen minipubliker eller snarare statliga eller helt 

allmänna enligt Fung (2006), se figur 2. Expertförvaltning är till exempel inte en minipublik 

och är också den mest exkluderande rekryteringsprocessen eftersom i praktiken betyder 

metoden att experter bjuds in att delta i dialog men inte medborgarna, och därför är det 

definitionen av en exkluderande metod ur ett medborgardeltagandeperspektiv. En bred 

offentlighetssfär är å andra sidan inte heller en minipublik eftersom hela allmänheten bjuds in 

och en minipublik betyder en slags mikrooffentlighet (se kapitel 4.1.2). Öppet självurval är ett 

exempel på en minipublik och den vanligaste metoden i Sveriges kommuner i dag, som 

betyder att medborgarna rekryterar sig själva genom en öppen inbjudan på nätet och andra 

platser, något som ofta leder till att de med tid och resurser deltar i dialogen (Tahvilzadeh, 

2021., Fung, 2006). Det slumpmässiga urvalet utgår i stället endast från statistiska metoder 

för att möjliggöra för en starkt representativ minipublik (Tahvilzadeh, 2021). 

 

4.1.1.2 Kommunikation i demokratikuben 

 
Figur 3. Kommunikation- eller dialogvarianter. Återskapad och översatt av Lilly efter Fung (2006) original, 

publicerad i Public Administration Review. 2006, Nr 66, s. 66–75.  

 

Fung (2006) menar att kommunikation eller dialog inom medborgardeltagande kan ske på 

flera olika sätt, vilket illustreras i figur 3. I praktiken betyder det att en dialog är olika intensiv 

beroende på kontexten dialogen sker inom såsom var dialogen sker, vilket syfte dialogen har 

och vilka som deltar i dialogen. Sker dialogen på ett öppet stormöte blir dialogen oftast 

enkelriktad, där den beslutsfattande parten ger information medan medborgarna lyssnar som 

åskådare. Tahvilzadeh (2021:41) tillägger att enkelriktad kommunikation inte enbart sker på 

öppna stormöten, utan kan även vara fallet när medborgarna ska tycka till genom att till 
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exempel svara på en enkät om hur en plats upplevs. En viktig faktor som bör tilläggas är att 

alla former av inbjudet deltagande präglas av beslutsfattarna (arrangörernas) frågor och syfte 

med dialogen (Tahvilzadeh, 2021).  

 

4.1.1.3 Grad av inflytande i demokratikuben  

 
Figur 4. Omfattningen av inflytande. Kommunikation- och bestlutssätt. Återskapad och översatt av Lilly efter 

Fung (2006) original, publicerad i Public Administration Review. 2006, Nr 66, s. 66–75.  

 
Fung (2006) likt Arnstein (1969) lyfter frågan om medborgarinflytande. Den dialog som ger 

medborgarna minsta möjliga inflytande i planeringsprocessen är enligt Fung (2006:70) den 

där medborgarna kan förvänta sig inget inflytande, där de enbart kan vinna personlig nytta i 

att de får kunskap om hur planeringsprocessen går till eller hur en detaljplan kommer se. Fung 

(2006:69) menar att egentligen de tre första kategorierna personlig nytta, kommunikativ 

påverkan och rådgöra/konsultera inte ger medborgarna direkt inflytande över faktiska beslut, 

se figur 4. Men om medborgardeltagandet ska ge direkt inflytande behövs det en öppen och 

ömsesidig dialog där medborgarna får möjlighet att utveckla sina preferenser och åsikter. 

Gruppdiskussioner som kontext kan bidra till en ökad möjlighet för ett utbyte av tankar och 

reflektioner samt lära känna varandra och forma nya åsikter. Genom diskussionerna ökar 

också deltagarnas chans att mobilisera sig eftersom de kan få stöd av varandra och som grupp 

gå samman och förhandla med beslutsfattare. Vilket kan leda till kompromisser eller beslut, 

genom till exempel en omröstning (Tahvilzadeh, 2021:45). Skillnaden mellan Arnsteins 

(1969) deltagandestege och Fungs (2006) demokratikub är att Fung inte syftar på att hitta 

”den rätta metoden” för medborgardialog, medan Arnsteins ställer direkt kritisk mot vissa 

typer av statliga initiativ i sin deltagandestege.  
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4.1.2 Minipubliker  
 
Minipubliker har inom internationell forskning i dag blivit ett populärt samlingsbegrepp för 

olika typer av dialogplanering. Minipublik betyder enligt Tahvilzadeh (2021): 

“... som en mikrooffentlighet för ett urval av allmänheten som upprättas med syfte 

att involvera dem i olika interaktioner i ett givet tidsspann och med vissa motiv 

och förhållningsregler.” (Tahvilzadeh, 2021:42) 

Ryan och Smith (2014) har tre kategorier för minipubliker, (1) de restriktiva, (2) de mindre 

restriktiva och (3) de expansiva.  

• I den restriktiva minipubliken rekryteras medborgarna utifrån ett representativt urval, 

med halv eller helt slumpmässiga metoder för att säkerställa önskvärda gruppers 

närvaro samtidigt som minipubliken ska vara representativt. Syftet är att försöka skapa 

djupare dialoger.  

• I den mindre restriktiva minipubliken rekryteras deltagare både genom styrda och 

representativa metoder. Vikten av att ha en liten minipublik poängteras här, för att 

kunna en genuin djup dialog. Samtidigt, eftersom urvalet inte helt styrd utan även har 

öppen inbjudan, kan minigruppen bli snedvriden.  

• I den expansiva minigruppen är inbjudan helt öppen och det är självrekrytering som 

gäller, vilket kan skapa en sned och löst sammansatt publik. Samtidigt är syftet inte att 

ha en djupare dialog. Den expansiva minigruppen är också den vanligaste i kommuner 

i dag  

(Tahvilzadeh, 2021:42–43., Ryan och Smith, 2014).  

 

Tahvilzadeh et al (2021) forskning har använt sig av Ryan och Smith (2014) kategorier av 

olika minipubliker för att undersöka hur deltagare till dialog inom kommunala 

medborgardialogsprojekt rekryterats, hur dialogen sett ut samt vilken grad av påverkan som 

minipubliken har haft. Vilket kan bidra till att planerare får en bättre bild av exakt vad och hur 

mycket inflytande medborgarna har menar Tahvilzadeh et al (2021) 

5 Metod  
 
I det här kapitel kommer metodvalet för uppsatsen att diskuteras och motiveras. Vidare 

beskrivs tillvägagångssättet för hur empirin samlats in samt metoden för urvalet. Sedan 

diskuteras analysmetoden och slutligen görs en metoddiskussion.  
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5.1 Metodteori och metodval  
 
Uppsatsen kan beskrivas som en kvalitativ fallstudie eftersom studien undersöker ett specifikt 

fenomen i en specifik organisation i ett geografisk avgränsat område (Bryman, 2016., Yin, 

2014). Valet av en fallstudie är för att uppsatsen på djupet vill undersöka hur och varför 

medborgardialog används av kommuner i ett stadsförnyelseprojekt. Fokus Skärholmen är 

relevant för uppsatsen eftersom det är ett politiskt pilotprojekt med fokus på social hållbarhet 

varav en viktig metod för att uppnå en socialt hållbar stadsutveckling var medborgardialog. 

Metoderna som används i Fokus Skärholmen, som exempelvis medborgarbudget, är av 

relevans för både uppsatsens syfte att undersöka hur medborgarinflytande och dialog fungerar 

i ett verkligheten samt för det teoretiska ramverk uppsatsen bygger på (Yin, 2016:51). 

Fallstudiemetoden passar även för forskningsfrågorna eftersom det är småskalig forskning 

och uppsatsen har en tidsbegränsning (Yin, 2016:4). Trots att Fokus Skärholmen är ett 

pågående projekt och har inte avslutats ännu, vilket gör det svårare att analysera det färdiga 

resultatet eftersom det fortfarande är ett pågående projekt, har redan många medbordialoger 

utförts i projektet vilket gör Fokus Skärholmen relevant för uppsatsen. Uppsatsen använder en 

induktiv logik, då det insamlade materialet undersöks djupgående utifrån sin kontext och 

tolkas utifrån det teoretiska ramverket för att förklara hur medborgardialog går till och 

utforska nyckelfrågor som påverkar medborgarnas inflytande (Denscombe, 2017).  

 

5.2 Tillvägagångssätt  
 
Tillvägagångssättet har skett på följande vis: Först valdes ett ämne, därefter togs beslutet om 

att utföra en fallstudie, efter det valdes teoretiskt ramverk. Vidare utfördes en ordsökning och 

granskning av dokument och efter detta utfördes två semistrukturerad intervju parallellt med 

en dokumentanalys.  

 

I ett första skede utfördes en sökning av offentliga dokument online som berörde Fokus 

Skärholmen som kunde vara av intresse för studien. Utifrån sökorden medborgardialog, 

medborgardeltagande, medborgarinflytande, översiktsplan, samråd, detaljplan, 

tjänsteutlåtande, medborgarbudget + Skärholmen och Fokus Skärholmen. Efter att hittat 

dokument som berörde Fokus Skärholmen beslutade jag att intervjua personer som har arbetat 

med Fokus Skärholmen. I ett första stadie kontaktades projektchefen för Fokus Skärholmen 
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parallellt som dokument som hittats i det första stadiet studerades närmare. Efter en paus från 

arbetet med uppsatsen och efter att ha kodat det existerande materialet i form av den 

transkriberade intervjun med projektchefen och dokumentanalys, intervjuades även dialog- 

och projektsamordnaren för att få ytterligare ett perspektiv på hur medborgardialogen 

genomförts. Dialog- och projektsamordnaren har även direkt arbetat med 

medborgardialogerna och har ansvar för vissa medborgarbudgetsprocesser i projektet, vilket 

var relevant för uppsatsen. De dokument som användes är både statligt officiella dokument 

från Stockholms stad och Stockholms stads hemsidor, eftersom frågeställningen berör ett top-

down perspektiv (Bryman, 2016:664). Det är primärt en rapport från medborgardialog, ett 

måldokument för stadsbyggnadsstrategier i Fokus Skärholmen, två styrdokument för 

Stockholms stad, internethemsida för medborgardialog i Fokus Skärholmen och ett 

tjänsteutlåtande från stadsbyggnadskontoret inför samråd i Fokus Skärholmen.  

 

5.3 Urval  
 
Uppsatsen har ett sekventiellt tillvägagångssätt, eftersom urvalet inte var bestämt från början 

utan valdes efter hand för att kunna bidra till forskningsfrågornas besvarande (Bryman, 

2016:498). Urvalet är baserat på att få in perspektiv från någon som arbetar internt, inom 

Fokus Skärholmen. Urvalet är även baserat på den som har en högre beslutsfattande och 

överblickande roll och sedermera en överblickande kunskap och bestämmandekraft inom 

Fokus Skärholmen, alltså projektchefen. För att komplettera den mer överblickande rollen 

som projektchefen har, intervjuades även en tjänsteperson som har arbetat direkt med 

dialogerna i Fokus Skärholmen och har en mer detaljerad kunskap, alltså dialog- och 

projektsamordnaren. Således har dessa två personer kunnat bidra med olika former av expertis 

och intern kunskap.  

 

Valet av Fokus Skärholmen grundas även på att det fanns en stor mängd tillgänglig dokument 

om fallet och att projektet hade använt sig av många olika medborgardialoger utöver 

samråden, vilket kan ses som ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2017). Att fallet specifikt 

har som målsättning att arbeta med utökade medborgardialoger och inte enbart samråd, vilket 

gör att fallet passar för uppsatsens syfte. Kriterierna för de dokument som används baseras på 

att de antingen är styrdokument och därmed har en direkt påverkan på medborgardialoger 

eller att de är rapporter från medborgardialogsarbetet i Fokus Skärholmen i syfte att beskriva 

hur medborgardialoger gått till och komplettera intervjuerna. Valet av officiella dokument och 
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hemsidor från Stockholms stad är för upptasens frågeställningen och studiens att undersöka 

hur kommunen arbetar (Bryman, 2016). Dokumentet som analyserats är: 

• Skärholmens stadsdelsförvaltnings rapport om Social hållbarhet i Fokus Skärholmen 

– nycklar för det lokala behovet.  

• Ett tjänsteutlåtande från stadsbyggnadskontoret inför samråd i Fokus Skärholmen. 

• Stockholms översiktsplan  

• Vision 2040 – ett Stockholm för alla 

 

Även om styrdokumenten Stockholms översiktsplanen och Vision 2040 – ett Stockholm för 

alla, inte behandlar medborgardialog i Fokus Skärholmen specifikt har de en stor påverkan 

och ligger till grund för att projektet kom till, eftersom det inte bara är ett 

stadsförnyelseprojekt utan också ett pilotprojekt som ska vara banbrytande, där resultatet från 

projektet ska inspirera och guida andra projekt i Stockholms stad. Därför har dessa 

styrdokument valts också. Eftersom uppsatsen inte berör massmediers bevakning av Fokus 

Skärholmen har sådana dokument utelämnats.   

 

5.4 Semistrukturerade intervjuer  
 

Valet av en semistrukturerad intervju är för att den tillåter intervjupersonen att utveckla sina 

åsikter, i en aspiration att få fördjupad kunskap som kan generera nya insikter och kunskaper 

till forskaren. En annan fördel med semistrukturerade intervjuer enligt Bryman (2016) är, att 

intervjuns förhållandevisa ostrukturerade sätt, kan ge forskaren insikt i 

undersökningsdeltagarnas uppfattning om studiens ämne. Generellt sett kan intervjuer ge 

tillgång till detaljerad och fördjupad insikt om hur samhällsplanering fungerar i praktiken 

(MacCallum et al, 2019).  

 

Båda intervjuerna utfördes på distans, genom Zoom. Varför intervjuerna utfördes på Zoom 

var både i hänseende till pandemin och för att det erbjuder en större flexibilitet vilket gör att 

det kan vara mindre omständligt för intervjupersonerna att delta. Bryman (2016) lyfter en 

problematik med intervjuer online, att det kan vara svårare för forskaren och intervjupersonen 

att skapa en tillit till varandra. Dock anses fördelarna med flexibiliteten och tillgängligheten 

med onlineintervjuer vara viktiga för utförandet av uppsatsen. Intervjupersonerna och deras 

roll är:  
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Tabell 1. Intervjustudie. Av Lilly Diamant (2022) 

 

Projektchefen 

Intervjuad 2021-05-17 

 

Projektchefsrollen fungerar som ett övergripande 

samordningsuppdrag, vars uppgift är att både formulera mål och 

arbetssätt internt inom Fokus Skärholmen. Tjänsten ska även 

samordna olika initiativ och projekt mellan stadens förvaltningar 

och bolag (Intervju, 2021).  

 

Dialog- och 

projektsamordnaren 

Intervjuad 2022-04-22 

 

Nyskapad roll för stadsmiljöenheten i stadsdelsförvaltningen, 

vilket har ansvar för parkmarken. Tjänsten innebar att vara den 

lokala länken mellan Skärholmsborna och fackförvaltningarna i 

staden samt bistå stadsplanerare och projektledarna på 

exploateringskontoret med information om Skärholmen och 

Skärholmsborna. I praktiken innebar det att vara ute och skapa 

forum för att mötas och undersöka vad invånarna vill se för typ 

av utveckling i sitt område (Intervju, 2022).   

 

Inför de semistrukturerade intervjuerna skapades intervjuguider (se Bilaga 1 och 2). Även om 

frågorna är relativt specifika i intervjuguiden är syftet inte att följa dessa till punkt och pricka 

utan att ge utrymme för följdfrågor samtidigt som vissa frågor är understrukna som viktiga att 

ställa (Bryman, 2012). Inför den första intervjun med projektchefen var de lästa dokumenten 

från Skärholmens stadsdelsförvaltning hjälpsamma för intervjuguiden. Syftet med frågorna 

var att få en fördjupad förståelse för medborgardialog i Fokus Skärholmen och utifrån 

studiens frågeställning. Intervjuguiden med dialog- och projektsamordnaren och 

projektchefen skiljer sig åt eftersom frågorna är anpassade efter deras olika roller inom Fokus 

Skärholmen (Se bilaga 1 och 2). Eftersom medborgardialogerna redan utförts när intervjun 

genomfördes med dialog- och projektsamordnaren är det inte begränsande att den intervjun 

utfärdades ett år senare. Båda intervjuerna är ungefär 60 minuter långa och efter godkännande 

från båda intervjupersonerna, spelades intervjuerna in för att kunna transkriberas (Bryman, 

2016). Intervjupersonerna godkände även användningen av citat, men av hänsyn för 

intervjupersonernas integritet utelämnas personliga detaljer och intervjupersonernas namn. 

För uppsatsens syfte och forskningsfrågor är tjänstepersonens titel det som är relevant. 

 

Kritik mot intervjuer som metod är den reaktiva effekten, alltså forskarens påverkan på 

intervjun och intervjupersonen (Bryman, 2016). Eller som Denscombe (2017) benämner som 

intervjuareffekten, där människor kan svara olika beroende på intervjuarens etniska ursprung, 
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kön och ålder. Speciellt kan intervjuareffekten vara viktig och tänka på om frågorna är av 

känslig natur. Men i detta fall är intervjupersonerna inte intervjuade för deras personliga 

åsikter utan för deras perspektiv som yrkesperson.  

 

5.5 Analysmetod för dokument och intervju 
 

En tematisk analys innebär att forskaren bekantar sig med materialet till en början utan 

förbestämda teman och låter temana komma fram utifrån det empiriska materialet (Bryman, 

2016). Det finns alltså inga direkt givna regler för hur teman eller kodning ska fastställas i en 

tematisk analys, däremot identifierar Bryman (2016:705) flera olika tillvägagångssätt för att 

arbeta fram teman. Ett av dem är att använda sig av teoretiska begrepp som utgångspunkt för 

teman. Två andra är att undersöka likheter och skillnader samt repetitioner i det empiriska 

materialet. Efter transkriberingen undersöktes likheter och skillnader mellan intervjuerna och 

dokumenten som ansågs kunna platsa in i samma tema. Att undersöka likheter och skillnader i 

datan samt teorirelaterat material är användbart för den initiala analysen för att undersöka, i 

ljuset av forskningsfrågorna, hur medborgardialog gått till i Fokus Skärholmen. Såsom vilka 

som deltagit i medborgardialog och vilka metoder som använts eller inte. Efter detta 

förfinades temana utefter forskningsfrågorna och det teoretiska ramverket där resultatet kan 

ses i figur 5.  

 
Figur 5. Sammanställning av teman. Av Lilly Diamant (2022) 

Yin (2014) lyfter strategin att använda sig av teoretiska ramverk för hjälpa till att organisera 

och peka ut kontextuellt relevanta förutsättningar samt vad som ska undersökas, vilket 

används i uppsatsen. Efter de generella temana tagits fram användes Archon Fungs (2006) 
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demokratikub för att vidare koda och analysera temana och för att hjälpa till att svara på 

forskningsfrågorna.  

5.6 Metoddiskussion  
 
5.6.1 Trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet  
 

Fallstudier som enbart använder sig av ett fall är sällan generaliserbara, eftersom olika 

kommuner ser olika ut och har olika förutsättningar (Bryman, 2016). Validiteten i det 

empiriska materialet, är subjektiv i den bemärkelsen att den är baserad på intervjuer och 

därmed utgår utifrån människors upplevelser (Denscombe, 2017:293). Vidare kan 

pålitligheten minska eftersom resultatet bli partiskt och svårt att generalisera (Yin, 2014). 

Därför är det viktigt för forskaren att försöka separera på personliga åsikter med, kunskap och 

erfarenheter. MacCallum et al (2019) poängterar dock vikten av att kvalitativ forskning 

handlar om att upptäcka olika perspektiv mer än att fastställa fakta. Forskningsfrågorna är 

begränsade till stadsdelsförvaltningen, kommunen och tjänstepersonernas perspektiv samt 

vilka förutsättningar de arbetar inom, vilka metoder som används och därför var metodvalet 

att ha semistrukturerade intervjuer relevant för uppsatsen. Samtidigt handlar fallstudier och 

kvalitativa metoder om djupet och inte bredden, där djupare förklaringar kan generera mer 

detaljerad förståelse för ett fenomen och därför anses valet av ett fall passande. Fallstudier 

kan också ses som en möjlighet att sätta empiriskt ljus på teoretiska koncept (Yin, 2014:40). 

 

Valet att enbart ha två intervjuer är både för att efter den andra intervjun utförts var för att det 

framkomna materialet ansågs tillräckligt för studiens omfattning och för att 

intervjupersonernas olika befattningar inom området var av relevans för uppsatsen. Vidare 

används även metoden dokumentanalys som en komplettering till intervjuerna för att både 

stärka empirin och för att kunna jämföras mot varandra. Studiens syfte att undersöka hur 

kommuner arbetar med medborgardialog, alltså från ett top-down perspektiv och därför togs 

beslutet att inte ta in medborgarnas eller andra aktörers perspektiv. Om tidsresursen varit 

större hade det varit önskvärt att ta in fler perspektiv, såsom de som deltagit i 

medborgardialoger alternativt jämfört med ett annat stadsförnyelseprojekt som arbetar med 

medborgardialog för att fördjupa uppsatsen.  

 
5.7 Källkritik  
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Den litteratur som använts, och som ligger till grund för den största delen av uppsatsen, är 

vetenskapliga artiklar som är referensgranskade. De är tagna från Lunds universitetsbiblioteks 

databas, samt Google Scholar. Källor som inte är referensgranskade har använts för att de har 

fungerat som information för fallstudiens bakgrund. För studien används offentliga dokument 

från Stockholm stad för dokumentanalysen i uppsatsen. Officiella dokument har skapats för 

andra ändamål än studiens syfte och kan därför bygga mer på forskarens tolkning än 

verkligheten (Denscombe, 2017:339). Användningen av intervjuer kan motverka denna 

problematik eftersom detta utökar perspektiven för uppsatsen. De offentliga dokumenten är 

relevanta för uppsatsens syfte eftersom de antingen är styrdokument för Fokus Skärholmen 

eller varit rapporter eller undersökningar som legat till grund för medborgardialogsarbetet.  

6 Redovisning av materialet  
 
I detta kapitel redovisas Fokus Skärholmens definition, mål, metod och tillämpning av 

medborgardialog utifrån den tematiska analysen av dokumenten och intervjuerna. 

 

6.1 Definitionen och syftet med medborgardialog  

 
Definitionen av medborgardialog varierar i olika dokument och internetshemsidor som 

behandlar Fokus Skärholmen men grunden till vad medborgardialog är för Fokus Skärholmen 

bygger på Vision 2040 – Möjligheternas Stockholm eftersom medborgarnas delaktighet är en 

essentiell del utav visionen. Det första citatet från Stockholms stad visar på att definitionen är 

en beskrivning av vad kommunen önskar uppnå med medborgardialog snarare än en vad 

medborgardialog är för något.  

”Arbetet med medborgardialoger ska skapa en starkare känsla av samhörighet och 
tillit i lokalsamhället, samt generera insikter till den löpande 
verksamhetsutvecklingen.” (Stockholms stad, 2021b) 

I det andra citatet från dokumentet Stadsbyggnadsstrategier för socialt hållbart Fokus 

Skärholmen betonas det att syftet med medborgardialog är att det fungerar som ett verktyg.  

”Medborgardialog är ett viktigt verktyg för att utforma en socialt värdeskapande 
stadsutveckling och för att stärka det lokala medskapandet i pågående 
stadsplanering” (Stockholms stad, 2015:16).  

För det tredje beskrivs även medborgardialog i Stadsbyggnadsstrategidokumentet som ett sätt 

att både sprida information och som en utveckling av forum för deltagande för att nå fler 
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grupper i stadsdelsområdet. Målgruppen, eller minipubliken, för Fokus Skärholmen är inte 

bara existerande invånare i stadsdelsområdet utan även blivande invånare och besökare 

(Stockholms stad, 2015:16–17). De olika definitionerna skiljer sig i ordvalen men är alla 

snarare beskrivningar av vad som önskas uppnås med medborgardialog än en definition. 

Projektet Fokus Skärholmen är en förlängning av Stockholms stads perspektiv på 

medborgardialog. Det betonas att medborgardialog är ett verktyg för social hållbarhet och att 

ökad medvetenhet, skapande av deltagande i olika forum och information till medborgarna är 

en del av medborgardialog.  

 

Projektchefen (2021) betonar vikten av kontexten för dialogen och att kommunen inte ska ha 

dialog för dialogens skull utan kommunen behöver se över vilken typ av dialog som en 

specifik plats behöver. Projektets mål att förstå de lokala behoven har utvecklats vidare till att 

förstå medborgarnas behov, tillägger projektchefen (2021). Vidare förklarar projektchefen att 

stadsdelsförvaltningens interna arbete är viktigt, eftersom de vill att stadsdelsförvaltningens 

arbete kring medborgardialog utvecklas. En strategi som stadsdelsförvaltningen kommit 

överens om är att dialogen alltid ska utgå från platsen. 

”Vilken typ av dialog behöver den här platsen tror vi? Vilka typer av grupper är 
det som berörs utav den här detaljplanen eller utav de här 
parkutvecklingsprojektet? [M]en att det ska vara någon form av dialog är steg ett.” 
(Intervju projektchef, 2021) 

Konkret handlar det om vilka typer av grupper som berörs av olika detaljplaner och 

parkutvecklingsprojekt. Enligt detta synsätt är definitionen av medborgardialog kontextuell 

och helt beroende av vad tjänstemännen anser är platsens behov. Stadsdelsförvaltningen vill 

veta att de når grupper som inte kommer till tals normalt genom att aktivt söka upp dessa 

målgrupper och mäta de, såsom skolelever. Det är enkelt att ha dialog, det svåra är att vara 

tydliga med vad vi har dialoger om och varför och att det syns i det färdiga resultatet menar 

projektchefen (Intervju, 2021).  

”Det tycker jag vi är olika bra på […] jag skulle vilja att man ännu tydligare kan, 
speciellt i våra faktiska byggnadsprojekt, läsa i våra planbeskrivningar att vi har 
haft en dialog med barnen på Bredängsskolan som handlade om det här och det har 
gett de här resultaten.” (Intervju projektchef, 2021).  

I intervjun med dialog- och projektsamordnaren (Intervju, 2022) var den interna definitionen 

av medborgardialog att ha respekt för hela processen och låta den ta den tid det tar.  
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”Den interna definitionen var att vi ville […] ha respekt för processen […] det här 
får ta den tid det tar. Försöka ha lite is i magen för annars om vi inte hade haft en 
dialog som tog tid […] då hade det ju bara varit som alla andra projekt.” (Intervju 
dialog- och projektsamordnare 2022).  

Medborgardialog sågs alltså utifrån dialog- och projektsamordnaren som en process där de 

tänkte sig att Fokus Skärholmen kunde bidra med möjligheter att skapa nya interna rutiner för 

att använda medborgarnas synpunkter samt att stadsdelen och tjänstemännen fick möjligheten 

att utföra dialogerna själva (Intervju, 2022). Synpunkter finns det ingen brist på menar dialog- 

och projektsamordnaren, utan det som särskilde projektets dialogprocess från andra var att nu 

hade stadsdelsförvaltningen den ekonomiska möjligheten att låta medborgardialogen och 

invånarnas synpunkter stanna inom kommunens ägor, i stället för att konsultföretag togs in för 

att utföra medborgardialog som är vanligt i många andra projekt med medborgardialoger. 

 

Projektchefen förklarar att Fokus Skärholmen satsning på medborgardialog grundar sig i att 

projektet till en början var svårt att ta till sig. Idén om social hållbarhet var lite luddigt och 

tjänstemännen som arbetade inom projektet började fundera på vad socialt hållbar 

statsutveckling var för något rent konkret. Luddigheten i begreppet social hållbarhet skapade 

ett behov att förtydliga och identifiera vad social hållbarhet betyder för just Fokus 

Skärholmen, varav delaktighet och dialog identifierades som en viktig aspekt i det hela. Dels 

för att det bor en massa människor i Skärholmen och det är viktigt att informera om att det 

kommer ske stora förändringar i Skärholmen eftersom projektet är ett stort förtätningsprojekt, 

förklarar projektchefen. Medborgardialog anses även fungera som ett viktigt verktyg för att 

möta den negativa upplevelsen människorna som bor i Skärholmens har av att inte bli 

lyssnade på. Eftersom Skärholmsborna har en sämre tillit till myndigheter och ett sämre 

valdeltagande än resten av Stockholm, var dialog ett prioriterat område att jobba med 

konstaterar projektchefen (Intervju, 2021). 

 

6.2 Dialogaktiviteter  
 
Det har skett många olika typer av dialogaktiviteter eller medborgardeltagandeprocesser i 

Fokus Skärholmen. Med detta menas dialog och deltagande som skett utanför de lagstadgade 

samråden. I denna uppsats diskuteras fyra medborgardialogsaktiviteterna närmare:  

workshoparna i fördjupningsstudien, medborgarbudget i Vårberg, medborgarbudget i 

Bredäng och enkäten Bästa platsen!  
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Efter att ha undersökt de dokument och hemsidor som berör medborgardialog i Fokus 

Skärholmen har totalt 823 individer deltagit i de olika medborgardialogerna i Fokus 

Skärholmen (Stockholms stad, 2021c). Detta är dock en grov uppskattning, eftersom det inte 

alltid står utskrivet i dokumenten hur många som deltagit i medborgardialoger och inkluderar 

även de som deltagit i omröstningar i medborgardialogen. Detta innefattar inte den indirekta 

kontakten och dialoger som skett samt potentiella dialoger som pågår just nu eller av andra 

aktörer än stadsdelen. Men det säger kanske något om medborgardialog ändå, när 823 

individer sätts i relation till totala antalet invånare i Skärholmens stadsdelsnämndsområde 

som är 36 759. 

6.3 Olika designer för medborgardialog  
 

Eftersom uppdraget är ett profilprojekt för Social hållbarhet har kommunen satt upp 

prioriterade områden som de menar är viktiga för en socialt hållbar stad. Dessa prioriterade 

områden är samlade i dokumentet Social hållbarhet i Fokus Skärholmen – nycklar för det 

lokala samhället (Skärholmens stadsdelsförvaltning, 2017). Underlaget till de prioriterade 

områdena och det Lokalt utvecklingsprogram för Skärholmen 2017–2022 kommer från 

Hållbarhetskommissionens arbete och utifrån detta startades en arbetsgrupp som utförde 

smärre ändringar i formuleringen. Resultatet blev de sju prioriterade områdena nedan:   

 

1. ”Flickors och kvinnors tillgång till de offentliga rummen  

2.  Barn och ungas aktiviteter inom kultur och idrott  

3.  Sysselsättningsgraden bland 16- till 29-åringar 

4.  Föräldrars val att låta sina barn gå på förskola 

5.  Boende och stadsmiljöers lokala behov 

6.  Tryggheten i Vårberg  

7. Delaktighet och kunskap” 

(Skärholmens stadsdelsförvaltning, 2017:7).  

 

Utifrån de sju prioriterade områdena uttryckte stadsdelsförvaltningen en önskan om en mer 

fördjupad kunskap för hur de ska gå till väga för att uppnå de prioriterade områdena. Strategin 

stadsdelsförvaltningen valde var medborgardialog med både sakägare och lokala medborgare. 

I det första steget bjöd stadsdelsförvaltningen in aktörer som de identifierat som viktiga för 

Fokus Skärholmen. Aktörerna var allt från kommunala bolag, byggaktörer, förvaltningar till 
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externa konsulter och arkitekter. Tillvägagångssättet för medborgardialogen var fem 

semistrukturerade samtal eller workshops som aktörerna fick formulera frågor kopplade till de 

sju målen. Aktörerna fick möjlighet att förbereda frågor till de lokala medborgarna som 

intervjuades i ett senare stadie, totalt blev det 76 frågor från aktörerna (Skärholmens 

stadsdelsförvaltning, 2017:8).  

 

I steg två var det som stadsdelsförvaltningen kallade en fördjupningsstudie med lokala 

invånare. I fördjupningsstudien intervjuades medborgare och verksamma från de olika 

stadsdelarna i Skärholmen, totalt 186 individer. Målgrupperna var ”…arbetssökande upp till 

29 år, barn som var med i föreningar, barn som inte var det och föräldrar till förskoleelever” 

(Skärholmens stadsdelsförvaltning, 2017:8). Varför just dessa grupper rekryterades var för att 

de hade en koppling till de sju prioriterade områdena som står ovan. En majoritet av 

intervjuerna utfördes i Vårberg då stadsdelen var ett särskilt prioriterat område i Skärholmens 

lokala utvecklingsprogram (Skärholmens stadsdelsförvaltning, 2017:8). Huvudsyftet med 

intervjuerna var att komplettera redan befintliga data som statistik, tidigare 

medborgardialoger och barnkonsekvensanalyser med ny kunskap från medborgarna. Metoden 

för fördjupningsstudien var strukturerad intervju där syftet var att ”… sätta tjänstepersonerna 

på lyssnarbänken och utifrån givna frågor låta invånarna tala okommenterat” (Skärholmens 

stadsdelsförvaltning, 2017:36). Motiveringen till strukturerad intervju var att de ansåg att 

detta var det bästa sättet för att tillförskansa den kunskap som förvaltningen ville ha. 

Kunskapen de ville åt var hur medborgarna upplevde sitt område och vilka förändringar de 

intervjuade ville se. Arrangörerna och de som utförde intervjuerna var bland annat 

samhällsplanerare och medborgarvärdar som då också fick gå en utbildning i bland annat 

kvalitativ intervjuteknik (Skärholmens stadsdelsförvaltning, 2017:36). 

 

I steg tre bjöds aktörerna som deltagit i steg ett in på nytt tillsammans med nya aktörer för 

ytterligare dialog, även kallat analysseminarium- eller workshop. Workshopens struktur var 

att tillsammans analysera de tidigare workshoparna samt bolla idéer om hur de ska arbeta för 

att rent praktiskt omsätta de prioriterade områdena. Inför steg fyra samlades arbetsgruppen 

inför en workshop för att specificera så kallade ”nycklar” till de existerande sju prioriterade 

områdena. Begreppet ”nyckel” symboliserar idén om att ”ingen kan göra allt men alla kan 

göra något”. Syftet med symboliska nycklar var för att förbättra situationen inom stadsdelen. I 

projektet omvandlas detta till att alla iblandade aktörer alltid kan göra något för att vrida om 
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”nycklarna” åt rätt håll, även om olika aktörer kan vrida om olika mycket på nycklarna 

(Skärholmens stadsdelsförvaltning, 2017:11). Ett exempel på en nyckel i Fokus Skärholmen: 

 
Tabell 2. Nyckel för prioriterat område. Omgjord av Lilly från Skärholmens stadsdelsförvaltning (2017:12) 

Prioriterat område  Nyckel  

Delaktighet och kunskap Systematisera arbetssätt för delaktighet som 

genererar kunskap om stadsdelsområdet 

 

Projektchefen tillägger att vissa av de sju prioriterade områdena är väldigt tydligt riktade mot 

de som bygger husen, till exempel är en nyckel att prioritera lägenheter med fler rum och att 

lägenheterna inte får vara för dyra och i första hand ska gå till Skärholmsborna. ”Men 

samtidigt tycker jag att den här rapporten på ett ganska bra sätt säger: underskatta inte 

Skärholmsbornas ekonomi. Vilket jag tycker är bra” (Intervju, 2021). Ett annat prioriterat 

område som Fokus Skärholmen satt upp är att stimulera sysselsättningsgraden genom att 

anställa lokala invånare till projektet på olika sätt. En lösning på detta som byggbolagen 

uttryckt är att anställa arbetssökande för byggprojekten i Skärholmen (Skärholmens 

stadsdelsförvaltning, 2017). Projektchefen förklarar i frågan om anställningarna av lokala 

medborgare att det inte skett några anställningar än, vilket kan vara en lärdom till nästa gång 

att få i gång sådana processer tidigare (Intervju, 2021). Dialog- och projektsamordnaren kom 

in i ett senare stadie och var därför inte med under workshoparna.  

 

6.4 Hinder och förutsättningar  
 
6.4.1 Stadsbyggnad  
 
Projektchefen gör en viss distinktion mellan stadsbyggnadsprocessen och parkinvesteringar i 

medborgardialogsarbetet. Ekonomiska och praktiska begränsningar har gjort att 

parkinvesteringarna varit enklare att utföra snabbt och med en mer fördjupad 

medborgardialog än stadsbyggnad. Projektchefen utvecklar detta med att säga att parkerna har 

varit ett bra sätt att leverera kvalitéer till Skärholmsborna innan stadsbyggandet kommit i 

gång.  
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” [D]essa processer har skett med mycket, mycket mer fördjupad 
medborgardialog. Alltså [som] samskapande, för det har det inte gjorts mycket i 
stadsbyggnadsprojekten.” (Intervju projektchef, 2021).  

 
Dialog- och projektsamordnaren (2022) går i samma linje och påpekar även att parkförnyelser 

och upprustning av parker är tacksamma eftersom det går relativt snabbt att få fram ett 

resultat. Vilket också är tacksamt eftersom stadsdelsförvaltningen får ett positivt mottagande 

från medborgarna, till skillnad från stadsbyggnadsprocessen som tar mycket längre tid. 

Dialog- och projektsamordnaren (Intervju, 2022) tillägger även att nästan alla parker i Fokus 

Skärholmen är färdigställda medan inga hus är på plats. Projektet startades december 2015 

och redan 2016 bjöds Skärholmsborna in att delta och tycka till om utvecklingen av 

Skärholmens stadsdelsområde. De medborgares liv och vardag, som deltog 2016, ser troligen 

helt annorlunda ut i dag. Till skillnad från parkutvecklingsprojekten innefattar 

stadsbyggnadsprojektet komplexa element och är en process som tar lång tid. Eftersom 

grundmålsättningen i Fokus Skärholmen är att bygga minst 4 000 bostäder, har medborgarna 

inte en påverkan i fråga om det skulle byggas bostäder utan när det bjöds in till dialog fick 

medborgarna komma med synpunkter på vad de tycker är viktigt när det byggs nya bostäder i 

området. Utifrån de tidiga dialogerna, som enkäterna och workshoparna framkom det från de 

flesta deltagarna att de tycker det är ganska bra att det byggs i Skärholmen men att 

medborgarnas största oro är hur de ska få tag i en bostad (Intervju, 2021). I 

markanvisningarna för Fokus Skärholmen står det att Stockholms stad bör kräva att 

bostäderna som byggs i det första skedet ska erbjudas till invånarna i Skärholmens stadsdelar 

innan de erbjuds övriga intressenter i staden och landet (Skärholmens stadsdelsförvaltning, 

2017:29). I Fokus Skärholmen ska de utöver det vanliga kravet att minst hälften av 

hyresrätterna förmedlas via Stockholms stads bostadsförmedling även i ett första skede låta 

resterande hälft erbjudas till Skärholmsborna. Utifrån medborgarnas önskemål om lägenheter 

med fyra eller fler rum skriver stadsdelsförvaltning att större lägenheter ska premieras i 

ansökan om markanvisningarna (Skärholmens stadsdelsförvaltning, 2017:29). 

 

Under hösten 2017 utfördes ett jämförelseförfarande av 450 lägenheter samt 140 

ungdomslägenheter. Syftet med ett jämförelseförfarande är att staden ska undersöka vilka 

byggaktörer som är intresserade samt anses bidra bäst till utvecklingen av Skärholmen i linje 

med de satta målen för social hållbarhet. För att säkerställa att de nya lägenheterna får rimliga 

boendekostnader premierade staden byggaktörer med flexibla planlösningar och prisrimliga 
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hyror (Skärholmens stadsdelsförvaltning, 2020). Sex av totalt 39 byggaktörer tilldelades 

markanvisningar. Projektchefen tillägger även att de använt dokumentet Social hållbarhet i 

Fokus Skärholmen – nycklar för det lokala samhället när de markanvisat till byggaktörer. 

Byggaktörerna behövde svara upp mot de prioriterade områdena som framkommit i 

workshoparna med tillhörande medborgardialoger. Projektchefen påpekar dock att Fokus 

Skärholmen inte är något pilotprojekt för någon ny typ av ekonomisk modell.  

”Alla projekt i Fokus Skärholmen är precis som alla andra projekt i Stockholms 
stad med [en] väldigt tajt budget. De pengar vi får in när vi säljer marken, det är 
det vi ska bygga allmän platsmark för och så [vidare]” (Intervju projektchef, 
2021).  

Projektchefen tillägger också faktumet att byggaktörerna har olika ambitionsnivåer när det 

gäller social hållbarhet och en utmaning för stadsdelsförvaltningen ligger i att både lyssna på 

medborgarnas perspektiv samtidigt som de har begränsade resurser och måste sälja marken 

för att projektet ens ska kunna byggas (2021). Samtidigt menar projektchefen att många 

byggaktörer vill vara med i Fokus Skärholmen just för att det handlar om de här frågorna om 

social hållbarhet (2021).   

”Jag tycker också att det är lite intressant att det är fler och fler byggaktörer som 
förstår att det finns en marknad i Skärholmen […] Men det är klart, precis som i 
alla andra projekt bråkar vi om pengar. Den diskussionen är ungefär sig lik. 
(Intervju projektchef, 2021). 

Utifrån de olika jämförelseförfarandena och kraven som Skärholmens stadsdelsförvaltning 

ställt på byggaktörerna om lägenheternas storlek menar projektchefen att medborgarnas 

önskan och behov av lägenheter i olika upplåtelseformer kommer kunna mötas upp (Intervju, 

2021). Några av byggaktörerna som bygger hyresrätter har även angett en hyresnivå i ansökan 

om markanvisningsavtalet tillägger projektchefen (Intervju, 2021). Hyresnivån som flera 

byggaktörer angett ligger i linje med det statliga investeringsstödet. Vilket hjälpt 

stadsdelsförvaltningen eftersom de har en faktisk siffra att följa upp på. 

Stadsdelsförvaltningen efterfrågade även i markanvisningsprocessen en sänkning av 

trösklarna för hyresrätter i form av en mildring av kraven för till exempel hur mycket pengar 

som behövs tjänas för att hyra en hyresrätt. En del byggaktörer svarade att de kunde möta 

dessa krav medan andra svarade att de kunde gå halvvägs till mötes (Intervju, 2021). 

Möjligheterna för stadsdelsförvaltningen att följa upp om byggaktörerna fullföljer detta är 

svårt anser projektchefen eftersom de har begränsade resurser för tillsyn i 

stadsdelsförvaltningen. Projektchefen menar att en av de svåraste uppgifterna är att se till att 
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byggaktörerna fullföljer det de har lovat (Intervju, 2021). Projektchefen arbetar både på ett 

hårt och mjukt sätt i uppföljningen.  

”Det hårda sättet är att det faktiskt står i ett avtal och att vi kan skriva in att ni ska 
själva skicka in ett mail en gång om året och rapportera hur det går. (Intervju 
projektchef, 2021).  

Den mjuka metoden är att projektchefen bjuder in till byggherrefrukostar ett par gånger per 

halvår för att skapa en slags kultur i projektet för att alla inblandade ska känna att de står till 

svars mot varandra.  

”Att man […] skapar en slags stämning i byggherregruppen, att de vill vara 
duktiga. Det är mer det mjuka sättet att jobba med. [M]an skapar en kultur av att så 
här gör vi i Skärholmen.” (Intervju projektchef, 2021).  

 
6.4.2 Parkinvesteringar  
 
Upprustningen av parker har varit en viktig strategi för att uppnå de mål 

stadsbyggnadsförvaltningen satt upp i Fokus Skärholmen (Stockholms stad, 2017a:12). Totalt 

finns det fem parkutvecklingsprojekt i Fokus Skärholmen; Trissans hjärta, Sätradalsparken, 

Flygplansparken, Vårgårdens parklek och Vårbergstoppen. Medborgardialog har fungerat 

som en hörnsten i utvecklingen av alla dessa parker även om processerna har sett lite olika ut 

enligt projektchefen (Intervju, 2021). Från intervjun med projektchefen framgår det att 

parkutvecklingsprojekten har varit tacksamt att arbeta med utifrån ett 

medborgardialogsperspektiv, eftersom det har varit lättare att tillfredsställa medborgarnas 

önskemål om en gunga eller annan lekutrustning än önskemål om bostadsbyggandet. I 

parkutvecklingsprojekten var det också varit lättare att ha en dialog med en fokusgrupp eller 

stor grupp, enligt projektchefen (Intervju, 2021).  

 

Dialog- och projektsamordnaren beskriver även hur dialogprocesserna i parkerna i Fokus 

Skärholmen under den rödgröna mandatperioden var mer fördjupade än andra projekt som 

dialog- och projektsamordnaren arbetat i. I andra stadsförnyelseprojet kanske synpunkter 

samlats in och barnkonsekvensanalyser eller samråd utförts eftersom det krävs enligt 

kommunallagen, men då tas konsulter in som utför detta (Intervju, 2022). Bara det faktum att 

politikerna tillsätter en tjänst som ska arbeta med specifikt dialog i stadsdelen kan visa på inte 

bara en vilja utan även faktisk investering för att fördjupa stadens dialogarbete.  
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6.5 Metoder för medborgardialog  
 
I intervjun med projektchefen poängteras att Fokus Skärholmen var ett av de första projekten i 

Stockholm som både använde sig av tidig dialog i stadsbyggnadsprocessen parallellt med 

extra mycket information till medborgarna (Intervju, 2021). 

 

Den tidiga dialogen avser enkäten ”Bästa platsen! – Tyck till om Skärholmen, Bredäng, Sätra 

& Vårberg” och publicerades 2016 för medborgarna att tycka till (Spacescape AB, 2016). 

Projektchefen utvecklade att enkäten var ett sätt att säga till medborgarna ”…nu börjar vi rita, 

vi har ingenting att visa men vad ska vi ta med oss?” (Intervju, 2021). Enkäten publicerades 

både på sociala medier och på stadens hemsidor samtidigt som tjänstemän gick ut på gator 

och torg i stadsdelsområdet för att sprida information, hjälpa till med frågor och fysiskt dela 

ut enkäten. Resultatet från enkäten blev 476 platsbeskrivningar varav 88 procent av de 

svarande bodde i stadsdelen (Spacescape AB, 2016). Projektchefen förtydligade att syftet med 

enkäten var att få ett kunskapsunderlag om vad Skärholmsborna tycker om Skärholmen 

genom att låta medborgarna peka ut och beskriva både kvaliteter samt de problemen och 

utmaningarna som de ansåg fanns på platserna (Intervju, 2021). Målet med enkäten var också 

att sprida information.  

”Skärholmsborna ska veta om att det här pågår och Skärholmsborna ska veta om 
att de har rätt att påverka. [Även] att de har rätt att komma med synpunkter och de 
ska veta hur man gör det.” (Intervju projektchef, 2021).  

Medborgardialogerna har varit riktade till vissa grupper också, till exempel ligger ett antal 

exploateringsprojekt nära skolor och då har skolelever varit en önskad grupp att föra 

medborgardialog med. Syftet med dessa dialoger förklarar projektchefen som ett slags 

kunskapsinsamling för dem, men dialogerna har även fungerat som ett kunskapsutbyte för 

eleverna att förstå vad stadsbyggnadsprocessen är för någonting (Intervju, 2021). Dialog- och 

projektsamordnaren kom in lite senare i processen, vid 2017 och då var tjänsten en nyskapad 

roll i enheten som heter stadsmiljö som har ansvar för parkmarken. Innan dialog- och 

projektsamordnarens tjänst tillsattes hade redan många intervjuer utförts eftersom de redan 

hållit på sedan början på mandatperioden.  

”Nu i efterhand inser jag att dialogsamordning inte hade så mycket att bidra till 
egentligen för Fokus Skärholmen, när det gäller stadsbyggnad [och] bostäderna.” 
(Intervju dialog- och projektsamordnare, 2022).  
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Rent praktiskt innebar tjänsten att vara ute och skapa forum för att mötas samt att ta sig ann 

det politiska uppdraget från den dåvarande rödgröna majoriteten; att utföra en 

medborgarbudget. Innan dialog- och projektsamordnaren anställdes i Fokus Skärholmen hade 

en pilotstudie redan utförts med en mindre medborgarbudget i Bredäng i Flygplansparken. 

Medborgarbudgeten i Flygplansparken var relativt fri i jämförelse med de andra 

medborgarbudgetarna i Fokus Skärholmen. Budgeten var relativt liten jämfört med den i 

Vårberg, och metoden för medborgardeltagandet var att ställa medborgarna öppna frågor om 

hur de tyckte den här platsen skulle upprustas och där enklare frågor ställdes om vilka teman 

och färger som skulle väljas för platsen. Parken är en del av Stockholms stads satsning 

Grönare Stockholm och byggdes mellan 2017 och 2018 (Utveckla din stad, u.å). Metoden för 

att få in medborgarnas önskemål var att skicka ut vykort till parkens grannar samt utföra 

dialoger i själva parken. Totalt deltog 52 medborgare i parkdialogen och 33 vykort samlades 

in från invånarna. Efter insamlingen av medborgarnas önskemål utfördes olika workshops i 

bland annat Bredängs bibliotek. Resultaten från workshopen sammanställdes till olika förslag 

som totalt 152 personer deltog i att rösta om. Omröstningen av de olika förslagen skedde på 

bibliotek, två förskolor samt via en webbplats skapad för ändamålet. Det vinnande resultatet 

blev då flygplansparken (Land arkitektur ab, u.å.). I projektet Flygplansparken konsulterades 

KTH och deras forskningscentrum Openlab för att hjälpa till med medborgarbudgeten och 

dialogerna. Openlab bidrog till exempel med att utvecklade en internethemsida som 

medborgarna vid Flygplansparken kunde använda för att påverka och tycka till om hur parken 

skulle förändras (Utveckla din stad, u.å). Resultatet blev Flygplansparken som den ser ut i 

figur 6. 
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Figur 6. Bild på Flygplansparken i Bredäng. Foto: Lilly Diamant (2022). 

 

Det finns en problematik med att ta in externa aktörer i offentliga projekt påpekar dialog- och 

projektsamordnaren eftersom mycket kunskap försvinner från stadsdelen då 

stadsdelsförvaltningen inte har tillgång till material och synpunkter som stadsdelen skulle 

kunna nyttja i andra projekt. I medborgardialogen för Flygplansparken berättar dialog- och 

projektsamordnaren att hen visserligen hade ett konto på Openlabs internethemsida, men att 

det inte gav tillgång till alla synpunkter eftersom det inte fick administrera hemsidan. Att 

stadsdelsförvaltningar- eller kommuner inte har tillgång till allt material är relativt vanligt i 

medborgardialogsprocesser i Sveriges kommuner och det var därför Skärholmens 

stadsdelsförvaltning ville utveckla deras möjligheter att få äga alla tjänster i deltagande- och 

medborgardialogaktiviteter (Intervju, 2022).  

 

År 2018 beviljades Skärholmens stadsdelsnämnd 2 miljoner kronor i vad som kallades 

trygghetsmedel, eftersom dialog- och projektsamordnaren med resten av projektteamet ville 

testa att göra en medborgarbudget av projektet. Målet från politikerna var att öka tryggheten 

och trivseln samt skapa fysiska förbättringar i Vårberg (Stockholms stad, 2018b). Vårberg 

valdes för att stadsdelen identifierats som ett av de otryggare områdena i Skärholmen efter en 

undersökning från 2017, där 21 procent av de svarande upplevde Vårberg som otryggast i 

stadsdelsområdet (Stockholms stad, u.å.). Det första steget i medborgarbudgeten för Vårberg 

förklarar dialog- och projektsamordnaren var att utföra en demografisk analys i avsikt att se 

hur befolkningen såg ut i Vårberg samt undersöka vilka grupper som sällan kommer till tals i 
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den här typen av projekt. Därför ställde de sig frågan hur stadsdelsförvaltningen kan nå 

sådana grupper (Intervju, 2022).   

” [Exempelvis] vi behöver fler kvinnor med utländsk bakgrund och då [ställde vi 
oss frågan]: i vilka forum tror vi att de kvinnorna finns? I stället för att vi bjöd in 
dem, bjöd vi in oss [själva] till de forumen de fanns på. Bland annat ett forum som 
hette kvinnokafé, [men även] öppna förskolan […] det var [också] ett forum vi 
gick till och höll workshop och tog in synpunkter samt förslag” (Intervju dialog- 
och projektsamordnare, 2022).  

För att få in barnens perspektiv bestämde dialog- och projektsamordnaren träff med olika 

närliggande skolors elevråd. I nästföljande steg kompletterades detta med två helt öppna 

träffar, en i Vårberg centrum och en i Vårgården. För att öka delaktigheten och få många att 

delta försökte workshoparna hållas på helger och det bjöds på mat och aktiviteter för barn 

med tillhörande barnvakt för att hjälpa barnfamiljer att delta i workshopen (Intervju, 2022). 

Avgränsningen för medborgarbudgeten strängare i Vårberg än i Bredäng eftersom 

stadsdelsförvaltningen hade trygghet som ett kriterium med enbart rådighet över grönytor. I 

praktiken betyder det att medborgarförslagen var begränsade till parkmarken och därmed inte 

fick innefatta nya byggnader eller dylikt. Inom ramen för att öka trygghet betyder det i 

praktiken att investeringarna var begränsade till att exempelvis ta ner buskar på otrygga 

platser eller bygga fler parkbänkar (Intervju, 2022). 

”Vi satte ramarna och när människorna [förstod uppgiften] fick de komma med 
förslag [till oss]. De fick till exempel [föreslå] fler parkbänkar och motivera varför 
man trodde det skulle öka tryggheten i området […] när förslagen var klara satte vi 
upp förslagen på en stor vägg och så fick alla gå och rösta på de bästa förslagen.” 
(Intervju dialog- och projektsamordnare, 2022).  

Första omröstningen skedde på plats och var med de som deltog på workshopen och hade 

lämnat förslag för medborgarbudgeten. Ytterligare tog projektgruppen, eller arrangörerna, alla 

favoritförslagen till en tjänstemannagrupp som fungerade som en jury vars syfte var att hjälpa 

till med att undersöka kostnaderna för de olika förslagen. Efter juryn genomfördes en till 

omröstning med bland annat landskapsarkitekter och projektledare från andra 

fackförvaltningar som hade kunskap om vad som var genomförbart. Sedan lades förslagen, 

som var genomförbara och med flest röster, ut på Facebook för en allmän röstning på en 

extern hemsida. Online-omröstningen kompletterades med en utställning i Vårby Centrum där 

nya medborgare bjöds in att rösta, antingen via post eller genom att lämna in en lapp i en låda 

på plats (Intervju, 2022). Det vinnande förslaget blev medborgarförslaget Vårgården som 

mötesplats, vars syfte är att skapa en mötesplats för olika generationer med aktiviteter såsom 
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pingisbord och klätterställningar tillsammans med andra kvalitéer som mer färger och 

belysning i Vårgården. Förslaget togs fram av sex invånare mellan åldrarna 6 till 68 år och 

vann med 253 poäng. 218 personer deltog i omröstningen (Stockholms stad, 2018b).  

 

 
Figur 7. Bild på Vårgården i Vårberg. Foto: Lilly Diamant (2022).  

 

6.6 Hinder och förutsättningar med medborgardialog  
 

Det är svårt att genomföra en renodlad medborgarbudget enligt dialog- och 

projektsamordnaren eftersom det finns många byråkratiska hinder i kommunens 

linjeverksamhet. Dialog- och projektsamordnaren understryker att det komplicerat att 

genomföra medborgarbudget i dag med det systemet som Sverige har, av den orsaken att 

varenda krona är öronmärkt. För att utföra medborgarbudget ska det finnas lösare ramar 

tycker dialog- och projektsamordnaren (Intervju, 2022).   

”Jag skulle inte ens kalla dessa för medborgarbudget utan bara lite mer avancerade 
eller lite mer deltagande medborgardialoger. För om man tittar på hur en 
medborgarbudget teoretiskt ska se ut samt hur många andra städer och länder 
runtom i världen [som] jobbar med medborgare, så är vi inte så nära den 
processen. Jag skulle bara säga att vi har gjort väldigt fina och utökade 
medborgardialoger i Skärholmen som har varit väldigt framgångsrika.” (Intervju 
dialog- och projektsamordnare, 2022).  

Principen med medborgarbudget är att det ska finnas en pengapott som medborgarna får rösta 

om, men det svåra med upplägget i Sverige är att alla fackförvaltningar har sina egna pengar, 
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vilket i förlängningen betyder att medborgarnas förslag begränsas till det stadsmiljöenheten 

har rådighet över. Vilket alltså enbart var grönytor och fick inte vara fastighetsmark eller 

redan detaljplanelagt för att bygga bostäder eller andra faciliteter. Ett omöjligt krav för 

medborgarbudgeten är att det skulle vara genomförbart på ett år, tillägger dialog- och 

projektsamordnaren (Intervju, 2022). Varför det är ett omöjligt uppdrag utifrån ett 

medborgarbudget- och deltagandeperspektiv är för att medborgardialog helt enkelt tar lång 

tid. 

”Dels är det hur staden arbetar med sina budgetar, det är bara [inom] ett år och ett 
år är väldigt kort tid. Halva tiden går ju till att genomföra dialogen. Låt oss säga att 
vi har en process där vi har en dialog och man verkligen vill vara rättvis mot 
processen - då måste det få ta tid. Vi vill få in de olika perspektiven annars är det 
ingen idé att ha dialog. Det måste [finnas] mycket utrymme för flexibilitet om 
saker och ting blir inställda eller [andra] olika omständigheter som gör att man 
behöver mer tid, helt enkelt. Sen måste [dessa] förslag tas hand om och […] i alla 
projekt måste [ett] proffs komma in och göra någonting med det här. [Såsom] 
landskapsarkitekterna som [ska] få tid att rita ett förslag som matchar vår budget. 
Det är en process som brukar ta tid. [Vidare] måste vi hinna köpa in allting och 
boka entreprenör som ska anlägga det och allt det här måste du hinna göra på ett 
år.” (Intervju dialog- och projektsamordnare, 2022). 

Parallellt med den tidsmässiga pressen är även medborgarbudget en ny metod för 

förvaltningen, och även om det var politikerna som la fram förslaget om medborgarbudget, tar 

det ändå tid att få med alla som är viktiga att få med i processen menar dialog- och 

projektsamordnaren (Intervju, 2022). Projektchefen arbetar inte direkt med 

medborgarbudgeten och har ett annat perspektiv där medborgabudgeten i Vårberg benämns 

som en ”riktig medborgarbudgetprocess” (Intervju, 2021). Med en lite mer förenklad 

förklaring beskrivs medborgarbudget som att medborgarna fick lämna förslag och efter 

omröstning gick pengarna till det. Projektchefen gav ett annat exempel på medborgardialog 

från Bredäng som ansetts varit lyckat ur ett medborgarperspektiv. Det började med att 

stadsdelsförvaltningen fick ett medborgarförslag om konstgräs på Bredängs bollplan, vilket 

det beslutades om att genomföra. Dock lyfter projektchefen att fotboll lockar fler killar än 

tjejer, och därför beslöt stadsdelsförvaltningen att skapa en plats för unga tjejer också. Den 

nya platsen resulterade i en plats som heter Trissans hjärta och är tillgänglig för alla men det 

var enbart unga tjejer sim bjöds in till dialog och fick lämna medborgarförslag (Intervju, 

2021).    
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Ett annat hinder som tillkom i medborgarbudgetsprocessen, är det faktum att det är ett 

politiskt projekt. Fokus Skärholmen startades av en politiskt rödgrön majoritet 2016–2018 

med tillhörande budget, men vid majoritetskiftet 2018 skiftades det till en grönblå majoritet i 

Stockholms stad. Ordförande och vice-ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd byttes också 

ut. Det politiska skiftet påverkar i förlängning också medborgardialogsarbetet (Intervju, 

2022). 

”Sen så blev det [ett] majoritetsskifte och då helt plötsligt släpps alla projekt som 
man tidigare har hållit på med - för de höll till den gamla tiden på något sätt. Då 
fick vi andra politiska uppdrag och då var det inte kvar att vi skulle få utvärdera för 
då skulle [det vara ett] annat fokus.” (Intervju dialog- och projektsamordnare, 
2022).  

Därför har det inte skett någon uppföljning eller utvärdering efter till exempel Vårgården eller 

Flygplansparken blev färdigt. Det har bara varit en form av anekdotisk kunskap om vad 

medborgarna tycker om slutresultatet, att det berättas för stadsdelsförvaltningen att parkerna 

”är jätteuppskattade att det jättemånga som är där” (Intervju, 2022).  

”Egentligen borde man göra utvärderingarna av alla dessa platser. Nu när folk 
fortfarande minns hur platserna såg ut innan [upprustningarna], det är nu man 
borde gå ut. [Exempelvis] nu den här sommaren - ”post-pandemic”. För jag tror 
det har varit superpositivt för Skärholmarna att ha de här fina upprustade platserna 
under pandemin.” (Intervju dialog- och projektsamordnare, 2022).  

Varför ingen uppföljning skett är bland annat för att mycket av de startade processerna och 

arbetssätten för dialog föll lite isär med den nya politiska majoriteten, då den nya politiska 

majoriteten inte vill att dialog- och projektsamordnaren med tillhörande projektgrupp ska 

arbeta på samma sätt som de arbetade i den rödgröna majoriteten (Intervju, 2022). 

Stadsdelsförvaltningen har heller inte lika stor budget i den nya majoriteten för stora 

fördjupade medborgardialoger. Dialog- och projektsamordnaren tillägger att i dag har de lagt 

mycket fokus och arbete på en ny hemsida i syftet att fånga in medborgarförslag 

kontinuerligt. Hemsidan ska lanseras under våren 2022 och är ett resultat av de insikter som 

genererades från de tidigare medborgardialogerna och medborgarbudgeterna i Fokus 

Skärholmen vars syfte är att underlätta för medborgare att lämna in förslag digitalt, eftersom 

kommunen ser att många deltar digitalt (Intervju, 2022). Ett annat hinder som framkom från 

projektchefen är att när de bredare medborgardialogerna utfördes blev diskussionen ofta om 

parkeringsplatser i Skärholmen. I dag har många av Skärholmsborna tillgång till billig 

markparkering men det är dessa ytor som nu ska byggas på. Men det blev en typ av krock 
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mellan medborgarnas åsikter och intressen och stadens politiska mål om att Stockholm ska 

förbättra tillgängligheten för kollektivtrafik och cyklande (Intervju, 2021).   

” […] och också något slags stadsbyggnadsideal som [är] en mycket tätare stad. 
Varav vi [också] ska bli mindre bilburna och med en befolkning i Skärholmen som 
kanske delvis är beroende utav bilen, men kanske framför allt har ett sådan livsstil 
eller livsmönster. Eller kanske [är en faktor att] bilen är en viktig statusmarkör.” 
(Intervju projektchef, 2021).  

7 Slutsats  
 

För att undersöka mål och metoder, inflytandegraden medborgarna besitter, potentiella 

konflikter mellan olika intressen samt vilka resultat som medborgardialogerna har haft i 

Fokus Skärholmen, används de teorier som tidigare presenterats för att belysa 

medborgarpraktikerna utifrån dessa teoretiska ramverk. 

 

7.1 Definition och syfte med medborgardialog  
 

Eftersom definitionen av medborgardialog är beskrivningar av vad Stockholm stad och 

Skärholmens stadsdelsförvaltning önskar uppnå med medborgardialog varierar syftet med 

medborgardialog beroende på vilken kontext den sätts in i. Därför är syftet med 

medborgardialogen rätt spretigt inom Fokus Skärholmen. Samtidigt kan det utrönas vissa 

trender i vad medborgardialog innefattar för Fokus Skärholmen. Begrepp som används i 

samma sammanhang som medborgardialog är informationsspridning, möte, lokalt 

medskapandet, verktyg för att skapa socialt hållbar stadsplanering, kunskap, delaktighet, 

påverka, samhörighet och tillit. 

 

Syftet med att undersöka potentiella kopplingar mellan kommunikativ planeringsteori och 

Fokus Skärholmens definition av medborgardialog är för att definitionen av medborgardialog 

har stor påverkan på hur resten av medborgarprocessen ter sig samt vilket inflytande som 

medborgarna ges. Till exempel ses medborgardialog som ett verktyg för att uppnå social 

hållbarhet i Skärholmens stadsdelsområde, vilket i praktiken gjort att Fokus Skärholmen fått 

utökade resurserna för medborgardialog som i form av en ny tillsatt arbetsroll som ska arbeta 

med dialog, det vill säga dialog- och projektsamordnaren. 
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Det kan utrönas influenser från kommunikativ planeringsteori i Stockholms översiktsplans och 

Vision 2040 mål och syften med medborgardialog. Styrdokumenten likt kommunikativ 

planeringsteori betonar den demokratiska processen i staden med fördjupad delaktighet och 

dialog i stadsbyggandet och det är medborgarnas berättelser som ska genomsyra planeringen 

varav medborgardialog är verktyget för att få in dessa berättelser. Vilket kan exemplifieras i 

styrdokumentens mål att kommuner måste få underrepresenterade grupper att delta i dialog, 

något som Fokus Skärholmen har uppfyllt. Skärholmens stadsdelsförvaltning följer inte bara 

styrdokumentens syften med medborgardialog noggrant utan de är också mer ambitiösa och 

går längre än PBLs lagstadgade samråd.  

 

Jürgen Habermas idéer om ett socialt lärande med en planeringsprocess som är 

diskursorienterad och konsensusskapande delar Skärholmens stadsdelsförvaltning i det 

hänseendet att deltagande och medborgardialog i planeringsprocessen kan bidra till social 

hållbarhet. Samtidigt genomsyras syftet med medborgardialog i Fokus Skärholmen av en idé 

att medborgardialog, inte bara ska ge medborgarna makt och inflytande i planeringen av 

Skärholmen, utan medborgarna fungerar också som ett kunskapsunderlag för 

stadsdelsförvaltningen. Den interna betydelsen för medborgardialog var att respektera 

dialogprocessen genom att låta den ta tid samt låta kontexten styra vilken typ av metod för 

dialog och vilka som ska bjudas in till dialog (Intervju, 2021, 2022). Det visar också på ett 

relativt fritt och tillmötesgående perspektiv, där medborgardialogen ska visa tjänstemännen 

vägen och inte tvärtom. I praktiken har det varit svårare att genomföra, vilket diskuteras i 

senare avsnitt. Fokus Skärholmen har inneburit en möjlighet för både tjänstemän och 

förvaltningen att implementera nya rutiner som är till synes obundna av tidigare konventioner 

och dialogmetoder. Fokus Skärholmen har till exempel inte använt sig av Susan Arnsteins 

(1969) deltagandestege vilket annars den tidigare forskningen visat är vanligt att använda som 

verktyg för medborgardialog i både praktiken och i styrdokument i Sveriges kommuner och 

landsting (Tahvilzadeh et al, 2021).  

 

7.2 Metoder för medborgardialog  
 
Första steget i tillämpningen av medborgardialog i Fokus Skärholmen var som tidigare nämnt 

Bästa platsen! som publicerades innan utförandet av detaljplaner i stadsdelsområdet. Enkäten 

fungerade som ett kunskapsunderlag för tjänstemännen och som information för medborgarna 

att de har rätt att påverka och hur de skulle gå till väga. Samtidigt som det kan sägas att 
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medborgarna har en personlig nytta av detta, så visar den tidigare forskningen att 

medborgarnas inflytande är begränsad i enkäter eftersom det är en form av enkelriktad 

kommunikation och inte en dialog som ger kommunikativ påverkan (Tahvilzadeh, 2021). 

Samtidigt var enkäten Bästa platsens! syfte att informera om att det skulle ske utökade 

dialoger där medborgarna skulle få möjlighet att påverka.  

 

I Fokus Skärholmen har metodvalet fallit oftare på minipubliker än att ta in professionella 

representanter eller en expertförvaltning. Minipublikerna har utifrån Ryan och Smith (2015) 

kategorisering av minipubliker varit både mer restriktiva och restriktiva urval. I de projektets 

olika workshopar har dialogerna gett anspråk på att försöka bjuda in till djupare diskussioner 

med en riktad inbjudan till deltagare för att få in underrepresenterade grupper. Samtidigt är 

alla dialogaktivitet, både medborgarbudgetarna i Vårberg och Bredäng samt de andra 

workshoparna helt styrda efter de mål och syften som politikerna och planerarna i 

stadsdelsförvaltningen satt upp. Inga av dialogerna i Fokus Skärholmen ger medborgarna 

direkt auktoritet utan det bjuds alltid in någon form av expert eller annan aktör i syfte att ge 

sin expertis för att undersöka ifall medborgarförslaget är genomförbart. Workshoparna i 

medborgarbudgetarna och i fördjupningsstudien, med alla olika steg och syften visar både på 

att minipubliker används i projektet och att det finns många olika varianter av minipubliker 

inom medborgardialog. Däremot tänker inte stadsdelsförvaltningen på målgrupperna i 

medborgardialogen som minipubliker utan deras rekryteringsmetoden går inte riktigt att 

översättas till en specifik teori eller metod, utan rekryteringen av minigrupper är mycket mer 

organisk än systematisk och inte alltid är renodlad och rättfram i verkligheten som det kan 

vara i teorier. 

 

Trots insikter från Ryan och Smith (2015) kan resultaten visa på att det inte finns en 

standardmodell inom Fokus Skärholmens dialogarbete. Eftersom det inte finns några krav 

utöver samrådsredogörelserna från PBL har Fokus Skärholmen själva fått komma fram till hur 

de vill tillämpa sina medborgardialoger. Som tidigare nämnt är det vanligt med både ett 

representativt urval och ett riktat urval av minipubliker i Fokus Skärholmen, som i 

medborgarbudgeten där en analys utfördes för att få fram vilka målgrupper som ansågs 

underrepresenterade. Parallellt med detta har det också skett helt öppna inbjudningar där vem 

som helst fått lämna medborgarförslag. Rekryteringen av medborgare har influerats av idéer 

om att låta grupper som sällan kommer till tals få utrymme att göra det, kan även härledas till 

Susan Arnsteins deltagandestege även om den inte är uttalad. 
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Det finns även en medvetenhet från beslutsfattarna att medborgardialog och 

medborgardeltagande inte kan erkännas när medborgarna enbart sitter och som åhörare. Utan 

tjänstemännen måste se till att medborgarna får vara med och komma fram med förslag. Att 

stadsförvaltningen lagt extra resurser på att utbilda tjänstemän i intervjuteknik och dylikt kan 

påvisa en satsning och vilja att skapa mer fördjupade medborgardialoger samt öka 

medborgarinflytandet. Samtidigt valde stadsdelsförvaltningen att ha en strukturerad intervju i 

stället för en mer öppen dialog i workshoparna. Utifrån Archon Fung (2006) demokratikub 

begränsar detta medborgarnas inflytande eftersom en strukturerad intervju inte är en öppen 

ömsesidig kommunikation utan samtalet är styrt av arrangörernas frågor, där medborgarna får 

möjlighet att uttrycka sina åsikter men inte har möjligheten att utveckla dessa. Eftersom en 

strukturerad intervju lämnar mindre plats för utläggningar än till exempel en semistrukturerad 

intervju eller en helt öppen diskussion.  

 

Utifrån Fungs (2006) demokratikub har metoderna som sagt varit varierade och därmed 

inneburit mer eller mindre intensivt inflytande för medborgarna. Det har varit vanligt med 

öppet självurval och slumpmässigt urval, ett mer traditionellt tillvägagångssätt, där 

medborgarna deltagit i dialog på eget bevåg och fått information om dialog från nätet eller på 

Skärholmens gator och torg. Samtidigt har sådana urval ofta kompletterats med riktad 

rekrytering från stadsdelsförvaltningen, så att urvalet blir restriktiv minipublik. I 

Flygplansparken i Bredäng var det både helt öppet självurval och riktad rekrytering till 

skolbarn då tjänstemännen ville fånga in barnens förslag som ansågs viktiga för parken. 

Den mest avancerade medborgardialogsprocessen var medborgarbudgeten i Vårberg där 

stadsdelsförvaltningen ansträngde sig för att skapa goda förutsättningar för medborgarna att 

delta i workshoparna, vilket gav resultat i både en inkluderande minipublik. Vidare menar 

dialog- och projektsamordnaren att det är diskuterbart om det var en medborgarbudget i 

Vårgården (Intervju, 2022). Utifrån Fung (2006) så är det också diskuterbart om medborgarna 

direkt auktoritet över processen i Vårgården och Bredäng när de fått samstyra tillsammans 

med experter och tjänstemän om detaljfrågor som bänkar och buskar men inte haft någon 

påverkan på övergripande beslut. De besluten har fattats av politikerna som ville att projektet 

skulle handla om trygghet i Vårberg och medborgarnas beslut var dessutom begränsade av 

stadsmiljöenhetens rådighet över grönytor. I linje med detta stämmer dialog- och 

projektsamordnaren bild av att det snarare är en finare och mer avancerad medborgardialog än 

medborgarbudget som utförs i Fokus Skärholmen (Intervju, 2022). 
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Men som något som är gemensamt för både medborgarbudget i Vårberg och Bredäng är att de 

har inneburit en form av samstyre, där de utvalda grupperna har fått bestämma tillsammans 

med beslutsfattarna om en avgränsad fråga och med en avgränsad budget. Vilket utifrån Fung 

(2006) ger stort inflytande. Till skillnad från Bästa platsen! som snarare är en form av 

konsultation och rådgivande, där medborgarna enbart skulle peka ut de bättre och sämre 

platserna i Skärholmen. 

 

Workshoparna med tillhörande fördjupningsstudie har haft en tydlig påverkan på Fokus 

Skärholmen eftersom den ligger till grund för jämförelseförfarandena, markanvisningarna och 

detaljplanerna i Fokus Skärholmen. Som tidigare nämnt så rekryteras först sakägare såsom 

byggherrar vilket enligt Fungs (2006) demokratikub kallas expertförvaltningsprocess, som 

används i syfte fatt väcka sakägares intresse och fånga in deras kompetens och åsikter om de 

frågor som ska tas upp. Enligt Fung (2006) är denna metod den minst inkluderande eftersom 

den helt exkluderar medborgarna. I Fokus Skärholmens fall kombineras som sagt 

expertdrivna processen med en öppen samt styrd och målinriktad rekrytering, eftersom 

medborgarna bjuds in även om det i fallet med fördjupningsstudien är i ett senare stadie för att 

komplettera aktörernas kompetens och intressen samt fördjupa stadsförvaltningens 

kompetens. Vidare på detta tankesätt kan medborgarna ibland användas som komplement till 

experter men ibland är experterna komplement till medborgarnas förslag som i 

medborgarbudgetarna i Vårgården och Bredäng.  

 

7.3 Vilka resultat gav medborgardialogen i den fysiska planeringen?  
 
I Fokus Skärholmen har satsningen på grönområden resulterat i parkerna rustats upp och 

utvecklats efter medborgarnas uttryckta önskemål, vilket var en del utav Skärholmens mål att 

skapa en förbättrad offentlig miljö. Samtidigt framkom det från intervjun med dialog- och 

projektsamordnaren att inga uppföljningar har gjorts efter medborgarbudgeten i Vårberg och 

Bredäng, utan det är bara via hörsägen som till exempel dialog- och projektsamordnaren vet 

att de nya parkerna är uppskattade. Det gör det svårt att veta om den upplevda tryggheten i 

Vårgården faktiskt har ökat, vilket kan vara relevant att forska på i framtiden eftersom syfte 

för medborgarbudgeten var att öka den upplevda tryggheten i Vårberg. Från intervjuerna ges 

en insikt i att brist på uppföljning av medborgardialog är negativt för kommunens framtida 

arbeten. Dessutom visar bristen på uppföljning efter dialog i projektet att det är svårt för 
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tjänstemän, kommuner- eller stadsdelsförvaltningar att möta upp översiktsplanens mål om att 

staden ska ha återkoppling och utvärdering efter genomförda medborgardialoger. Huruvida 

nya bostäder går till Skärholmsborna finns det ännu inget underlag om, eftersom projektet 

fortfarande i viss mån är i detaljplansnivå eller i början av utförandefasen. Från intervjun med 

projektchefen framgår det att upplåtelseformerna på de nya boendena kommer landa på målet 

att bli 50 procent hyresrätter och 50 procent bostadsrätter, vilket först kan verifieras när 

bostäderna är färdiga. Ett konkret resultat som medborgardialogen har fått för 

stadsdelsförvaltningen är den nya hemsidan som snart lanseras för Skärholmens 

stadsdelsområde. Detta visar på att projektet går i linje med forskningen som uttrycker en 

trend i planering att ta in digitala medel som ett sätt att öka tillgängligheten för medborgare att 

delta i planering (Åström, 2020). Det kan även utrönas en tilltro till digitala tjänster hos 

dialog- och projektsamordnaren att digitaliseringen kan bidra till förbättrad och förenklad 

medborgardialog (Intervju, 2021, 2022).  

 

7.4 Förutsättningar, hinder och medborgarinflytande  
 
Medborgardialogen i Fokus Skärholmen genomsyras av en blandning av dialogformer varav 

intensiteten av medborganas inflytande också har varit varierande. Som tidigare nämnt har det 

varit allt från att vara åhörare och uttrycka preferenser till medborgarbudgeterna där 

medborgarna fått möjligheten att samstyra och påverka hur parker ska utformas, vilket kan 

resultera i mer eller mindre intensivt inflytande för medborgarna. Samtidigt finns det 

byråkratiska hinder i medborgardialoger som kan minska medborgarnas inflytande.  

 

Som samhällsplanerare är det oundvikligt att inte behöva väga olika intressen mot varandra. 

Samtidigt visar resultaten från uppsatsen att tjänstemän i Skärholmens stadsdelsförvaltning 

stöter på hinder i medborgardialogsarbetet eftersom det i slutändan är politikerna som fattar 

besluten om vilka eller vilket intresse som ska premieras. Syften och mål med Fokus 

Skärholmen och om det ska ske medborgardialog beslutas av politikerna medan det är 

samhällsplanerarna och andra tjänstepersoners roll att konkretisera och föreslå olika 

tillvägagångssätt, metoder och uttrycka sin expertis om vad som är möjligt att genomföra. På 

det sättet är Fokus Skärholmen sig likt andra kommunala organisationer. Projektet är inte 

banbrytande i den bemärkelsen att den utgår från en helt ny ekonomis modell (Intervju, 2021). 

Medborgarbudgetsprocessen och tillhörande dialoger påverkas av detta och är fulla av 

byråkratiska hinder, såsom resursbrister och tidspress (Intervju, 2022). De tjänstemän som 
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ansvarar för medborgardialog måste få ytterligare godkännande andra tjänstemän och 

politiker, vilket gör att resan mellan medborgarförslag och slutresultat lång och trubbig. Att 

resan är lång bidrar till att medborgarbudgetar eller mer avancerad medborgardialog som sker 

utöver samråd är väldigt kostsamma för kommunen.  

 

Skillnader mellan hur projektchefen och dialog- och projektsamordnaren beskriver 

medborgardialogerna och medborgarbudgetarna är att projektchefen diskuterar mer positivt 

kring medborgardialogerna och benämner inte byråkratin som ett hinder. Projektchefen lyfter 

i stället att det är svårt med uppföljningen och att resurser är ett problem. Medan dialog- och 

projektsamordnaren menar att öronmärkningen av pengar sätter orimliga krav på 

tjänstemännen att utföra medborgardialog på ett år. I förlängning påverkar alla dessa faktorer 

även medborgardialogen och inflytandet eftersom det inte finns rätt förutsättningar att utföra 

dialogen, såsom tid och pengar.  

 

Uppsatsens resultat visar även att medborgarna inte har fått möjlighet att träffa och samtala 

med sakägarna och experter och då inte heller getts möjlighet att förhandla med byggherrarna, 

utan det har varit planerarna och andra tjänstemän som agerat mellanhand mellan sakägarna 

och medborgarna i Fokus Skärholmen. Medborgarna har fått möjlighet att ge önskemål som 

de sedan får hoppas ska uppfyllas av tjänstemän och sakägare. Eftersom det inte heller gjorts 

direkta uppföljningar av medborgardialogen är det ett hinder för medborgarna att ge kritik 

eller fråga vad som pågår. 

 

Medborgardialogsarbetet och medborgarbudgetarna i parkerna i Skärholmen kan även tolkas 

utifrån Susan Arnstein (1969) som en form av manipulation av medborgarna. Manipulationen 

av medborgarna ligger i att medborgarna ges inflytande i parkförnyelseprojekten i området 

eftersom det är lättare för medborgarna att påverka än frågan om de nya lägenheterna. 

Tjänstepersonerna och stadsdelsförvaltningen presenterar parkerna som något som är för 

medborgarna. Men det kan också se från ett annat perspektiv, att parkerna ökar värdet på 

marken i Skärholmen då detta genererar ökad attraktion för platsen. Det ökade intresset från 

byggaktörer att bygga i Skärholmen som projektchefen nämner, kan visa på det ökade 

ekonomiska värdet eller potentiella vinsten som byggherrar och exploatörer ser i att investera 

i marken som kan få ökat värde (Intervju, 2021). Stockholms stad växer och även 

stadskärnan, därför ses inte längre Skärholmens stadsdelsnämndsområde i stadens periferi, 

utan mer och mer som en del av stadskärnan. Omröstningen i Vårgården visar på att 



 55 

medborgarbudgetprocessen inte ger totalt medborgarinflytande eftersom en stor begränsning 

vilar i vilken mark staden har rådighet över och att det finns en tidspress i att förslaget måste 

tas fram, röstas, godkännas och utföras inom ett år. Medborgarbudgeten är inte enkelt på det 

sättet att det förslaget som får röster vinner utan det finns olika instanser som måste godkänna 

och allt måste utvärderas av professionella. Slutprodukten är en blandning av medborgarna 

och professionellas röster. Det är en nödvändighet att professionella såsom 

landskapsarkitekter kommer in och ritar förslag som matchar budgeten. Mycket av arbetet 

som samhällsplanerarna och dialog- och projektsamordnaren fick arbeta med är också det 

interna arbetet. Till exempel att politiker kan vara svårövertalade och tycka det är ”onödigt” 

med en till röstningsinstans sätter hinder för medborgarnas inflytande i planeringen (Intervju, 

2022).  

 

Medborgarnas inflytande är inte ”total” i en medborgarbudgetsprocess även om den kan ses 

som mer intensiv och ger större medborgarinflytande än andra medborgardialoger utifrån 

Fungs (2006) demokratikub. Utifrån Susan Arnsteins (1960) idé om makt och inflytande, ges 

inte medborgarna i Vårgårdens medborgarbudget total medborgarkontroll eller delegerad 

makt eftersom det finns en begränsning i att syftet och att avgränsningen för 

medborgarbudgeten inte är dragen av medborgarna själva utan av samhällsplanerarna och 

politikerna. Trots att medborgarna inte har deltagit i processen från början behöver det inte 

vara något negativt, det ligger i viss mån i planeringens natur att experter, politiker och 

tjänstemän beslutar om syften, mål och metoder innan medborgarna inkluderas på grund utav 

juridiska, politiska och ekonomiska förutsättningar. Till exempel rekryterades minipubliken 

till medborgardialogen för att uppfylla arrangörernas visioner och syften.  

 

Slutligen visar uppsatsens resultat på att stadsdelsförvaltningen behöver bättre resurser, större 

satsningar på uppföljning efter dialog och en mer tillåtande byråkrati för att säkra 

medborgarnas inflytande i fysisk planering.  

8 Diskussion 
 
Enligt Patsy Healey (2003) existerar inte en rationell planering eftersom all mänsklig handling 

är socialt konstruerad. I antagandet att samhällsplanering är socialt konstruerad handlar inte 

frågan om rätt och fel inom medborgardialog och medborgarinflytande utan om att planering 

är en interaktiv process vars förvaltningsverksamheter befinner sig i komplexa motstridiga 
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ekonomiska, sociala och ekologiska intressen mellan olika mellanmänskliga möten (Healey, 

2003). Fokus Skärholmen och dess medborgardialogsprocesser ingår inte enbart i samspelet 

mellan olika aktörer i projektet utan även hur rutiner och sociala relationer är strukturerade 

kring djupare värderingar och föreställningar om institutionella system. Vilket är tydligt i 

Fokus Skärholmen, där byråkratiska hinder och vissa sätt att utföra saker på kan skapa hinder 

för medborgardialogen. Det kan finnas en poäng i att kritiskt granska 

medborgardialogsprocesser för att öka förståelsen för de olika tillvägagångssätten som kan 

uppnås med de olika formerna av medborgardialog och medborgarnas inflytande. I många fall 

är expertkunskap en nödvändighet, eftersom vissa aspekter av fysisk planering kräver en viss 

typ av expertis.  

 

Medborgarnas intressen måste alltid gå först, men medborgarnas intressen på en mikronivå 

kan bli kompromissade av byråkratiska hinder och vad politiker beslutar att lägga resurser på. 

Det är först efter att politiska besluts tagits, pengar lagts och lagen godkänner som 

medborgarnas intressen börjas tas in. Politiker ska dock i de bästa av världar vara en 

förlängning av medborgarna, eftersom dessa är demokratiskt valda representanter av folket. 

Men i praktiken finns det alltid olika motsättningar mellan politiska intressen och ibland 

medborgarnas intressen. Som projektchefen nämner i intervjun var medborgarna i 

Skärholmen kritiska till att bli av med parkeringsplatser i områdena, men dessa intressen 

”måste” ibland överses då politiska beslut kring en mindre bilberoende och miljövänligare 

stad premieras och på ett sätt ligger detta i medborgarnas intressen även om de inte tycker om 

hur det påverkar dem.  

 

Om samhällsplanerare strävar efter en ökad medvetenhet kring medborgardialogsdesigner 

såsom rekrytering av medborgarna kan detta bidra till att öka förståelsen till vilken grad av 

inflytande som ges medborgarna i de olika fallen. För att undvika att medborgarna 

manipuleras och att misstro till planering ökar behövs ett förtydligande av vilken grad 

medborgarnas inflytande sträcker sig till medborgarna själva. För att inte ingjuta ett falskt 

förtroende till medborgarna att de har ett inflytande över planeringen som dem sen inte har i 

slutändan. Vikten av att kritiskt granska medborgarbudgetprocesser är för att 

samhällsplanerare och andra tjänstemän alltid ska arbeta mot att bli bättre på att förtydliga 

vilka begränsningar som finns och varför vissa frågor ska låtas till experter. I linje med 

forskningen finns det en brist i uppföljning efter medborgardialog i projektet (Tahvilzadeh et 

al, 2021). Även om Fokus Skärholmen använder sig av vad som kan ses som nyare metoder 
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för dialog och deltagande såsom medborgarbudget, är själva systemet och hur byråkratin 

fungerar i en stadsförvaltning- och kommun ett hinder för att ge medborgarna faktiskt 

inflytande. De begränsade resurserna som kommuner har tvingar de att lägga över delar av 

ansvaret och tjänster på konsulter som skulle kunna gynna medborgardialoger och inflytande. 

Vilket kan visa på att den liberala marknadsdrivna modellen gör det svårare för planerare att 

utföra medborgardialog och i förlängning försvagar medborgarnas inflytande. 

 

För framtida forskning kan det vara intressant att undersöka medborgarnas perspektiv på 

medborgardialog i Fokus Skärholmen för att undersöka deras åsikter om både resultaten från 

dialogerna och hur mycket inflytande som de upplevde de hade på planeringsprocessen. Även 

byggherrarnas perspektiv och andra aktörers utförande av medborgardialoger kan vara ett 

intressant perspektiv att studera.  
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10 Bilagor 
 
Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

Frågor ställda till Projektchef för Fokus Skärholmen: 
 

1. Berätta om din arbetsroll i Fokus Skärholmen. Hur länge har du och vilka är dina 
arbetsuppgifter i Fokus Skärholmen?  

2. Har du arbetat med medborgardialog/deltagande inom Fokus Skärholmen och i så fall 
i vilken omfattning?  

3. Hur definierar ni medborgardialog inom ramen för Fokus Skärholmen?  
4. Hur definierar ni Social hållbarhet? 
5. Varför har projektet i Fokus Skärholmen valt att sats på medborgardialoger? Vilka 

förväntningar har ni på dem? 
6. Vilken roll har fördjupningsstudien/workshopen med de 186 medborgardintervjuerna i 

relation till de lagstadgade samråden?  
7. På vilket sätt anser du att medborgardialog i Skärholmens stadsdelsområde leder till 

den hållbara stadsutvecklingen som nämns i olika plan- och styrdokument? 
8. Hur hanteras synpunkter som eventuellt är i konflikt med varandra - medborgarna 

emellan samt i relation till föreslagna planer?  
9. Hur vägs synpunkter från medborgarna i relation till andra aktörers synpunkter (såsom 

byggherrar)? 
10. Vilket resultat kan du se att medborgardialogerna har fått i den fysiska planeringen i 

Skärholmens stadsdelsområde? Du får gärna exemplifiera. 
11. Vilket handlingsutrymme upplever du att det finns i dag för ta hand om medborgarnas 

input och perspektiv?  
12. Vad ser du som de största utmaningarna med medborgardialoger i dag i den fysiska 

planeringen? 
13.  Finns det några konkreta exempel på idéer som dök upp i medborgardialogerna som 

var svåra att ta in i den fysiska planeringen? 
14.  Angående aktörerna inom prioriterade område - kan du ge exempel redan nu på hur 

”nycklarna” har påverkat stadsbyggandet?  
15.  Ankarbyggherrar har ju markanvisats i ett tidigt skede i Fokus Skärholmen och 

deltagit i att ta fram samrådsplaner för detaljplaneområden. Hur har denna process sett 
ut och hur har det påverkat medborgardialogerna?   

16.  Finns det något du vill tillägga?  
 
Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 

Frågor ställda till dialog- och projektsamordnaren för Fokus Skärholmen: 
 

1. Berätta kort om din arbetsroll i Fokus Skärholmen. Vilka är dina arbetsuppgifter?  
2. Hur har ditt arbete med medborgardialog sett ut i Fokus Skärholmen? Vad var dina 

arbetsuppgifter om du vill exemplifiera lite?   
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3. Hur definierar ni medborgardialog inom ramen för Fokus Skärholmen?  
4. Varför har projektet Fokus Skärholmen valt att satsa på medborgardialoger? Vilka 

förväntningar har ni på dem? 
5. Vet du hur många medborgare som deltagit i medborgardialog i Fokus Skärholmen? 
6. Kan du beskriva vad syftet med medborgarbudgeten var samt hur rekryteringen såg ut 

av medborgarna - hur gick ni till väga och hade ni något syfte med vilka som skulle 
delta i medborgarbudgeten?  

7. Efter workshoparna med medborgarna i Vårberg - hur många förslag lämnades in? 
Kommer det hända något med de andra förslagen som lämnades in?  

8. Hur hanteras synpunkter som eventuellt är i konflikt med varandra - medborgarna 
emellan samt i relation till föreslagna planer?  

9. Vilket handlingsutrymme upplever du att det finns i dag för att ta hand om 
medborgarnas förslag och åsikter (lagrum, resurser etc.) 

10. Har ni haft någon återkoppling eller utvärdering med medborgarna efter 
medborgardialogerna?  

11. Vad ser du som de största problemen/utmaningarna med medborgardialoger i den 
fysiska planeringen? 

12. Tror du verkligen att det här projektet och utformningen hade sett väsentligt 
annorlunda ut utan medborgardialog? Har medborgardialogsarbetet gett något konkret 
i Skärholmen och i så fall vad?  

13. Finns det något du vill tillägga? 
 


