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Sammanfattning 

Syftet med denna rapport är att inom ramen för planeringsprocesser bidra med kunskap kring 

dialogers relation till demokrati i ljuset av växande missnöje och pessimism mot både 

planering och demokratiska institutioner. Genom en kvalitativ och explorativ undersökning av 

allmänhetens egna intryck av dialoger önskar rapporten besvara frågor kring dialogers 

möjligheter att bygga förtroende för etablerade demokratiska institutioner och arrangemang; 

Vad kan dialoger bidra med? Vad bidrar de inte med? Under vilka förutsättningar och i vilka 

former?  

 

Något förenklat kan forskningen kring dialoger och deltagandeaktiviteter delas upp i två 

läger. Den övervägande delen av deltagarlitteraturen har fokuserat på utveckling och 

utvärdering av och har tenderat att se deltagandet som inneboende ”bra”. Denna litteratur 

bygger ofta på en procedurell förståelse av förhållandet mellan deltagande och demokrati. Här 

finns en mer eller mindre implicit uppfattning – eller förhoppning – om att givet att den 

”korrekta” processen följs så har aktiviteten också fungerat stärkande för demokratin genom 

att bland annat ha skapat förtroende för etablerade demokratiska arrangemang. Det andra 

lägret, den kritiska skolan, tenderar att se deltagandeaktiviteter i ett mer negativt ljus. De 

utgår från förståelsen att aktiviteternas framgång vilar mindre i kriterier som ska uppfyllas 

och mer i att det finns ett substantiellt utfall att diskutera och påverka.  

 

Rapporten visar dock på ett behov av att röra sig bortom denna tvådelade förståelse av 

medborgardialoger som antingen ”skadlig” eller ”nyttig” för demokratin. Genom att utgå från 

vad medborgare själva tycker om medborgardialoger illusterar rapporten hur dialoger kan 

uppvisa nyanser och dimensioner av både ”bra och ”dåligt” från ett demokratiperspektiv – 

ibland i samma dialog eller hos en och samma deltagare. Dessa observationer går i linje med 

senare tids deltagandelitteratur som har kommit att nyansera den kritiska skolans 

konventionella uppfattning om institutionellt deltagande som ”dåligt” så vida det inte medför 

en reell omfördelning av makt från beslutsfattare till allmänheten. Rapporten visar att 

deltagare kan vara uppmärksamma på flera dimensioner av dialoger bortom de substantiella 

frågorna de behandlar, exempelvis huruvida kommunrepresentanter uppfattas som ärliga och 

opartiska, på vilket sätt ens närområde presenteras och uppmärksamma, eller huruvida man 

behandlades respektfullt och nyanserat.  

 

Det demokratiska värdet i deltagandeaktiviteter bör därmed inte enbart synas från dess 

förmåga att ge allmänheten inflytande i beslutsfattande utan de kan också förstås som en 

viktig kanal för utbyte av erfarenhet, kunskap och förtroende mellan medborgare och stat. 

Men rapporten pekar också på begränsningarna i vad medborgardialogen kan göra för de mer 

substantiella och konkreta dimensionerna av demokratin så länge den inte öppnar upp för att 

exempelvis lyfta fördelningspolitiska frågor eller skapar utrymme för att diskutera mer 

kollektiva frågor över lokala särintressen eller kommunala och privata vinstintressen. 

 

Rapporten pekar också på ett grundläggande behov av uppföljning av deltagandeaktiviteter 

inom forskning och praktik, för att bättre förstå de specifika och kumulativa effekterna på 

demokratin av att allmänheten engageras i planeringen. 
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1 Inledning 

Nästan 60 lokalinvånare har samlats i medborgarhuset, en gammal godtemplarlokal på 

Norrtäljes landsbygd som normalt används som mötesplats för ortens starka föreningsliv. Idag 

är det dock kommunen som samlat dem. En tjänsteperson längst in i lokalen har precis 

presenterat sig själv som utvecklingsstrateg för landsbygdsfrågor. Bredvid honom står två 

facilitatorer, konsulter som specialiserar sig på att driva dialoger med allmänheten för 

kommuner och landsting. Men innan tjänstepersonen hunnit introducera dem ropar en 

lokalinvånare i uppriven röst: ”Varför är vi här? Varför är ni här? Och varför är inte 

politikerna här?” Kommunen är i färd med att utveckla ett visionsprogram för Norrtäljes 

landsbygd och tjänstepersonen har fått i uppdrag att ta in synpunkter från lokalinvånare på ett 

20-tal olika platser utanför centralorterna. Men tjänstepersonen hinner inte svara. Istället 

förklarar en annan lokalinvånare i publiken att kommunen är här som en effekt av den 

folkomröstning som invånarna precis fått till stånd om bevarandet av landsbygdskolor. ”Det 

är inte ett sammanträffande att ni börjar med att besöka de orter där ni lagt ner skolorna, eller 

hur?”, frågar invånaren tjänstepersonen. Lokalen börjar brusa av instämmande och arga 

röster. Stämningen är laddad. Kommunens plan var att ordna en slags workshop där deltagare 

sitter i smågrupper och diskuterar landsbygdsutmaningar och lösningar. Men de flesta verkar 

inte intresserade av visionsprogramet och det ägnas nästan en timme åt frågor och kritiska 

yttranden om skolnedläggningsbeslutet innan facilitatorerna lyckas få igång rundabords-

samtalen. Under resterande tid har de det tuffa jobbet att uppmuntra diskussioner om närorten 

utan att samtidigt beröra skolfrågan. I slutet av mötet tycks de också nästan ha lyckats och när 

de olika grupperna sammanfattar deras diskussioner inför övriga i salen så uppmärksammas 

flera olika frågor bortom skolan. En av facilitatorerna avslutar mötet med en sista avrundande 

fråga till deltagarna: ”Jag är gravid och bor med min man i Stockholm just nu. Varför ska vi 

flytta hit?” Kanske inte en dum fråga att ställa för att provocera fram positiva kvaliteter om ett 

närområde, och förmodligen har den fungerat många gånger tidigare. Men i denna sal faller 

den platt. Tills någon säger, ”Gör inte det, vi har ju ingen skola längre”. Några skrattar men 

stämningen blir åter igen beklämd. 

 

Vid ett senare tillfälle, i lobbyn på det nybyggda kommunhuset i Täby, hålls också ett möte 

mellan en allmänhet och kommun. Det är den första i en serie samrådsträffar som syftar till att 

ta in synpunkter för en fördjupad översiktsplan i Täby. Stora områden är utpekade för 

förtätning och många påverkas, bland annat villaägare som lagt ner lika mycket pengar på 

sina hem ”som en normal arbetare tjänar i ett normalt arbetsliv”, avslöjar en av dem. Det är 

således bäddat för kontroverser, men stämningen låter sig inte påvisa det. Upplägget är 

annorlunda än det i Norrtälje. Istället för föredrag eller workshop är det ”öppet-hus”. Sex 

tjänstepersoner i lila tröjor minglar runt bland det tjugotal lokalinvånare som redan börjat 

anlända, och de får då och då inspel av fem politiker som bara går att särskilja från 

allmänheten genom en liten namnbricka på bröstet. ”Man jobbar mindre med föredrag 

nuförtiden”, förklarar en av tjänstepersonerna, ”Man kunde bli rätt utsatt som 

kommunrepresentant.” Vid ett upphöjt bord med samrådsförslaget uppslaget framför sig 

samtalar en planerare med ett yngre par; en man och en kvinna med ett barn i famnen. Deras 

hem ligger i ett av de områdena som är utpekade för förtätning och de vill veta varför. 



5 

 

Planeraren börjar bläddra i det tjocka samrådsförslaget, stannar i ett kapitel med titeln 

”Allmänna intressen” och berättar att bostadsförsörjningen är en förutsättning för kommunens 

tillväxt. Mannen nickar och säger lågmält, ”Jag trodde bara inte att det skulle vara så mycket”. 

”Du får tänka dig att fastighetsvärdena går upp också”, svarar planeraren. Vid ett annat bord 

samtalar en planerare med en man i medelåldern. Planeraren har nyss förklarat att eftersom 

kommunen inte äger marken så kan inte förtätningarna genomföras utan att villaägarna själva 

styckar upp tomterna och initierar exploateringen: ”Samrådsförslaget handlar mer om vad 

kommunen ställer sig positiva till.” Mannen nickar instämmande och frågar vilka byggherrar 

planeraren rekommenderar.  

 

Två syner på medborgardialogen 

Både dessa möten är exempel på det som vanligen kallas medborgardialog, ett 

samlingsbegrepp för olika aktiviteter där myndigheter involverar allmänheten i 

planeringsprocesser av verksamheter, platser eller styrdokument. Båda mötena är också 

typexempel på den inom litteraturen tämligen binära synen på vad medborgardialoger betyder 

för demokratin. Å ena sidan, som i Norrtäljeexemplet, kan de te sig som en dimridå för de 

senaste decenniers nedmontering av välfärdsamhället där myndigheter med ena handen lägger 

ner skolor och service och med andra handen försöker att blidka allmänhetens missnöje med 

innehållslösa dialoger (ex. Purcell, 2009). Å andra sidan, som i Täby, kan de förstås som ett 

viktigt komplement till representativa demokratin; en metod för att genom dialog hitta 

lösningar på konflikter mellan lokala särintressen och det allmänna intresset, med stärkt 

förtroende mellan medborgare och stat som effekt (ex. Webler, 1995).  

 

Men när jag pratar med några av deltagarna på mötena nyanseras denna svart-vita bild. Några 

av Norrtäljebona som inte var särskilt ljudliga under mötets gång tyckte faktiskt att dialogen 

var bra arrangerad givet förutsättningarna, och att det var ”modigt” av kommunen att möta 

lokalinvånarna efter att nyligen ha tagit ett så pass kontroversiellt skolnedläggningsbeslut. 

Och andra som trots allt var besvikna på mötet uttryckte samtidigt en tillfredställande, nästan 

”befriande känsla” att i grupp vissa sitt missnöje mot skolbeslutet inför kommun-

förvaltningen. I Täby var många nöjda med mötet och hur formatet öppet-hus tillät att man 

”lite grann får älta” med kommunrepresentanter på tu man hand. Men andra var inte lika 

bekväma med att själva initiera samtal med kommunrepresentanter och vissa påpekar att de 

inte hade specifika frågor kopplade till deras egna fastighetsvärden utan att de istället önskade 

lyfta mer allmänna intressen och förväntade sig ett slags föredrag för att bättre förstå vad 

förtätningsförslaget betydde för kommunen som helhet. 

 

Dessa vitt spridda intryck har varit ett återkommande inslag i min undersökning av 

medborgardialoger inom ramen för forskningsprojektet Decode (Community Design for 

Conflicting Desires). Under 2017 närvarade jag vid 20 olika dialoger och samrådsträffar likt 

de ovan i tre kommuner i Stockholms län – Norrtälje, Täby och Järfälla – vilket följdes av 

intervjuer med 37 deltagare av dessa möten.
1
  Det mångsidiga materialet lyser med ett 
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grundläggande behov av att röra sig bortom en tämligen etablerad tvådelad förståelse av 

medborgardialoger som antingen ”skadlig” eller ”nyttig” för demokratin (Chilvers, 2009).  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna rapport är att inom ramen för planeringsprocesser bidra med kunskap kring 

dialogers relation till demokrati i ljuset av växande missnöje och pessimism mot både 

planering och demokratiska institutioner. Genom en kvalitativ och explorativ undersökning av 

allmänhetens egna intryck av dialoger önskar rapporten besvara frågor kring dialogers 

möjligheter att bygga förtroende för etablerade demokratiska institutioner och arrangemang; 

Vad kan dialoger bidra med? Vad bidrar de inte med? Under vilka förutsättningar och i vilka 

former?  

 

Rapporten använder sig av ett teoretiskt ramverk kring demokratisk legitimitet som utgår från 

vad människor i dagens demokratier efterfrågar från myndigheter bortom deras val- och 

verkställande funktioner. Tre kategorier av demokratisk legitimitet har studerats, Reflexivitet, 

Opartiskhet, och Närhet, vilka på olika sätt belyser människors förväntningar på offentliga 

institutioner och arrangemang. Således är inte syftet att undersöka huruvida de studerade 

kommunerna varit ”bra” eller ”dåliga” i deras dialoginsatser. Genom att utgå från vad 

medborgare själva tycker om medborgardialoger syftar denna rapport till att illustrera hur 

dialoger kan uppvisa nyanser och dimensioner av både ”bra och ”dåligt” från ett 

demokratiperspektiv – ibland i samma dialog eller hos en och samma deltagare. Bidraget är 

således både empiriskt och teoretiskt då det bidrar med konkret kunskap kring hur dialogers 

värde för demokrati kan förstås, vilket kan vara till hjälp för både forskningen och 

kommuners praktiska arbete.  

 

Den fortsatta dispositionen för denna rapport är följande: I del 2, Dialoger och demokrati görs 

en belysning av medborgadialogens utbredning i Sverige, vilket följs av en genomgång av de 

grundläggande diskussionerna som fram tills nu förts inom i forskningen kring medborgar-

dialogens nytta respektive skadlighet för demokratin. I del 3, Teoretiskt ramverk, beskrivs de 

tre principer för demokratisk legitimitet som människor tenderar att efterfråga från dagens 

demokratier och som varit vägledande för rapportens teoretiska utgångspunkter. Del 4, Metod 

och material, skisserar rapportens underliggande utgångspunkter och antaganden, vilka 

metoder som används och hur, samt motiven bakom urvalsprocesserna. Detta följs av del 5: 

Vad tycker medborgare om medborgardialoger? I denna del presenteras rapportens empiriska 

resultat och analys, strukturerat enligt de tre legitimitetsprinciperna som ligger till grund för 

rapportens teoretiska ramverk. I den avslutande delen av denna rapport, Diskussion: 

Implikationer för planeringspraktiken, används resultatet som grund för att vidare diskutera 

under vilka former och förutsättningar dialoger kan bidra till att stärka demokratin i praktiken.  
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2. Dialoger och demokrati – vad säger forskningen? 

Medborgardialogens utbredning i Sverige 

De senaste decennierna har aktiviteter kopplade till medborgardeltagande blivit allt mer 

framträdande i planeringsammanhang. Genom Plan- och bygglagens införande 1987 

lagstagdes medborgardeltagande i planeringsprocesser genom ”samrådet”(fotnot), till viss del 

som en följd av de motståndsrörelser som föddes ur 1960 och 1970-talets kritik mot 

modernismens rationalitetsideal och dess expertstyrda stadsplanering (Lindholm et al., 2015; 

Thörn, 2012). Sedan 1980-talet har deltagandeaktiviter också använts som ett redskap för att 

öka politisk jämlikhet och representation i planeringsprocesser genom riktade dialoger i 

socioekonomiskt marginaliserade områden (Karlsson, 2017). 

 

Begreppet medborgardialog kan dock spåras till regeringens demokratiproposition från 2002 

(Prop, 2001/02:80) där kommuner och landsting framställdes som viktiga aktörer i att främja 

allmänhetens möjligheter att aktivt delta i politiken mellan valen. Med detta blev dialoger inte 

bara förstådda som ett medel för att öka inflytandet i planeringsprocesser för berörda parter 

eller utsatta grupper, utan de sågs också som ett sätt att revitalisera den representative 

demokratin i ljuset av minskat valdeltagande, avtagande medlemsantal i de politiska partierna, 

och minskande förtroende för det politiska systemet (SOU, 2000:1; se också Amnå 2006; 

Tavilzadeh 2015a). Dessa spår, där dialoger ses som ett viktigt komplement till den 

representativa demokratin lyfts även i den senaste demokratiutredningen (SOU 2016:5), av 

Boverket (2017), samt av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 2006) som varit en 

betydande aktör i lanseringen och kunskapsspridningen av medborgardialog som metod bland 

kommuner och landsting. I den senaste demokratiutredningen understryks det dock att bilden 

av en ”demokrati i kris” behöver nyanseras då antalet partiaktiva slutat sjunka samtidigt som 

valdeltagandet och förtroendet för politiken har börjat öka igen – åtminstone bland de 

resursstarka grupperna i samhället, det vill säga personer med hög inkomst och utbildning 

(SOU 2016:5). En förklaring som anges till det tilltagande engagement beskrivs vara 

”professionaliseringen” av partierna där kommunikatörer och nya tekniker har underlättat för 

politiken att nå ut till allmänheten. Samtidigt beskrivs samma fenomen som ett tilltagande 

problem för demokratin eftersom det riskerar att göra politiken mer mottaglig för opinioner 

som framförs i specifika medier eller av intresseorganisationer och reklambyråer snarare än 

för ”den faktiska verklighet som väljarna upplever och som de förtroendevalda på lokal nivå 

har att hantera” (SOU 2016:5, s. 32). 

 

Även om majoriteten av kommunerna uppger att de arbetar med medborgardialog idag (SOU 

2016:5) så finns det ingen given ram för hur de genomförs. Begreppet är snarare ett 

samlingsnamn för aktivititer där offentliga – eller, som också blivit vanligt, privata – aktörer 

involverar allmänheten i planeringsprocesser av verksamheter, platser eller styrdokument. De 

kan således innefatta flera olika grader av inflytande och kan handla om samråd, 

informationsmöten, workshops, medborgarpaneler, deltagandebudgetering, och så vidare 

(Lindholm et al, 2015). Tahvilzadeh (2015b) kallar alla dessa former för ”inbjudet 

deltagande”, vilket innebär att även om de kan skilja sig väsentligt i formalitet, metodologi 
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och syfte, så har de gemensamt i att det är myndigheter som uppmanar allmänheten att delta i 

dialoger och aktiviteter kring en fråga och inte tvärtom. 

 

Det växande intresset för deltagandeaktiviteter sammanfaller med den så kallade 

”kommunikativa vändningen” i den internationella planeringslitteraturen och praktiken. I 

slutet av 1980-talet uppmärksammades det att planeringen – och planeraren – tycktes röra sig 

bort från modernistiska rationalitetsideal vars fokus var att säkra ett fördefinierat allmänt 

intresse mot att bli en mer faciliteterande disciplin mån om samhällets heterogenitet (Healey, 

1992). En mängd forskare har bidragit till att förklara och samtidigt bekräfta planeringen i ett 

sådant sammanhang, där disciplinen förstås allt mer som en deliberativ process mellan 

planerare, allmänhet, beslutsfattare och den privata sektorn och där planerarens roll har 

kommit att handla om att förmedla makt i rummet snarare än att utöva det (Forrester, 1990; 

Healey, 1997, Innes 1995). 

 

Förväntningarna på vad deltagandeaktiviter kan åstadkomma för demokratin bortom 

planeringssamanhang är avsevärt mer blygsamma inom denna litteratur jämfört med den 

svenska dialogförespråkande sektorn. Men inom det breda spektrumet av kommunikativ 

planeringsteori återfinns ofta rötter i det deliberativa demokratiidealitet där filosofen Jürgen 

Habermas (1984) varit tongivande i dess moderna framställning. Förenklat utgår projektet 

från att demokratins legitimitet inte längre bara kan vila på dess representativa funktion där 

allmänhetens viljor ofta framställs i förenklade aggregerade bilder och där fakta och kunskap 

således tenderar att definieras av samhällseliten. I ett allt mer pluralistiskt samhälle krävs det 

att ”förnuft” och ”rationalitet” utvidgas till att också inkludera allmänhetens förståelser för 

gemensamma samhällsproblem. Genom ”kommunikativt handlande” där allmänhet och 

samhällselit deliberar på jämlika och fria villkor kan ömsesidig förståelse för 

samhällsproblem skapas och demokratiskt beslutfattande på nytt legitimeras (Habermas, 

1994). 

 

Tre perspektiv på deltagande och demokrati 

Så, fungerar det? Bidrar dialoger och deltagandeaktiviteter riktade mot allmänheten till ett 

fördjupande och/eller legitimerande av demokratin? Förenklat finns det tre olika 

forskningsspår med tre olika dimensioner av svar på denna fråga.  

 

Den stora majoriteten av deltagandeforskning inom och utanför planeringslitteraturen 

behandlar utvecklandet av aktiviteterna. Enligt Chilvers (2009) genomgång av denna litteratur 

är det ofta fördelarna som lyfts inom detta forskningsspår. Utöver det instrumentella värdet i 

att allmänt deltagande i politik anses förstärka förtroende för samhällsstyret och legitimera 

demokratiskt beslutsfattande lyfts också substantiella fördelar där bredare och djupare 

beslutsfattande anses bidra med bättre och mer rättvis samhällsutveckling, samt normativa 

dimensioner där deltagandeaktiviteter och ömsesidigt ”lärande” ses som ett värde i sig självt 

(Fiorino 1990). 

 

De instrumentella och substantiella fördelarna har dock varit svåra att finna belägg för i 

praktiken, något som den andra forskningsströmmen, utvärderandet av deltagandeaktiviteter 
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berör. Denna litteratur är betydligt oansenligare än den första, till viss del som en följd av att 

”intresset för att genomföra deltagandeaktiviterer innebär att dess utvärdering ofta har 

marginaliseras till en informell eller ad hoc eftertanke” (Chilvers, 2009, s. 408, min 

översättning). Samtidigt är denna försummelse också nära kopplad till de uppenbara 

metodologiska problemen förknippade med att ”bevisa” dialogers instrumentalla och 

substantiella effektivitet. Hur kan samhällsförändringar på lång sikt isoleras till resultatet av 

dialoger? Och i relation till vad bör dessa förändringar och resultat bedömas som lyckade? 

Initiativtagarnas mål och motiv? Allmänhetens? Utvärderarnas? Webler (1995, s. 39) som 

tillhör denna forskningsström har förtydligat utvärderingsfältets premiss givet dessa problem: 

 

Det är inte tillräckligt att utvärdera en enskild deltagandeaktivitet objektivt enligt utfallet (på 

grund av problemen med att definiera det allmänna intresset) eller subjektivt enligt deltagarnas 

bedömningar (på grund av problemet med att aggregera individuella preferenser). För att kunna 

bedöma hur bra en viss teknik för deltagande fungerar behöver vi ett givet ideal för att jämföra 

dess prestation - vi behöver en procedurell normativ modell för allmänhetens deltagande. (Min 

översättning) 

 

Med andra ord så har denna forskningsström länge fallit tillbaka till den normativa 

dimensionen av deltagande där aktiviteterna – isolerat från dess antaganden, utfall och 

deltagares motiv – bedöms i relation till hur väl de lever upp till specifika procedurella 

normer och ideal (Chess & Purcel, 1999). Här finns ett brett spektrum av kriterier men 

utgångspunkten är ofta det deliberativa demokratiidealet där teorier kring kommunikativt 

handlande appliceras nästan som en ”checklista” för att utvärdera deltagandeaktiviteter 

prestation (Chilvers, 2009). I denna procedurella förståelse av dialogers relation till demokrati 

finns därmed en implicit uppfattning (eller förhoppning) om att givet att den ”rätta” processen 

följs så blir också utfallet demokratiskt. 

 

Det är dock just detta deliberativa ideal och procedurella förståelse för demokrati som länge 

varit föremål för kritik i det tredje forskningsspåret. Om de två tidigare spårens premiss 

handlar om att utveckla och uppmuntra deltagande med utgångspunkt på vad deltagande kan 

göra, så kan detta forskningsfält samlas under den gemensamma ambitionen att bättre förstå, 

genom nära studier av deras underliggande antaganden och framställningar, vad deltagande 

processer gör (Chilvers 2009). Ett återkommande tema i den teoretiska kritiken mot 

deltagandelitteraturen är att dess uppmuntrare har en naiv syn på planerares och facilitatorers 

möjligheter att omförhandla maktrelationer och intressen genom ”deliberativa samtal” och 

”rationell argumentation”. Som Tewdwr-Jones och Allmendinger (1998, s. 1986) tidigt 

noterade så är det svårt att: 

 

tänka sig att representanter för ett stort kraftfullt fastighetsbolag är beredda att ta backa i ljuset av 

lokalinvånares bekymmer i ett sådant forum utan att först utöva politisk lobbyverksamhet (till 

exempel genom kvasi-juridisk argumentation) för att säkra deras mångmiljonsprojekt. (Min 

översättning) 

 

Kritiken utgår ofta från en foucauldiansk syn på hur maktrelationer skapas och upprätthålls 

där makt inte anses bara existera bland ”maktfulla” individer redo att omfördelas av 
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facilitatorer i öppna och fria samtal utan också något som är inbäddat i diskurserna, 

praktikerna, relationerna och tingen kopplade till deltagaraktiviterer (Se till exempel, Metzger, 

et al., 2016; Tamm-Hallström, 2015, Wiberg, 2018 ). I ett sådant sammanhang blir 

deltagandelitteraturens intresse för bred representation och samtalsdiskurs än mer 

problematisk eftersom det väcker den grundläggande frågan kring hur framtida generation 

eller ’non-human’ aktörer kan anses legitimt representerade i sådana beslutsprocesser 

(O’neill, 2001; Metzger, 2015) 

 

Det deliberativa målet att nå ömsesidig förståelse för gemensamma samhällsproblem genom 

samtalet har också varit föremål för omfattande kritik då det länge tolkats som ett ouppnåeligt 

konsensusideal. Filosofen Chantal Mouffe (2005) och hennes alternativa syn på politik har 

varit tongivande i denna debatt. Argumentet lyder att betoningen på ”konsensus” och 

”ömsesidig förståelse” riskerar att maskera en inneboende antagonistisk dimensionen i 

mänskliga relationer. Utan legitima kanaler att ge uttryck för samhällsgruppers grundläggande 

motsättningar upprätthålls befintliga hierarkier och alternativa åsikter marginaliseras till 

utominstitutionella och icke-demokratiska rum. Här menas det därför att den representativa 

demokratin riskerar att försvagas av den rådande konsensusdiskursen inom politik och 

deltagandeaktiviteter, inte förstärkas (Mouffe, 2000). Debatten kring konflikt och konsensus 

har strömmat ut till en motsvarande, kanske än mer infekterad dispyt i planeringslitteraturen 

(Healey, 1999; Tewdwr-Jones & Allmendinger, 1998). Det har bland annat antytts att den 

kommunikativa planeringens löften passar för bra in i den moderna retoriken kring 

”empowerment”, ”deltagande” och ”samarbete” som ackompanjerat de senaste decenniers 

neoliberala politiska omorientering för att täcka legitimitetsproblemen som välfärdsstatens 

nedmontering genererat (Purcell, 2009). Mot denna bakgrund har deltagandediskurser och 

aktiviteter också anklagats för att utgöra en ”styrningsteknik” vars logik utgår från att skapa 

en aktiv referent som villigt accepterar ansvar för sig själv i en tid när välfärdsstaten 

omformas (Dahlstedt, 2006; Raco, 2012; Swyngedouw, 2005).  

 

Sammantaget menar därmed den kritiska forskningsströmmen att det som är påverkningsbart i 

den deliberativa deltagandepraktiken är oftast det till den grad att det inte upprör rådande 

maktrelationer, något som utvärderingsforskningen, givet de metodologiska problemen, till 

viss del bekräftar (Michels, 2011; Wang, 2001; Royo et al., 2011). Mer lovande, menar därför 

vissa av dessa forskare, är de motståndsrörelser som mobiliserar sig utanför etablerade 

institutioner och procedurella former och ”vars mål inte är att neutralisera maktrelationer, utan 

att transformera dem” (Purcell, 2009, s. 140, min översättning). Andra har dock påpekat att 

allmänna mobiliseringar som utöver aktivism mot eller bortom offentliga institutioner kan 

vara minst lika skadligt för demokratin eftersom de höga privata ”kostnaderna av politiskt 

engagemang” som aktivism genererar tenderar att lämna många involverade mer 

desillusionerade av politisk aktivitet än de var innan (Inch, 2015, Haughton et al, 2016, 

Zakhour & Metzger, 2018a).  

 

Många forskare inom denna forskningsinriktning ställer sig inte kritiska mot institutionella 

deltagandeformer utan snarare mot den låga graden av substantiellt inflytande de öppnar upp 

för. Här finns ofta ett mer implicit demokratideal än den deliberativa och som utgår från att 
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det demokratiska värdet i dialoger inte ligger i deras procedurella mening utan i de 

substantiella frågorna de behandlar och det sociala och materiella utfallet av dessa frågor. 

Inom bland annat STS (Science and technology studies) har detta synsätt varit inflytelserikt. 

Med utgångspunkt i det antagandet att människor har olika ontologiska uppfattningar om hur 

verkligheten är uppbyggd menar man att kunskap om världen är kontingent och inte kan eller 

bör begränsas till experters konstruktioner. Istället krävs en ”demokratisering av demokratin” 

genom att politik blir mer materiell för att kunna beröra det som får människor att vilja delta i 

politik från första början, vilket beskrivs vara intresset för sakfrågor och konkreta problem 

snarare än värderingar, processer, ideal eller övertygelser (Callon, 2009; se även Latour, 

2005; Marres, 2007). Utgångspunkten för lyckade dialoger beskrivs därmed inte vila på att 

procedurella normativa ideal uppfylls utan att det finns konkreta frågor och utfall att diskutera 

och påverka. Deltagaraktiviteter som uppnår det senare, där ”deltagarbudgeteringsmodellen” 

från Port Alegre i Brasilien ofta lyfts som ett föredömligt exempel (Baiocchi, 2005), behöver 

inte vara skadligt för demokratin utan kan potentiellt revitalisera den (Fung, 2006; 

Tahvilzadeh, 2015b). 

 

Dialoger och demokrati i svensk kontext 

Även i Sverige har omfattande fallstudier antytt att substantiellt inflytande i samhällsfrågor 

sällan står på spel i medborgardialoger. Dessutom kan de ibland ha motsatt effekt än vad 

initiativtagare förväntat sig, varigenom allmänheten blir desillusionerade mot 

deltagandeaktiviter på grund av deras begränsade inflytande (ex. Velásquez, 2005; Listerborn, 

2007; Tahvilzadeh, 2015b); ”dialogtrötthet” har blivit ett allt vanligare begrepp i svenska 

planeringssammanhang (ex. Wiberg, 2018, s. 61). Trots det växande intresset för 

medborgardialoger bland offentliga institutioner så visar internationella jämförelser att 

svenska kommunpolitiker är relativt skeptiska mot deltagardemokratiska reformer vid sidan 

av de konventionella representativa demokratiska institutionerna (Karlson & Gilljam, 2014). 

Den deltagarbudgetering som SKL har uppmuntrat har också beskrivits som en relativt 

urvattnad version av utomeuropeiska modeller och som bara skett marginellt och 

experimentellt bland svenska kommuner (Carlsson, 2014; SOU 2016:5). I SKLs (2006) 

omarbetning av Sherry Arnsteins (1969) berömde stege kring grader av inflytande i 

deltagandeaktiviter är också den översta nivån, ”medborgarkontroll” borttagen. Mot denna 

bakgrund menar Sofia Wiberg (2018, p. 60) om sin tid som facilitator att begreppet ”dialog” 

är något av en anakronism i sammanhanget: ”Inga av de dialoger jag genomfört under mina år 

som processledare för medborgardialoger kom upp på en högre nivå på trappan än 

konsultation. Benämningen medborgardialog kan därför tyckas vara missvisande.” Samtidigt 

menar Wiberg att detta inte betyder att den svenska medborgardialogen nödvändigtvis är 

skadlig för demokratin. Hon, tillsammans med allt fler forskare har träffande påpekat att den 

kritiska forskningsströmmen länge har tenderat ”att fastna i en binär logik där maktinnehav 

alltid är ’dåligt’ och motstånd alltid är ’bra’. Istället för ett antingen eller, är det snarare 

intressant att se deltagandeprocesser som ett fält där makt utspelar sig, som både kan vara 

värdefull och problematisk” (Wiberg, 2018, p. 36, se också, Chilvers, 2009; Palmås & von 

Busch, 2015).  
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Sammanfattningsvis och något förenklat så har forskningsspåren som intresserat sig för 

utvecklandet och utvärderandet av deltagaraktiviteter anammat en deliberativ 

demokratimodell med fokus på procedurella normativa kriterier, varvid det kritiska 

forskningsspåret pekat på deltagandeaktiviteters utfall i relation till graden av reellt inflytande 

vilket vilar på en mer direktdemokratisk och substantiell definition av demokrati.  

 

Med utgångspunkt i Wibergs uppmaning ovan vill denna rapport gå bortom en sådan binär 

syn på dialogers relation till demokrati. Å ena sidan antar rapporten, likt 

utvärderingslitteraturen, ett teori-baserat kriterium för att utforska olika deltagandeaktiviter i 

de tre utvalda kommunerna. Å andra sidan ligger rapportens intresse i att utforska deltagarnas 

egna subjektiva erfarenheter av att ha deltagit i dialoger, ett tämligen outforskat ämne i den 

breda deltagarforskningen (Blakeley & Evans, 2009; Gustafson & Hertting, 2016). I rapporten 

har jag därför försökt att utgå från ett teoretiskt ramverk som till viss del skär igenom 

procedurella/substantiella definitioner av demokratin genom att lägga mindre värde i 

fördefinierade kriterier eller ideal och mer värde i vad som efterfrågas av en demokratisk 

befolkning idag, eller närmare bestämt, vad medborgare själva tycker om medborgardialoger. 

Detta sociologiska snarare än normativa förhållningssättet till demokrati symboliserar mycket 

av franska historiken Pierre Rosanvallons arbete om demokratins historiska och samtida 

tillstånd.  
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3. Teoretiskt Ramverk: Tre dimensioner av demokratisk 

legitimitet 

Stora delar av Rosanvallons (2006, 2008, 2011) demokratiforskning handlar om att bättre 

förstå orsakerna bakom det tillsynes paradoxala faktumet att trots de senaste decenniernas 

expansion av politiska rättigheter i ett stort antal regimer inom och utanför västvärlden, och 

trots att civilsamhället är starkare, mer informerat och mer kapabelt att hävda inflytande i 

politiken än någonsin, så finns det en vag men omisskännlig känsla av olust för demokratin. 

Mot denna bakgrund menar Rosanvallon att en välmående demokrati inte enbart handlar om 

procedurella rättigheter eller allmänhetens inflytande i samhället, utan om en känslig balans 

mellan en uppsättning inneboende motsättningar som ligger till grund för demokratins 

utveckling. 

 

Enligt honom är således dagens demokratikris strukturell och har bland att göra med 

motsättningen mellan den procedurella idén om majoritetsstyre och det mer grundläggande 

och substantiella idealet om folkets enhällighet och vilja. Det förstnämnda fungerar som en 

princip för beslut (så kallad input legitimacy) och erkänner konflikters legitimitet medan det 

senare idealet tjänar som en princip för rättfärdigande (output legitimacy) och förutsätter 

istället att social gemenskap och generalitet kan uppnås bland allmänheten. Tillsammans har 

denna ”dubbla legitimitet” länge utgjort ett system som ligger till grund för vad som förväntas 

av demokratin – ett projekt ”som lika mycket handlar om att inrätta ett samhälle med politiskt 

jämlika individer som att upprätta en kollektiv suveränitet” (Rosanvallon, 2011, s. 14, min 

översättning). Rosanvallon (2011) menar att demokratiska regimer har sedan deras tillkomst 

kämpat med att förlika dessa motsättningar – till en början genom att smälta dem samman och 

senare, från 1900-talet och framåt, genom att separera dem via konkurrenspräglade val å ena 

sidan och en statsstyrd, verkställande byråkrati å andra sidan. Men i en tid präglad av utspritt 

och diffust beslutsfattande, osäkerheter om framtiden och nya socio-politiska identiteter så har 

både deras sammankoppling och grova separering blivit allt svårare att upprätthålla. Mot 

denna bakgrund spårar Rosanvallon (2011, s. 8, min översättning) spridningen av nya och 

gamla institutioner som för närvarande kompletterar och konkurrerar med de två 

legitimetsskapande kapaciteterna i demokratiers val- och verkställande funktioner, till den 

utsträckningen att ”det nu finns många fler sätt som en regim kan erkännas som demokratisk, 

av vilka vissa kompletterar de representativa funktionerna i demokratin medan andra 

konkurrerar med dem”. 

 

Reflexivitet, Opartiskhet, Närhet 

Rosanvallons syfte är inte att etablera nya normativa kriterier och ideal för demokratisk 

legitimitet eftersom ”levande demokrati inte mäter sig mot en ideal modell” (2008, s. 25). 

Istället är han intresserad av hur dessa nya former av legitimet ges uttryck i verkligheten 

genom förstå legitimitet som ett socialt konstruerat fenomen under konstant utvecklande och 

nära sammankopplat med tillit. Det kan som enklast förstås som faktisk acceptans av regimer 

från en demokratisk befolkning. Genom en syntes av historiska och aktuella 

demokratidebatter med empiriskt material identifierar han tre förståelser av legitimitet som 
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verkar både inom och bortom den procedurella/substantiella förståelsen av vad som anses 

vara demokratiskt: reflexivitet, opartiskhet och närhet (Rosanvallon, 2011, min översättning). 

 

- Reflexivitet syftar till det alltmer vedertagna antagandet att det inte går att objektivt 

definiera vad som konstituerar ”folket” i folkstyre. Därför behövs det mer reflexivitet i hur 

allmänhetens delaktighet i politik ska förstås och fler kanaler och metoder att operationalisera 

folkets intresse. Som princip för demokratisk legitimitet refererar det till hur människor 

tenderar att uppfatta en process som legitim om de känner att de varit delaktiga och om det 

funnits möjlighet för substantiellt inflytande i besluten. Exempelvis: Har de fått utveckla 

deras argument fullt ut? Har de blivit lyssnade på? Har deras synpunkter tagits i beaktande?  

 

- Opartiskhet, i sin tur, syftar till människors medvetenhet om hur särintressen tenderar att 

influera politiken vilket har följts av en efterfrågan på mer autonoma institutioner som kan 

garantera ett rättvisare och mer jämlikt inflytande. Här uppmärksammas det huruvida 

objektivitet varit viktigt i processen, om beslutsfattarna varit ärliga om deras motiv, och om 

man upplever att man har blivit behandlad på lika villkor som andra. 

 

- Slutligen handlar närhetens legitimitet mindre om politiska institutioner och mer om en 

”stil av politik”. Samtidigt som opartiskhet i beslutsfattande blivit viktigt så efterfrågas också 

en styrform som erkänner och är aktsam om de verkliga situationerna och förutsättningarna 

för olika individer – en legitimitetsprincip som bygger på en generell uppmärksamhet åt 

specificiteter. Har särskilda omständigheter tagits i beaktning? Har beslutfattare varit artiga 

och respektfulla? Har olika gruppers specifika utmaningar och kamper uppmärksammats och 

erkänts? 

 

Gemensamt för dessa förståelser av legitimitet, menar Rosanvallon (2011), är att de varken 

ser på folket som ett aggregat av individuella preferenser, som den procedurella legitimitets-

principen, eller som monistisk enhet, likt det substantiella idealet. De kan istället förstås som 

något mer dynamiskt; ett slags ”demokratisk hermeneutik” som tillsammans representerar 

olika sätt att undersöka folkviljans komplexiteter: dess multiplicitet kan förstås bättre med ett 

mikroskåp där efterfrågan på reflexivitet börjar urskiljas; dess homogenitet med ett teleskåp 

där opartiskhet förstås som legitimit styre; och dess specificitet genom att spåra en serie vägar 

genom den varpå vikten av närhet till politiken framträder. 

 

Demokratisk legitimitet i praktiken 

Konventionella idéer kring hur institutioner uppfattas utgår ofta från klassisk så kallad 

rational choice theory där egenintresse utgör grunden för att förstå individuellt beteende 

(Scott, 2000). Här antas människor döma institutioner i relation till det substantiella innehållet 

på de beslut som institutionerna fattar snarare än formerna för beslutet. Men Rosanvallons 

förståelse av legitimitet går mer i linje med en rad studier inom socialpsykologi som visat att 

människor mycket väl kan respektera beslut som går emot deras egna intressen om processen 

som leder upp till besluten har uppfattats uppfylla en slags ”procedurell rättvisa” (Tyler, 

2003). Dessa observationer om mänskligt beteende, där personer samtidigt bär på tillsynes 

motstridiga bevekelsegrunder har också kommit att uppta en allt centralare plats inom 
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vetenskapsfilosofi (Mol, 1999). De går också i linje med de senaste decenniers uppsjö av 

litteratur som behandlar mänskligt behov bortom rationalitet och nyttomaximering, där teorier 

kring ”erkännande” (Taylor, 1994), ”respekt” (Sennett, 2003) och ”omsorgspolitik” (Held, 

2006) har varit framträdande.  

 

Perspektivet inbjuder alltså till en djupare förståelse av det allt mer vedertagna synsättet att 

människor engagerar sig i politik för att de intresserar sig av de substantiella frågorna som 

behandlas snarare än de procedurella formerna för hur de behandlas (ex. Marres, 2007). 

Rosanvallon pekar nämligen på att i samband med det tillsynes minskade intresset för 

partipolitisk ideologi och det ökade intresset för sakfrågepolitik så har människor samtidigt 

blivit mer känsliga för just hur beslut tas, inte mindre. Genom att ge detta medvetande en 

sociologisk utgångspunkt pekar han också på varför det är viktigt för demokratins välmående 

att uppmärksamma detta perspektiv: i en tid av instabila politiska koalitioner, odefinierade 

majoriteter och då politiska ledare finner det allt svårare att säkerställa legitimitet via 

svepande politiska projekt så kan ökad tillit och närhet mellan statliga institutioner och 

allmänheten skapa bättre ”medborgarsjälvkänsla” samtidigt som det tillhandahåller 

institutioner med ett mer robust typ av ”politisk kapital” för att inleda social förändring: ”Det 

finns således ett systematiskt förhållande mellan medborgarnas självkänsla och det politiska 

kapitalet hos beslutsfattare” (Rosanvallon, 2011, s. 177, min översättning).  

 

Planeringens dilemma  

Rosanvallons forskning inbjuder till ett utvidgat perspektiv på demokrati bortom dess val- och 

verkställande funktioner utan att konstruera för snäva kriterier och ideal kring vad som ska 

läggas i begreppet. Samtidigt är det viktigt att poängtera att all forskning, inte minst 

demokratiforskning, för med sig en mängd normativa inslag. I denna rapport är dock inte 

syftet att applicera Rosanvallons tre legitimitetskvaliteter som ett ”paket” på dialoger och 

samrådsprocesser inom planering. Syftet är inte heller att ”testa” hurivida de stämmer, eller att 

undersöka hurivida de studerade kommunerna har agerat ”bra” eller ”dåligt” i deras 

deltagandeaktiviteter. Rapporten utgår från Rosanvallons antagande att tilliten till 

myndighetsutövning inte enbart utgår från de substantiella frågorna som behandlas eller de 

procedurella formerna kring hur frågorna behandlas, utan att dessa dimensioner kan existerara 

samtidigt och vara beroende av varandra. Med detta antagande som avstamp kommer 

rapporten att undersöka hur de tre dimensionerna av legitimet och tillit till myndighets-

utövning kan få uttryck i planeringssammanhang.  

 

Rosanvallons antaganden lånar sig nämligen bra till några av de grundläggande utmaningarna 

för den samtida samhällsplaneringen. Samtida planering kan i huvudsak förstås som en 

verksamhet som syftar till att ”öppna upp” processer för aktörer, intressen, kunskapskrav etc. 

för att därefter ”stänga ner” processer genom konkret beslutsfattande, så att besluten kan 

manifesteras i den byggda miljön (ex. Rydin, 2007). Men om vi inte accepterar det 

deliberativa demokratiidealet om möjligheten att skapa koncensus i beslutsfattande så följer 

det att inte alla aktörer kan bli nöjda av innehållet i besluten. Ett grundläggande demokratiskt 

dilemma för planeringen berör därför hur denna process kan ske utan att förtroendet mellan 

allmänhet och stat urholkas. Genom att uppmärksamma att människor baserar sin tillit till 
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andra minst lika mycket på hur beslutsfattande sker som på innehållet i besluten kan detta 

dilemma utforskas mer nyanserat än om bara en av dessa två dimensioner uppmärksammas. 

Denna förståelse för demokratisk politik är också nära kopplad till Chantal Mouffes (2013) 

normativa demokratideal där inneboende konflikter mellan människor visserligen accepteras 

men där det betonas att de samtidigt ges uttryck under politiska former där 

meningsskiljaktigheter och politiska motståndare respekteras.  

 

Samtidigt är inte syftet att argumentera för att allmänheten inte bryr sig om innehållet av 

planeringsbesluten i deltagandeprocesser, eller att en demokratisk lösning på planeringens 

dilemma är att planerare och beslutfattare enbart behöver bygga upp tillräckligt med 

”tillitskapital” för att därigenom genomföra impopulära beslut. Som kommer att diskuteras 

senare i rapporten så finns det en risk att demokratin urholkas ytterligare i takt med att 

beslutsfattare blir bättre på att hantera, och därigenom manipulera de nya förväntningarna på 

dem. I resterande sidor kommer det presenteras hur dessa förväntningar kommer till uttryck i 

bland deltagare av de undersökta dialogsammanhangen, men först följer en genomgång av hur 

denna undersökning har gjorts. 
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4. Metod och material 

Vad tycker medborgaren om medborgardialogen? Är den bra för demokratin eller inte? Det 

kan tyckas vara en enkel fråga att ställa till de som deltagit i dialogaktiviteter. Men ofta räcker 

den inte för att få ett uttömmande svar och den kan också vara direkt missvisande. Lika lite 

som dialoger bör förstås som ett redskap att aggregera ett åsiktsunderlag som redan existerar 

bör forskningsintervjun ses som en autentisk representation av värderingar, meningar och 

övertygelser hos intervjupersonen ”där inne”, eller av händelser, förhållanden, och fenomen 

”där ute”. Utöver de uppenbara problemen i vilket minnessvårigheter, oärlighet, själv-

bedrägeri, och missförstånd gör det svårt att fastställa från intervjuuttalanden vad folk 

”verkligen” tänker eller vad som ”egentligen” hänt så finns också ett mer grundläggande 

problem kring mänskligt beteende som diskuterats i föregående del. Människor verkar helt 

enkelt inte ha några bestämda, singulära och oambivalenta uppfattningar om varken sig själva 

eller något annat. Och även om de gjorde det skulle vara naivt att anta att det fanns ett direkt 

förhållande mellan dessa uppfattningar och språket.  

 

Många forskare menar därför att intervjuer är diskursiva; de representerar en interaktion som 

spelas in och transkriberas och inte mycket annat (Czarniawska, 2014). Man menar att det 

som sägs på intervjuer bara är små utdrag av en verklighetsversion som byggs upp på plats av 

de särskilda omständigheterna som utgör intervjun så att det som faktiskt samlas in är på sätt 

och vis lika mycket en produkt av intervjuarens frågor, tonläge, föregående samtal, händelser 

eller andra omständigheter som är relevanta för situationen som det är intervjupersonens egna 

uppfattningar (Alvesson & Sköldberg, 2009). Att fråga om en dialog var ”demokratisk”, eller 

hur ens tillit har påverkats som en följd av dialogen kan således ge vitt skilda svar från en och 

samma person under flera gånger i intervjun, exempelvis beroende på vad personen just då 

lägger i begreppen ”dialog”, ”demokrati”, och ”tillit”, eller hur intervjupersonen har råkat 

presentera dem. 

 

I denna socialkonstruktivistiska förståelse av vetenskap och kunskap erkänner således 

forskaren sin egen roll i skapandet av verkligheten och måste därför utöva extra omsorg och 

reflektion under forskningsprocessen. Och givet den avgörande rollen som forskaren själv har 

i hur resultatet framställs är det lika viktigt att de är transparenta i hur forskningen har 

genomförts, varför vissa val har gjorts och de möjliga konsekvenserna av dessa val (Groat & 

Wang, 2002). Syftet med denna del av rapporten är att redogöra för detta.   

 

Observationerna 

De tre kommunerna – Norrtälje, Täby och Järfälla – som denna studie är förlagd i valdes ut i 

samråd med projektledaren i det Vinnovafinansierade forskningsprojektet Decode vilket 

denna rapport är en del av. Valen baserades på kommunernas uttalade behov av metoder och 

styrningsprocesser inom kommunikation, dialoger och socialt hållbar utveckling. I ett första 

skedde, under hösten 2017, besökte jag i samråd med kommunförvaltningarna olika 

samrådsprocesser och dialogaktiviteter anordnade av kommunerna och som var riktade mot 

allmänheten. Syftet med dessa besök var trefaldigt: att för det första samla in deltagarnas 

kontaktuppgifter så att jag sedan kunde genomföra intervjuer med dem; att för det andra ge 
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mig bättre förståelse för hur kommunerna bedriver deltagandeaktiviteter och hur allmänheten 

reagerar på dem; och att för det tredje använda denna förståelse som en form av 

”triangulering” av forskningsämnet då intervjumaterialet kompletteras med egna 

observationer.  

 

Observationerna var så kallade ”passiva observationer” vilket betyder att jag inte deltog aktivt 

i mötena som en av deltagarna eller, för den delen, som en av kommunrepresentanterna, utan 

som en åskådare. I början av mötena informerades alla närvarande att jag var där som 

forskare, syftet med studien, att jag kommer att föra anteckningar om mötet och att jag 

kommer be om kontaktuppgifter men att de samtidigt har möjlighet att inte vara med i studien 

i vare sig anteckningar eller genom intervjuer. Detta gjordes i alla möten i den mån det var 

möjligt, det vill säga inför informationsmöten och rundabordssamtal, men inte i så kallade 

öppet-hus möten där det inte fanns forum för att tala till alla närvarande och där besökare kom 

och gick under mötets gång.  

 

Under mötena förde jag anteckningar om mötet, vilket inkluderade exempelvis uttalanden 

från deltagare men också personliga intryck och tolkningar av händelser och situationer. 

Majoriteten av anteckningarna transkriberades sedan på dator samma dag eller dagen efter för 

att ligga som grund till analysarbetet. För de sista mötena gjordes inte detta på grund av 

tidsbrist och en viss ”mättnad” i materialet. Kontaktuppgifter togs genom att antingen skicka 

runt en namnlista till deltagarna eller genom att personligen be om uppgifterna från deltagare 

om det var möjligt. De flesta som bads om det gav ut deras kontaktuppgifter varav ett fåtal, 

omkring två till tre personer per möte, nekade.  

 

Totalt besöktes tjugo deltagandeaktiviteter i kommunerna. Sju av dessa var i Täby där alla var 

en del av den lagstadgade samrådsprocessen: två stycken behandlade uppdateringar av äldre 

detaljplaner och resterande fem var en del av samrådsmötena för en fördjupad översiktsplan i 

kommunen – exemplet från introduktionen var ett av dessa samrådsmöten. En av aktiviteterna 

skedde i Täby Centrums shoppinggalleria riktad mot förbigående och två aktiviteter skedde i 

en skola och riktades mot gymnasielever. Resterande möten jag besökte var på kommunhuset 

och hade öppet-hus format.  

 

Fem av besöken var i Järfälla där tre av aktiviteterna var en del av samrådsprocesser gällande 

ändringar av detaljplaner; en var ett informationsmöte riktad mot lokalinvånare gällande 

tidiga planer för ett bostadsprojekt, och en var aktiviteterna kopplade ett årligt event för en ny 

stadsdel i kommunen. Alla dessa aktiviteter skedde i områdena som planerna behandlade 

varav ett av samråden var ”uppsökande” där en planarkitekt stämde möten med boende och 

sedan gjorde individuella hembesök för att diskutera planerna. 

 

Åtta av besöken var i Norrtälje varav sex var en del av landsbygdsprogrammets 

workshopaktiviteter vilket inledde rapporten. Dessa skedde i olika föreningshus och offentliga 

lokaler i kommunens landsbygd och centralorter. En av aktiviteterna jag besökte var riktad 

mot företagare och näringsidkare i Norrtälje stad i syfte att ta in synpunkter för utvecklandet 

av ett nytt stadsutvecklingsprojekt. Och ytterligare en av aktiviteterna skedde på ett torg i en 
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av kommunens centralorter i syfte att ta in synpunkter för hur människor upplever trygghet i 

kommunen.  

 

Urvalet för alla dessa besök var främst baserat på tidssamordning, det vill säga de flesta av 

aktiviteterna var de som fanns till godo i de tre kommunerna när fältstudierna under hösten 

2017 skulle genomföras. Samtidigt gjordes också vissa val baserat på att få viss spridning i 

materialet genom att få kontaktuppgifter från deltagare som besökt dels ”vanliga” samråd i 

planprocessen, dels extrainsatta dialogaktivititer och informationsmöten som sker utanför 

planprocessen och dels mer eller mindre kontroversiella möten där allmänheten haft 

fördefinierade intressen som legat i konflikt med kommunens uttalade planer. Som rapporten 

kommer visa så har detta mål till viss del uppnåtts, men urvalet har också genererat vissa 

problem i relation till resultatets representativitet och generaliserbarhet, vilket kommer att 

diskuteras i slutet av denna del.  

 

Intervjuerna 

I ett andra skede, under våren och hösten 2018, genomförde jag intervjuer med deltagare av 

aktiviteterna jag besökt. Totalt togs kontaktuppgifter in från omkring 150 deltagare. Då 

forskningen är kvalitativ och har en explorativ ansats var det inte rimligt att försöka intervjua 

alla dessa deltagare givet tid och resurser. Vissa val kring vilka utsagor som ska prioriteras 

var därför nödvändigt. 

 

Totalt intervjuades 37 deltagare. 23 av dessa var män, 14 kvinnor, 21 var i yrkesförålder och 

16 var pensionärer. Urvalet var till viss del grundat på att få viss spridning gällande ålder och 

kön, men då majoriteten av deltagarna jag fick kontaktuppgifter av redan var män var detta 

relativt svårt. Dessutom var urvalet främst grundat på att få spridning i materialet i relation till 

de olika besökta aktiviteterna enligt urvalet ovan. Vissa specifika personer prioriterades också 

baserat på om de under aktiviteterna uttalat sig på ett intressant eller relevant sätt i relation till 

rapportens syfte. Vissa av aktiviteterna har också varit mer intressanta för mig att få ett 

bredare intervjumaterial ifrån och därmed har inte intervjuer gjorts med deltagare från alla 

aktiviteter. Totalt genomfördes intervjuer med deltagare från tio av de tjugo aktiviteterna jag 

besökte: 7 deltagare från tre aktiviteter i Täby, 9 deltagare från tre aktiviteter i Järfälla och 21 

deltagare från fyra aktiviteter i Norrtälje. Inga av gymnasieleverna intervjuades för denna 

rapport då det var oklart vilka som var myndiga och prioritet istället lades på att bredda 

intervjumaterialet enligt ovan.  

 

Majoriteten av intervjuerna, 23 stycken, gjordes på telefon. Telefonintervjuer har flera brister 

jämfört med konventionella forskningsintervjuer då exempelvis frånvaron av visuella signaler 

kan tänkas resultera i en förlust av viktigt kontextuellt och icke-verbalt utbyte vilket kan ge ett 

kompromissat material. Men i detta fall övervägde fördelarna med telefonintervjuer 

nackdelarna: att kunna genomföra fler intervjuer med fler deltagare givet forsknings-

projektens omfång. 14 deltagare intervjuades också på plats: i deras hem, i deras jobb, i en 

restaurang och i ett föreningshus, varav två av dessa intervjuer var gruppintervjuer med 3 

respektive 6 deltagare. Alla dessa personer var deltagare i landsbygdsdialogerna i Norrtälje. 

Dessa deltagare är överrepresenterade i materialet jämfört med resterande kommuner och 
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aktiviteter eftersom intervjuerna också syftade till att hämta material för ett annat 

forskningsprojekt inom ramen för Decode (Degerhammar et al., 2019). Några av dessa 

intervjuer genomfördes också tillsammans med en annan forskare i forskningsprojektet. 

Intervjuernas längd varierade stort och kunde vara allt från 20 minuter till två timmar, men få 

var kortare en 30 min. Samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats, mestadels i sin 

helhet men ibland partiellt.  

 

Som noterats så erkänner visserligen socialkonstruktivistiska perspektiv att språket inte är en 

direkt avspegling av yttre fenomen eller subjektiva uppfattningar men inom pragmatiska 

traditioner antar ändå många forskare att det finns någon form av koppling mellan de två, om 

än delvis och ofullständig, och att vi därför borda kunna tolka uttalanden som om de står för 

någonting annat än sig självt (Alvesson & Sköldberg, 2009). Inom detta perspektiv så är 

framkallandet av narrativ och berättelser från intervjupersonerna av stort värde för forskaren 

eftersom dessa tolkningar ofta innehåller mer mening och mer information om forsknings-

ämnet än exempelvis en lista över faktorer eller ja/nej-svar (Czarniawska, 2014). I enlighet 

med detta syfte använde jag mig av semistrukturerade intervjuer där jag hade en lista med 

frågor som jag ville ställa men där jag samtidigt inte försökte följa dem dogmatiskt. Detta 

gjordes genom att ibland byta ordningen, formulera dem mer öppet eller med olika specifika 

exempel från aktiviteten i fråga, och genom att utelämna vissa till förmån för andra. Avsikten 

var att ge intervjupersonerna utrymme att prata och bilda narrativ kring deras uppfattningar 

och erfarenheter av deltagandeaktiviteterna.  

 

Utöver just de två frågor som inledde denna del så ställdes därför också flera andra mer öppna 

frågor. Syftet med frågorna var att explorativt undersöka vad som varit betydelsefullt för dem 

i aktiviteten, varför, och på vilket sätt. Som hjälp till detta användes Rosanvallons (2011) tre 

principer för demokratisk legitimitet varvid majoriteten av frågorna var strukturerade i 

relation dem. Exempel på frågor inkluderade vilket syfte de var där och om de fick det syftet 

uppfyllt. Huruvida de kände sig delaktiga. Varför de tror att kommunen initierat deltagande-

aktiviteten och varför de tror kommunen initierat planeringsprojektet. Om de tror att 

kommunrepresentanterna varit ärliga med detta. Om de känner att de missgynnats. Om de 

behandlats respektfullt. Hur deras tillit till kommunförvaltningen var innan och om de tror det 

har förändrats. Huruvida de skulle komma tillbaka till en liknande deltagandeaktivitet. Och så 

vidare. Efter transkriberingarna, i det slutliga skedet, så kodades och analyserades materialet 

återigen i relation till Rosanvallons tre legitimitetsprinciper vilket också har använts som 

struktur för resultatdelen i denna rapport.  

 

Under 2018 genomfördes också seminarium med kommunrepresentanter som varit 

involverade i de studerade aktiviteterna där de fick möjlighet att kommentera och diskutera 

preliminära resultat av forskningen. Direkta citat och uttalanden från dessa seminarier är inte 

med i rapporten utan deras reflektioner har mer fungerat som en del av trianguleringen av 

materialet vid sidan av observationerna av dialogaktiviteterna. Fokus för denna rapport ligger 

på allmänhetens erfarenheter av dialoger – en allt för ofta glömd dimension i 

planeringsforskningen. 
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Etiska ställningstaganden 

All forskning kräver etiska överväganden, inte minst så när materialet hämtas direkt från 

individer. Följaktligen genomfördes denna forskning enligt de etiska principer som erkänns 

inom humaniora och samhällsvetenskap mer allmänt och enligt det individuella skyddskravet 

i synnerhet. Detta innebär att intervjupersonerna har informerats om det allmänna syftet med 

forskningen, att de har gett deras samtyckte till att delta och att de har godkänt att de spelas in. 

Alla intervjupersoner har anonymiserats i rapporten genom att exkludera information som kan 

användas för att identifiera dem. Exempelvis anges inte deltagares namn eller deras specifika 

ålder. Av samma anledningar anges oftast inte de specifika orterna eller projekten som 

deltagaraktiviteterna syftar till (utöver exempelvis landsbygdsprogrammet som varit så pass 

omfattande att det fortfarande är svårt att identifiera vilka orter eller personer det handlar om). 

Samtidigt kommer viss information framträda som skulle kunna göra det möjligt för vissa 

personer att identifiera vissa andra personer, exempelvis tjänstepersoner och kommun-

representanter involverade i aktiviteterna. Men implikationerna av detta har bedömts vara 

relativt försumbara. Detta framhäver samtidigt hur de etiska kraven inte är oproblematiska 

och bör användas som riktlinjer tillsammans med forskarens egen bedömning och som ett sätt 

att reflektera över etiska frågor, exempelvis hur man väger forskningsintresset mot 

individernas, eller på vilket sätt forskaren själv blir en del av forskningen. 

 

Om resultatet 

Två till viss del motstridiga problem uppstår i relation till forskningsresultatets implikationer: 

i vilken mån materialet går att jämföra och analyseras tillsammans och i vilken det är 

representativt och generaliserbart.  

 

Kommunerna ligger alla i Stockholms län men de är på flera sätt väldigt olika varandra. 

Exempelvis har Täby en av de högsta medelinkomsterna i landet och har traditionellt sätt varit 

relativt fientlig mot exploatering och tillväxt. Norrtälje har jämfört med både Täby och 

Järfälla relativt låg medelinkomst och, jämfört med landet, även relativt låg utbildningsnivå. 

Den har också en mycket större landsbygdsbefolkning än någon annan kommun i länet med 

en halv befolkning som bor utanför centralorterna. Samtidigt pågår flera små och stora 

stadsutvecklingsprojekt i alla tre kommuner som på väldigt olika sätt motiveras, planeras och 

genomförs. Förvaltningsorganisationerna skiljer sig också stort och kommunerna har olika 

vana och olika sätt att arbeta med deltagandeaktiviteter och samrådsprocesser. De studerade 

dialogerna är också representativa för olika former av deltagandeaktiviteter inom 

planeringssammanhangen: vissa har varit informationsmöten, vissa har varit kopplade till en 

detaljplan, vissa till en fördjupad översiktsplan, och vissa till styrdokument och 

visionsprogram. Allt detta skapar olika förutsättningar för hur deltagarna uppfattar och ser på 

dialogerna vilket således gör det svårt att analysera dem tillsammans. Men denna mångfald 

har också varit en styrka för representativiteten och generaliserbarheten av 

forskningsresultatet.  

 

Samtidigt har inte intervjupersonerna valts ut genom statistiska metoder, så som 

slumpmässiga urval. Och de från allmänheten som inte alls besökt, det vill säga de som inte 

brukar besöka dialoger, lyser med sin frånvaro vilket talar mot resultatets representativitet och 
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generaliserbarhet. Intervjupersonernas utsagor har inte heller utvärderats genom kvantitativa 

metoder och modeller, men som noterades i del 2 så finns det också flera metodologiska 

problem kopplade till att utvärdera dialogaktiviteters effekter, och den kvalitativa 

forskningsansats jag har använt lämpar sig inte väl till att kvantifiera dessa effekter. Men 

återigen är syftet inte att testa Rosanvallons teser, eller att undersöka hurivida kommunerna 

varit ”bra” eller ”dåliga” i deras dialogarbete. Syftet är att bättre förstå, genom att explorativt 

undersöka människors intryck av dialoger, vad de kan betyda för tillit och demokrati. I 

resterande sidor av denna rapport kommer denna fråga att utforskas. 
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5. Vad tycker medborgare om medborgardialoger?  

I denna del av rapporten presenteras resultat och analys av intervjumaterialet med deltagare 

från de studerade dialogaktiviteterna. Den är strukturerad enligt de tre legitimitetskvaliteterna 

som Rosanvallon framförde som allt viktigare för hur vi har kommit att uppfatta demokratiskt 

legitimit i myndighetsutövning vid sidan av de representativa arrangemangen. 

 

5.1 Reflexivitet 

Som beskrevs i del 3 så behandlar reflexivitet uppfattningen av delaktighet och inflytande 

bland allmänheten i deras möten med myndigheter. Det berör således framförallt möjligheten 

att diskutera och påverka substantiella frågor och konkreta utfall. Detta uttrycktes på flera 

olika sätt bland alla intervjupersonerna men, kanske föga förvånande, så betonades det som 

tydligast bland de som hade fördefinierade syften och preferenser inför dialogerna vilka stod i 

konflikt med kommunernas uttalade planer. 

 

Inflytande och sakfrågor 

I landsbygdsträffarna i Norrtälje som beskrevs i inledningen och där skolnedläggningarna var 

en konfliktfråga var många deltagare mycket missnöjda med dialogerna på grund av bristande 

möjligheter att lyfta just detta.  En av deltagarna förklarar:   

 

Nej, men jag gick väl hem ganska frustrerad. Dels för att man… Jag tyckte inte att man visade 

respekten för bygderna genom att komma ut från kommunen och så snävt diktera. För folk ville 

snarare ha en dialog, en diskussion, en öppen diskussion. Medan kommunen egentligen var ute 

för att: ”Det här vill vi nå fram till i dag”. Och jag förstår det perspektivet, men folk hade ett 

uppdämt behov av att försöka förstå: ”Vad är det som har hänt?” Medborgardialog, det blir 

konstigt när man styr den så snävt. Men jag tycker kanske folket borde ha satt ramen för dialogen. 

(Man, 40-årsåldern) 

 

Många intervjupersoner från dessa dialoger återger liknande intryck, vilka går i linje med den 

kritiska forskningsströmmens antagande att dialogers värde i relation till demokratin ligger i 

deras relativa behandling av konkreta frågor och substantiellt inflytande (Tahvilzadeh, 

2015b), eller som en annan deltagare från landsbygdsträffen mer rättframt konstaterar:   

 

Det är den stora skillnaden. Det politiska systemet tror att det räcker att ge medborgarna en känsla 

av medbestämmande. Vi vill inte ha en känsla av medbestämmande. Vi vill medbestämma. 

(Kvinna, 30-årsåldern) 

 

Samtidigt bör dessa intryck också förstås mot bakgrund av det djupt rotade förtroendegapet 

mellan landsbygdsbefolkningen och kommunförvaltningen i Norrtälje som bland annat 

uppstått på grund av vad som upplevts som decennier av bristande service, åtstramnings-

politik och ojämn resursfördelning som gynnat centralorterna över landsbygden – 

mobiliseringen kring skolfrågan kan förstås som det manifesterade missnöjet för denna 

förtroendebrist snarare än en fråga i sig självt (Degerhammar et al., 2019). En av de som var 

med och organiserade folkomröstningen om att behålla skolorna utvecklar detta resonemang: 
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Det här låter kanske enformigt men skolfrågan raserade det mesta. Och man har haft… allt som 

har grävts fram och visats i den processen har undergrävt politiken totalt. […] Man kan stödja 

stadens utveckling med miljarder, vilket man också gör, men lägger inte en krona på mindre orter. 

Och varför tror man att de alltid ska klara av sin egen utveckling? (Man, 40-årsåldern) 

 

Citatet illustrerar således hur kontroverser mellan allmänhet och planmyndigheter ofta kan 

omvandlas från att handla om en sakfråga till att beröra andra demokratiska frågor kopplade 

till både substans och process, så som fördelningspolitik, ansvarstagande och transparens 

(Zakhour & Metzger, 2018a). Många lyfter således att i deras orter är det inte nödvändigtvis 

”mer dialog” som kan fylla detta förtroendegap utan det som behövs är materiella resurser:  

 

Det är först när du har något att kommunicera som det blir verkningsfullt. Och håller man på och 

lägger ner skolor, tar bort bybastur och gör såna här saker, då har man ingenting att berätta om. 

Nedmonterar man hela staden med kultur som har funnits där, så har man inget att berätta om. Så 

då kan man ha sina värdeord på kuddar i kommunhuset. (Kvinna, 40-årsåldern) 

 

Intrycken nyanserar också en tämligen vedertagen uppfattning inom deltagarlitteraturen att 

dialoger behöver initieras tidigt i planeringsprocesser för att det ska ges möjlighet till konkret 

inflytande (ex. Cars, 2015) – det tycks som det i vissa fall kan vara av intresse att inte inleda 

dialoger förrän det finns något konkret att diskutera. En annan deltagare utvecklar detta 

resonemang i relation till landsbygdsdialogerna: 

 

I en dialog så krävs det oftast någonting att utgå ifrån. Därför att när allt är öppet så är det svårt 

att få fram de här idéerna. Så, rent mötestekniskt så tror jag att det skulle vara bättre om komm-

unen faktiskt hade lite idéer, men som inte var beslutade och så, men hade lite idéer som de ville 

diskutera. Då har man någonting och pratar runt. Men kommer man och säger ”hej, vad vill ni 

göra? Vad vill ni att vi ska göra?”, då är det… Det är ett ganska stort uppdrag för de flesta att 

komma med någonting som är riktigt genomtänkt och bra. (Man, 50-årsåldern) 

 

Dessa deltagares intryck visar sammantaget på begränsningarna av vad dialoger kan göra för 

tillit och demokrati i de fall de inte behandlar mer substantiella frågor som går att påverka, 

åtminstone när förtroendegapet mellan medborgare och stat redan är väletablerat. 

 

Samtidigt, och som påpekades i inledningen, medger vissa av dessa deltagare att det fanns en 

viss tillfredställelse i att kollektivt kunna visa sitt missnöje mot kommunförvaltningens 

hantering av dialogträffen. En annan av de aktiva i skolfrågan berättar om hennes bild av 

dialogen: 

 

De hade ju en helt annan plan för uppläggning av mötet. De skulle göra det som de här tjejerna 

hade gått och lärt sig på kurs, nämligen att man sätter folk i små grupparbeten där de får klippa 

och klistra och säger, ”Jag tycker det här är bra och det tycker vi”, och sen så sammanfattar man 

det och så vet man redan från början vad det går ut på. Men vi tog över det där mötet och sade, 

”Det ska vi inte alls det, det här ska vi diskutera, det här tycker vi är intressant, vi tänker inte göra 

som ni hade tänkt er.” Och de anpassade sig till det faktiskt. Då kan man ju ta de här små inhyrda 
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tjejerna. Jag var ju lite sarkastisk där och sade, ”Finns det verkligen ingen kompetens i 

kommunen som kan leda ett diskussionsmöte utan ni måste hyra in dyra konsulter för att leda ett 

diskussionsmöte.” Den ironin gick fram. (Kvinna, 30-årsåldern) 

 

Deltagarens reflektion visar på svårigheten att objektivt avgöra vad som motsvarar en bra eller 

dålig dialog, vilket problematiserar deltagarlitteraturen som utgår från att vissa givna 

procedurella och normativa kriterier på förhand kan garantera att en dialog blir ”lyckad” (ex. 

Webler, 1995). Det som tillsynes gjorde denna dialogträff misslyckad; att det planerade 

upplägget inte följdes på grund av motstånd från deltagarna, var precis det som gjorde att 

träffen hade betydelse för vissa. Att kommunförvaltningen dessutom anpassade sig till 

deltagarnas missnöje och tillsynes tog emot kritiken upplevdes också tillfredställande, vilket 

visar på vikten av reflexivitet i hur myndigheter applicerar processer i praktiken.   

 

Efterfrågan på uppföljning 

Värderingen av dialoger i relation till det substantiella inflytandet de gav upphov till 

uttrycktes också på andra sätt bland intervjupersonerna. Många återger ett behov av 

uppföljning kring hur deras synpunkter har influerat innehållen i besluten som tagits efter 

mötena.  

 

Nära ett villaområde i Järfälla planerade kommunen att upprätta en ny detaljplan för att pröva 

möjligheten för bostadsbebyggelse samt en ny rekreationsyta. Eftersom villaägarna utgjorde 

en relativt liten grupp gjorde kommunen hembesök för att ta in synpunkter från lokalinvånare, 

snarare än att hålla ett föredrag eller öppet-hus. Av de lokalinvånare jag intervjuade i 

efterhand var formatet uppskattat då det, enligt en av dem, antogs vara ”mer givande att prata 

med folk en och en, även om det kostar mer tid” än ”om man sätter folk i en möteslokal, bara 

personer på podium och publik; då är det större risk att det blir dålig stämning” (Man, 50-

årsåldern).  Samtidigt så menar samma invånare att det är svårt att värdera dialogens betydelse 

eftersom de inte fått någon återkoppling kring synpunkterna som lämnats: 

 

Nej, på pappret ser det ju bra ut. Alla får samma möjligheter till dialog. Men det man inte vet är ju 

hur stor betydelse den här dialogen har, i praktiken. Eller om det bara är ett spel för gallerierna så 

att säga. (Man, 50-årsåldern) 

 

En annan av dessa lokalinvånare fick höra ryktesvägen att bostadsbebyggelsen som hon 

motsatte sig inte skulle bli av och var därför besviken över bristen på information: 

 

Jag tycker att det är bra. Men tycker också att man skulle göra utskick, liksom hur har man 

kommit, hur ser planerna ut. Som nu när jag fick höra från båtklubben att ”Nä men det kommer 

nog inte bli så, det kommer bli en park.” Och har man såna diskussioner, då borde ju det komma 

ut, att ”så som det ser ut nu så blir det inte si eller så utan det blir nog såhär istället.” (Kvinna, 40-

årsåldern) 

 

Liknande reflektioner återges av deltagare på ett annat samråd i Järfälla efter att kommunen, i 

linje med lokalinvånarnas önskningar, valt att inte fullfölja en planerad bebyggelse nära deras 

villaområde. Även om de var nöjda med beslutet så var det oklart huruvida det varit deras 
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synpunkter som hade haft inflytande i beslutsprocessen eller om det varit andra faktorer som 

spelat in. En av deltagarna berättar hur han fick reda på beslutet: 

 

Jag fick besked om det utav en kille som hade varit 1 maj-demonstrationen. Och då hade han gått 

fram till den här Thunblad [ordförande i kommunstyrelsen] och frågat, ”Ja, hur blir det?” ”Nej, 

det blir inget,” hade han bara fått till svar då. Och så fick vi det bekräftat när vi såg det i Järfälla 

Nytt [Lokaltidning]. (Man, 60-årsåldern) 

 

En annan deltagare som reflekterar över samma dialogträff berättar hur hon önskade mer 

information om hur beslutsprocessen gått till:  

 

Det här var ju nog vår chans att komma med synpunkter, det var nog bara det som det var alltså. 

Och då tyckte jag att det funkade. Förhoppningsvis. Men det får man ju aldrig veta. Om de hade 

återkopplat och sagt, ”Ja, nu har vi lyssnat på era synpunkter och tagit det till oss.” Det har jag 

inte hört. Jag tror inte att de skulle erkänna det heller. Det går så mycket prestige också. (Kvinna, 

70-årsåldern) 

 

Sammantaget visar dessa intervjupersoners reflektioner på ett behov bland dialogdeltagare av 

uppföljning kring hur deras synpunkter behandlas och hur de vägs mot andra intressen i 

samband med att beslut tas. Men som påpekas av en av intervjupersonerna så tycks det inte 

alltid vara enkelt för kommunen att uppge vad som ligger till grund för placeringsbesluten. I 

mina samtal med kommunrepresentanter framgår att ett problem i sammanhanget är att det 

inte alltid finns en avgörande faktor bakom ett visst beslut. Dessutom är många beslut som tas 

inom planering ofta ”provisoriska”; att en detaljplan för ny bebyggelse ställs in betyder inte 

nödvändigtvis att den inte fullföljs vid ett senare tillfälle, vilket gör att kommunen inte vill 

låsa sig till en position genom offentliga uttalanden kring varför beslutet togs från första 

början. (Gruppintervju med kommunrepresentanter, 2018-05-24) 

 

När inflytande inte finns att ge 

Ett annat sätt som deltagare uppmärksammade bristen på inflytande i dialogaktiviteter var i 

egenskap av en upplevd brist på inflytande hos planeringsmyndigheterna själva. I Täby 

samråden som beskrevs i inledning var många deltagare positiva kring hur formatet gav dem 

möjlighet att bättre förstå hur de kunde gå tillväga om de själva ville initiera exploateringen i 

linje med kommunens planer. Samtidigt påpekar en av dem att detta också har en baksida; 

kommunens kringskurna roll i planeringen innebär också att den inte har särskilt mycket 

inflytande att ge till allmänheten genom samråden: 

 

Jag menar, det man vill veta som privatperson är ju just de här frågorna jag tagit upp nu liksom: 

Vad är det som egentligen kommer att hända i praktiken? Och Täby kommun kan ju inte svara 

överhuvudtaget på de frågorna. För att det är inte de som köper marken, inte de som köper 

fastigheter, och inte de som ska bygga. Så de har ingen aning. Utan det är en avtalsfråga mellan 

fastighetsägaren och exploatör. Och Täby kommun gör inget annat än att säga att om någon vill 

skicka in en ansökan så ska vi inte säga ”Nej”. Det är ungefär det Täby kommun säger. Så när 

man ställer massa frågor till Täby kommun och vill få hjälp: ”Vad betyder det här för mig?” Ja, 

då säger de bara, ”Ja, det beror ju på. Det beror ju på vilken exploatör. Det beror på vad dina 
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grannar vill.” Och det där är ju en väldigt frustrerande situation. På det viset så har ju inte… Visst 

det är ett samråd och de visar sin intention, men den intentionen är ju ganska väsensskild från den 

detaljinformation som jag vill ha som privatperson. (Man, 40-årsåldern) 

 

Det ganska utförliga citatet illustrerar några av de grundläggande dynamikerna kring hur 

svensk planering är uppbyggd. Även om Sveriges kommuner har planmonopol på deras mark 

genom att de som planmyndigheter kan kontrollera vad som byggs och var, så är regelverket i 

grunden negativt i att det inte kan påtvinga bebyggelse – bara hindra det. Men i egenskap av 

markägare snarare än planmyndighet kan kommuner också kontrollera när bebyggelse sker 

och av vem (Zakhour & Metzger, 2018b). För kommuner med relativt lågt markägande som 

ändå önskar pådriva stadsutvecklingsprojekt kan detta ha konsekvensen att det blir, som 

deltagaren påpekar, en ansvarsförskjutning där allmänheten får agera ”planerare” genom att 

själv behöva samordna markägare, byggherre och exploatör för få till stånd planeringsprojekt. 

Intrycket går således i linje med delar av den kritiska deltagarlitteraturen som pekar på 

deltagandeaktiviteters strukturella funktion att skapa aktiva och självansvariga subjekt i en tid 

när välfärdsstaten omformas (Dahlstedt, 2006; Raco, 2012).  

 

En annan deltagare från samma samråd lyfter en liknande reflektion kring bristen på 

inflytande i samråd till följd av planerares kringskurna roll, men denna gång som en 

konsekvens av politikers hängivenhet till representativ demokrati, det vill säga opinionen hos 

väljare snarare än synpunkterna som framkommer under samråden: 

 

Jo, på mötet kunde man ju lyfta frågor och fick svar på de man hade tänkt. Så de var ju väldigt 

transparanta kring så de hade tänkt. Men det var ju liksom en ögonblicksbild. Och nu när jag 

pratar om processen: processen fungerar inte, men ögonblicksbilden fungerar. Alltså, om nu ska 

jobba på det här sättet att det ska vara en process där man jobbar tillsammans, då måste det ju 

komma flera möjligheter att samråda. Inte bara en gång och sen gör man lite modifieringar och 

sen är allting klart. Modifieringar bygger inte på vad som diskuteras i mötet utan bygger mer på 

vad som har sagts i lokaltidningar som inte då inkluderas i mötet. (Man, 30-årsåldern)  

 

Citatet illustrerar återigen en efterfråga hos allmänheten att samråd och dialoger behandlas 

som en kontinuerlig process om det ska kunna ge utrymme för verkligt inflytande; inte som 

ett enskilt tillfälle att lämna synpunkter som senare vägs mot andra opinioner och intressen. 

Men detta betyder inte att dialoger som genomförs under sådana förutsättningar 

nödvändigtvis är dåliga eller att personer som deltar i dessa dialoger inte är uppmärksamma 

på formerna och beteendet hos beslutsfattare. Detta kommer att illustreras i följande avsnitt. 

 

5.2 Opartiskhet 

Särintressen och vinstintressen 

En grundläggande målkonflikt i planering målas ofta upp som den mellan lokala särintressen, 

representerat av lokalinvånare, och allmänna intressen, representerat av planerings-

myndigheten – en konflikt som samråd och medborgardialoger till viss del syftar till att 

förhandla (ex. Healey, 1992). En av lokalinvånarna som besökte Täbysamråden som beskrevs 
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i inledningen har mångårig yrkeserfarenhet inom kommunal planering och pekar på detta som 

en ”evig” konflikt, vilken ibland kan bli mycket infekterad:  

 

Det finns projekt här i Danderyd som jag varit lite intresserad av där det var fullständigt kaos på 

själva mötet, och man fick tillkalla vakter så att det inte skulle bli uppror, därför att kommunen 

lade fram ett förslag som låg väldigt rått i kanten på ett villaområde. Det förefaller mig vara 

ganska onödigt att hamna i sådan situation. Men samtidigt är det ju så att ska vi få fram bostäder 

så måste vi ta mark i anspråk, och så vidare. Det är ju ett evigt problem.  (Man, 80-årsåldern) 
 

Men även denna besökare understryker att intressekonflikterna inte enbart kan förstås som det 

lokala mot det allmänna:   

 

Sen är det naturligtvis så att det är stora pengar då kommunen kan sälja mark. I det här projektet 

här så äger kommunen inte så mycket. Utan det är olika exploatörer som har gått in och köpt 

mark där i ett tidigt skede. Och de vill ju naturligtvis bygga så mycket som möjligt för att få 

tillbaka de pengarna. Och jag vet inte om det finns former för politikerna att hålla igen på 

vinstbegäret […] Det är ju processer som sker helt utanför varje vanlig människas insyn. Och jag 

vet inte om det finns några vägar att påverka det där precis. (Man, 80-årsåldern) 

 

Besökaren menar således att målkonflikter också kan manifesteras i att det ibland är 

lokalbefolkningen som företräder inte bara deras egna intressen utan också det allmänna 

intresset mot kommuners, byggherrars och andra aktörers ekonomiska intressen – en kamp 

som upplevs vara svår att bedriva inom ramen för samråd eller dialoger. Det är också på detta 

vis som efterfrågan på opartiskhet uttryckte sig som tydligast bland många av intervju-

personerna; en övertygelse om att det var ekonomiska intressen och kortsiktiga vinstmotiv 

snarare än demokratiska överlägganden om intressekonflikter som låg till grund för hur 

planeringsbeslut togs. 

 

Allmänna intressen 

Vissa av besökarna på Täbys samrådsträffar lyfter också att just formatet ”öppet-hus” gjorde 

det svårt att driva mer allmänna frågor över specifika särintressen: 

 

Det är svårt på såna där möten att blanda högt och lågt när man står bredvid en kommuninvånare 

som är väldigt upprörd över vad som kommer att kunna hända precis på hans eller hennes 

fastighet i relation till någon granne som får något. Att liksom samtidigt föra någon diskussion 

som är större. Så det känner inte jag. Det är inte möjlighet att besvara de två frågorna samtidigt. 

(Kvinna, 40-årsåldern) 

 

Som noterades i inledningen så önskade många av besökarna på dessa möten att det 

genomfördes någon slags presentation, eller att det fanns något forum där mer allmänna 

frågor kunde diskuteras och presenteras. Bland vissa deltagare uppmärksammas också bristen 

på detta som en form av partiskhet då de med specifika särintressen gavs större utrymme än 

de som ville lyfta mer allmänna intressen. En deltagare som önskade veta mer om 

kommunens planer för Täby beskriver hur besöket kändes poänglöst: 
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Det här samrådet gav mig ingenting. Nej det gjorde det inte. Det känns som frågetecken bara. Och 

om kommunen kommer och säger sen, ”Ja men ni hade ju möjlighet till de här samråden”, så 

tycker inte jag det, nej. Det var för få tjänstemän och politiker, och när man äntligen fick tag i 

någon så försvann de till någon annan. (Man, 60-årsåldern) 

 

Det finns en väldokumenterad rädsla bland beslutsfattare mot organiserat gruppdeltagande i 

medborgardialoger – en rädsla som, baserat på en av deltagarnas observationer enligt ovan, 

inte är helt omotiverad. Samtidigt kan övergången bort från öppna möten och föredrag till 

öppet-hus format ses som ett sätt att ytterligare cementera individualiseringen av 

medborgardialoger där de som företrädare sig själva tillskrivs större trovärdighet än 

företrädare för kollektiva intressen (Wåg, 2015).  

 

Dolda agendor 

Även i de fall kommunerna har tycks ha varit tydliga med finansieringsfrågor kopplade till 

planeringsbesluten så återfinns ofta misstankar om dolda agendor bland intervjupersonerna. 

Vid hembesöken i Järfälla var planeraren tydlig med att bostadsbebyggelsen nära 

villaområdet var ett sätt för kommunen att genom markförsäljningar generera intäkter som 

kunde finansiera den planerade rekreationsytan i närheten, vilken beskrevs vara det 

huvudsakliga målet med den nya detaljplanen. Detta är en vanlig finansieringsmodell som 

tillämpas bland landets kommuner med stort markägande, det vill säga att istället för att 

belåna sig eller ta ut högre skatter används markförsäljningar och tomträttsupplåtelser för att 

finansiera allmänna åtaganden i samband med exploateringsprojekt. Detta har nyligen 

beskrivits som ett demokratiskt problem då det bland annat uppmuntrar kommuner att agera 

som vinstmaximerande markägare vilket står i konflikt med deras roller som offentliga 

planmyndigheter (Olsson, 2018; Zakhour & Metzger, 2018b). Men intervjupersonerna 

misstänker istället att kommunens motiv var omvänt; att rekreationsytan var ett argument för 

att få till stånd bostadsbebyggelse som kunde attrahera höginkomsttagare till kommunen: 

 

Det där har jag ju läst också, det står ju tydligt i direktiven. Att de pengar de får in från mark-

försäljning ska bekosta markuppbyggnaden. Men jag vet inte. Det känns inte trovärdigt. Därför 

att det är ju på sätt och vis en park redan nu. En majoritet av den kuststräckan är ju helt tillgänglig 

för alla. Så att det finns ju, det de vill åstadkomma det finns ju redan. Så det känns som motiv inte 

trovärdigt. […] Då tror jag att det finns en dold agenda, där man helt enkelt vill ha in attraktiva 

tomter som man kan sälja till skattebetalare som har hög skatt, och betalar in mycket pengar i 

skatt. För det är väldigt attraktiv mark. […] Man använder grönområde-argumentet för att slå upp 

mer hus. Och eftersom det redan är grönområde så blir det ganska ihåligt. (Man, 50-årsåldern) 

 

Citat speglar ett återkommande tema bland många av intervjupersonerna vilket uttrycks i en 

stark misstro mot planmyndigheters officiella utsagor. I framförallt Norrtäljes landsbygd där 

kommunens planuppdrag, markexploateringar, och bygglovsprocesser vanligen är föremål för 

lokala kontroverser används inte sällan begreppet ”korruption” bland intervjupersonerna: 

 

Det är ju ganska stort. Bara det här med markerna, vem som köper mark i Norrtälje stad till 

exempel, och vem som äger vad i Norrtälje stad. Vem är kompis med vem och varför? Alltså, det 
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är ju ganska… Man blir mörkrädd när man börjar grotta i det där, vem som äger vad och varför. 

Vem är kompis med vem? (Kvinna, 30-årsåldern) 

 

Vare sig det ligger element av sanning eller inte bakom intervjupersonernas misstankar så kan 

det konstateras att misstankarna i sig själva försvårar förutsättningarna för dialogers och 

samråds eventuella positiva effekter för demokratin. 

 

Ojämlik kunskapsfördelning 

Ett annat sätt känslan av partiskhet uttryckte sig bland många var inte nödvändigtvis kopplat 

till ett avsiktligt agerande hos kommunerna utan att planprocessens utformning och hur den 

kommuniceras tenderar att gynna de med tid, kunskap, och resurser. Många menar att 

framförallt språket som används i plandokument inte är angreppsbart för vanliga människor, 

som denna besökare av Täbysamråden berättar: 

 

Jag har ju en pensionerad pappa som jobbade på kommunen när han var yrkesverksam. Så han 

har ju språket. Så han kan ju läsa texterna och kan förklara precis i detalj vad det innebär. Det är 

väldigt mycket… Det kallas ”fikonspråk”, ursäkta språket. Men det är ju ett speciellt språk som 

man använder i de här dokumenten för att kunna vara precis, för att kunna vara exakt. Och det 

språket måste man ju kunna. Och kan man inte det så kan man inte heller ta till sig texten på ett 

vettigt sätt. Och kan man inte ta till sig texten ordentligt då blir man ju ofta rädd. Och blir man 

rädd börjar man måla fan på väggen. (Man, 40-årsåldern) 

 

Inom planeringen har det länge dokumenterats hur expertkunskap kan fungera som ett 

avpolitiserande verktyg genom att legitimt motstånd som inte använder sig av ett särskilt 

planeringspråk framstår som värdeladdat och inte baserat på fakta (Healey, 1997). Men 

oavsett om detta är syftet eller inte så kan ett alienerande ”fackspråk”, som denna person 

menar, ha den oavsiktliga effekten att underblåsa rädsla och förvirring bland delar av 

allmänheten, vilket i sin tur kan generera ett ökat motstånd snarare än det motsatta. En annan 

deltagare av ett samråd i Täby och som själv har yrkeserfarenhet i planeringsprocesser pekar 

också på utmaningen att för vanliga människor tolka detaljplaner: 

 

Men att tolka en detaljplan kan jag ju säga, troligtvis de som var där hade ju försökt läsa på och 

sätta sig in det, men för vanliga är ju det ganska svårt. Hade kommunen velat så hade de ju sagt 

såhär, ”Vi kommer vid det här tillfället dra detaljplanen.” Tala om vad det betyder på ett enkelt 

pedagogiskt sätt, inte med massa små bokstäver i en liten ritning och så ska man tolka 

beteckningar om högsta exploateringsgrad och byggnadshöjd. Det går ju att göra på ett mycket 

enklare sätt. Man måste vara initierad. Kunnig. För att snabbt förstå: vad betyder det här 

egentligen? (Kvinna, 40-årsåldern) 

 

Sammantaget pekar dessa intryck på vad som nyligen har beskrivits som ”kostnaderna av 

politiskt engagemang” (Inch, 2015, Zakhour & Metzger, 2018a), där de med mer resurser och 

relevant kapital har större möjligheter och förutsättningar att engagera sig i planerings-

processer. I relation till dialoger och samråd uttrycks således detta som en form av partiskhet 

bland deltagare vilket i förläggningen också kan tänkas försvåra deltagandeaktiviteters 

förmåga att underbygga tillit och förtroende till planmyndigheterna. 
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5.3 Närhet  

Närhet som princip för demokratisk legitimitet behandlar institutioners uppmärksamhet till 

specificiteter och kan förstås som allmänhetens uppfattning om beslutsfattares uppträdande. 

Utifrån de konventionella teorierna kring rational choice och institutionell legitimitet (Scott, 

2000) som beskrevs tidigare i rapporten kan det antas att de deltagare med fördefinierade 

intressen i konflikt med planeringsmyndigheternas beslut var de som var minst 

uppmärksamma kring detta då deras motiv till att delta i dialogerna var nära kopplat till att få 

gehör för sin substantiella ståndpunkt. Men flera av dessa deltagare var samtidigt mycket 

uppmärksamma på kommunrepresentanternas beteende.  

 

Att uppmärksamma lokalområdets kvaliteter 

I ett villaområde i Järfälla kommun hade flera grannar organiserat sig mot kommunens planer 

för ett nytt bostadsområde i ett närliggande grönområde. Kommunen ordnade därför två 

informationsmöten riktade mot boende nära grönområdet för att informera om projektet, 

tidsplanen och förseningarna som uppstått som en följd av att man upptäckt förekomsten av 

fridlysta djur i området. Mötena började, likt dialogträffen i Norrtälje, med flera frågor och 

kritiska yttranden från deltagarna och stämningen var genomgående laddad.  Men några av 

intervjupersonerna var samtidigt mycket nöjda med mötet. En besökare understryker hur 

kommunrepresentanternas kunskap om gränsområdets sociala och ekologiska kvalitéter var 

glädjande: 

 

Ja man fick chansen att göra sin röst hörd. Och sen att de kom med synpunkter. Och att den här 

miljöaspekten kom fram. Den som var miljöansvarig, jag vet inte om han var det, som då lyfte 

fram saker som jag inte hade en aning om. Det var ju jätteintressant att veta. Då blir man ju ännu 

mer taggad då: ”Ja men det här vi vill ju ha kvar”. (Kvinna, 60-årsåldern) 

 

En an annan deltagare var så nöjd med hur kommunrepresentanterna hade uppfört sig att han 

till och med ringde hem till en av dem för att ge beröm: 

 

Jag sade att det var fantastiskt bra möte, och otroligt informativt och bra och allting: ”Vi kunde ha 

100 procent annan åsikt än ni som jobbar med det här har, men jag tycker det var jättebra ordnat 

av er och ni var jätteduktiga.” Man måste skilja på sak och person så att säga. […] Hela 

helhetsintrycket var att jag var väldigt nöjd när jag gick därifrån. Förutom [skratt], förutom att det 

skulle byggas då. (Man, 60-årsåldern) 

 

Deltagaren menar därmed att trots att kommunen inte ändrat sig i sak gällande planerna så 

uppförde sig kommunrepresentanterna så pass föredömligt, med ” bra tonläge på rösten och 

liknande”, att han samtidigt kunde känna en viss tillfredställelse efter mötet. 

 

I ett annat samrådsmöte i Järfälla behandlades en ny detaljplan som skulle möjliggöra 

byggnadstillskott på en skola, vilket eventuellt kunde påverka en lokal slöjdförenings 

användande av en närliggande lokal. På mötet framgick det att lokalen förmodligen blir kvar 

och att den fortfarande kommer att kunna användas av föreningsmedlemmarna. Men i 
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intervjuerna med samrådsdeltagarna betonas framförallt kommunrepresentanternas 

arkitektoniska kunskap och engagemang för området:  

 

Jag tycker de verkar väldigt ärliga. Nu hade jag ju personer som kunde det här området som var 

där. Det var arkitekter och det var planläggare och det här. De var ju kunniga i området och 

väldigt intresserade själva i det här. För det är klart, då är det ju speciellt när de är väldigt 

intresserade vad de håller på med. För därför nästan hejjar de på: ”Det ska vara kvar! Det ska vara 

kvar!” Men om det hade varit nån som är lite otrevlig... (Kvinna, 70-årsåldern) 

 

Förringande dimensioner av dialoger 

Bland deltagarna i Norrtäljeträffarna som brann för skolfrågan uppmärksammades också 

beteendet hos kommunrepresentanterna men ofta med betoning på negativa dimensioner, som 

denna deltagares beskrivning av en av facilitatorernas uppträdande: 

 

En tjej, hon var ganska sympatisk. Men den andra tjejen, hon var lite så där klämkäck. Och du vet 

man bara… Du kan inte komma till en Rospigg och säga så här, ”Gud vad roligt, här har du 

papper och penna och lite klister och lim och grejer. Vilken bild täcker du av?” Man bara, ”Snälla 

människa.” Det blev fatalt. […] Det är mycket företagare och mycket entreprenörer och 

engagerade, de blev totalt vansinniga och höll på att gå där ifrån. (Man, 40-årsåldern) 

 

En annan deltagare återger ett liknande intryck av träffarna: 

 

Ja, men alltså folk gick i taket när man ska sitta och det är väldigt styrt, berätta hur man vill 

förändra enligt en workshopmetod som inte… Den har så snäva ramar. Så att folk kände sig… 

Från början skulle vi sitta och rita på A3-papper med olika färgpennor. Och folk blev jättearga. 

Här har man tagit bort skolan. Jobbar man med landsbygdsutveckling så vet man någonstans att 

skolan är en förutsättning för en hållbar landsbygd. Sen kan man diskutera strukturen. Och det var 

den skolan de brann för, och det ville inte kommunen diskutera. (Man, 40-årsåldern) 

 

Deltagarnas intryck går således i linje med Rosanvallons tes att människors tillsynes ökade 

intresse för sakfrågor inte har gjort oss mindre intresserade av hur frågorna behandlas. 

Intressant i sammanhanget är att detta märktes som tydligast just bland de med fördefinierade 

intressen i konflikt med planeringsmyndigheternas beslut. En förklaring till detta kan ligga i 

att eftersom dessa deltagare på förhand ofta antog att mötet bara var symboliskt så var de mer 

uppmärksamma på om detta antagande kom att bekräftas eller utmanas. 

 

Men även bland de vars motiv att delta i en dialogaktivitet inte var grundat i en särskild 

sakfråga uppmärksammades beteendet hos kommunrepresentanter. En deltagare i 

Täbysamråden som önskade mer information om planeringsförslaget berättar: 

 

Jag tror jag kommer ihåg att jag pratade med en av… Jag vet inte riktigt vad funktionen var hos 

vederbörande. Det ska jag villigt erkänna. Men det jag kommer var att direktör Gripenstam 

[ordförande i kommunstyrelsen] dök upp där lite gran och stod och tittade. Och då, den här, gissar 

på att han var tjänsteman då, men det är jag inte säker på. Tjänstemannen skippade mig då som 

hade kommit dit och försökt få lite information för att gå och prata med hans chefs chefs chefs så 

att säga. Och det var inte bra gjort av den människan. Vi pratade om det på vägen hem också 
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liksom. Men det har ju inte med det här att göra, ditt arbete att göra. Utan det är mer en detalj i 

sammanhanget som jag kommer ihåg. (Man, 60-årsåldern) 

 

Trots att deltagaren menar att intrycket ovan inte är relevant för forskning om dialoger så är 

det ändå just denna händelse från samrådsträffen som personen kunde minnas och återge som 

tydligast under intervjun. Detta tämligen paradoxala sätt som vi hanterar minnen är 

väldokumenterat i litteraturen; vi uppfattar ofta minnen som relevanta och intressanta om de 

förstås som formade efter förnuft snarare än känsla och affekt (Waldemarson, 2009) samtidigt 

som minnet i sig är lättare ihågkommit, återaktiveras oftare och ges större uppmärksamhet ju 

starkare dess emotionella intensitet har varit (Talarico et al., 2004). Dialoger som skapar 

emotionella minnen hos deltagare som en effekt av exempelvis uppträdandet hos 

kommunrepresentanterna kan därmed tänkas, både på gott och ont, lämna starkare spår än 

dialoger som inte gör det. 

 

Närhet och närvaro 

Det finns också en annan uppmärksammad dimension av Närhet hos intervjupersonerna men 

som inte nödvändigtvis är kopplat till beteendet och uppträdandet hos 

kommunrepresentanterna utan som snarare kan förstås i mer ordagrann bemärkelse. Flera 

deltagare från landsbygdsträffarna i Norrtälje, oavsett erfarenheter, understryker att det var 

bra att kommunrepresentanter kom ut till landsbygdsorterna istället för att 

landsbygdsinvånarna bjöds in till samtal i centralorterna. En deltagare av träffarna säger: 

 

Det jag tycker är viktigt är att man är ute och träffar folk. Personerna. Och inte bara sitter inne 

och lyssnar på tjänstemän om jag uttrycker det så. Man kommer ut i verkligheten […] och för 

höra vad vanliga människor tycker och tänker och vill. Och har för ambitioner och önskemål. Så 

kan man väl säga. (Man, 60-årsåldern) 

 

En annan deltagare önskar att politikerna kom ut mer till landsbygden än vad de gör nu och 

tillägger samtidigt att det känns som kommunförvaltningen har glömt bort de som bor i 

landsbygden, eller att kommunen väljer att glömma bort dem just för att de bor där: 

 

De måste ju komma ut. För jag vet att… Jag körde en gång och då kommer en gammal politiker 

och säger – och han har varit här många år sedan – och säger, ”Jaha, här har jag inte varit. Eller 

juste, jag var nog en 25 år sedan och valtalade här. Jaha ligger det här?” Och då var ju han 

politiker för hela kommunen. De måste ju komma ut och visa sig lite tycker jag. […] De verkar ju 

glömma oss utanför. Allting liksom. Vi får skylla oss själva att vi bor där ute. Vi ska bo inne i 

stan. (Man, 60-årsåldern) 

 

En annan deltagare berättar att under en period hade kommunen styrelsemöten i flera av de 

lokaler kommunen förvaltar i landsbygden men att detta upphörde i början på 2000-talet på 

grund av nedskärningar:  

 

Sedan upphörde det. De säger ju att det som fick det att upphöra, det är ju att det är fritidspolitiker 

som gör det här på sin fritid och det var långa resor och de flesta passerar Norrtälje närorten varje 

dag men de passerar inte Rimbo eller folketshus Vätö varje dag. Det vart mycket spilltid på resor 
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och därmed ökade kostnader i reseersättning och sådär va. Men jag kan tycka att det att har vi fan 

råd med om vi kan öka förtroendet för den demokratiska processen. Det finns egentligen inga 

pengar som kan prissätta det. Speciellt inte i dessa tider när det råder skepticism och ett 

politikerförakt och hej och hå, vad du nu ska kalla det. Jag tror att de har allt att vinna på att synas 

bland folk. (Man, 50-årsåldern) 

 

Intrycken ger bilden av att kommunförvaltningar har mycket att vinna på att göra sin närvaro 

till känna, exempelvis, som i Järfälla, genom hembesök eller dialoger och samråd på platsen 

som är berörd eller, som verkar ha varit fallet i Norrtälje, ett kontinuerligt utnyttjande av 

kommunala lokaler för politiska ärenden. 

 

5.4 Dialoger, tillit och demokrati 

Hittills har rapporten visat hur allmänheten uppfattar dialoger i relation till både substantiella 

och procedurella dimensioner. Men hur uttrycks detta i tillit till den kommunala 

förvaltningen? När är beslutens innehåll viktigare för hur tilliten till institutioner påverkas? 

Och när är formen för besluten viktigare? Det finns flera metodologiska problem kopplade till 

att undersöka tillit, och den kvalitativa forskningsansats jag har använt lämpar sig inte väl till 

att kvantifiera fenomenet i mätbara termer. Utgångspunkten har istället varit att de tre ovan 

beskrivna legitimitetsprinciperna kan ligga till grund för hur tillit till myndigheter kan 

påverkas. Men i materialet finns också mer explicita uttalanden kring tillit och demokrati och 

där procedurella och substantiella dimensioner i varierande grad framträder som viktiga bland 

intervjupersonerna. 

 

Det finns flera fall där deltagare explicit uppgett att deras tillit till kommunen minskat i 

samband med dialogen, eller där de haft ett negativt helhetsintryck, eller där de menar att de 

inte skulle återbesöka liknande dialogform, och där det går att koppla dessa uttalanden mer till 

innehållen i planeringsbesluten än till formen för dialogen. En missnöjd deltagare av 

Täbysamråden som kände att inflytande i planeringsprocessen gjorde sig mer kännbart via 

media och andra kanaler snarare än i formella samrådsynpunkter, upplevde samtidigt en 

distansering från kommunen där ”relationen har blivit mer att jag ser på kommunen som en 

motpart snarare än samarbetspart” (Man, 30-årsåldern). En annan Täbydeltagare med 

liknande frustration över planeringsbesluten upplevde också att hans förtroende för 

kommunen ”inte blivit större med de här mötena, snarare sämre” (Man, 40-årsåldern). En 

komplikation i sammanhanget är att det för många upplevdes som svårt att avgöra huruvida 

deras synpunkter har haft inflytande i processen, vilket för vissa var avgörande kring huruvida 

tilliten stärkts eller inte. Angående en samrådsträff i Järfälla menar därför en deltagare att ”om 

det får någon effekt så var det väl väldigt demokratiskt” men att ”det återstår att se” (Man, 50-

årsåldern).  

 

Samtidigt var det också deltagare som explicit uppgett att de förlorat tillit till kommunen i 

samband med dialogerna och där det går att koppla detta mer till formen och uppträdandet 

hos kommunrepresentanter än till innehållen i besluten. En deltagare som enbart ville veta 

mer om Täbys samrådsförslag och som direkt efter mötet hade ”säkert tjugofem exempel på 
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vad som var dåligt” uppger att han inte kommer besöka samråd i öppet-hus format igen ”för 

det ger inte någonting” (Man, 60-årsåldern). En annan missnöjd deltagare av 

landsbygdsdialogerna i Norrtälje som inte var insatt i skolfrågan utan vars olust grundade sig i 

hur kommunrepresentanterna uppfattades omformulera synpunkter från allmänheten i termer 

och begrepp som redan överensstämde med kommunens syn på landsbygden, uppger att hon 

”kommer aldrig mer gå på ett sånt här möte, för det är bara spel för galleriet” (Kvinna, 50-

årsåldern).  

 

I flera fall tycks dock tilliten till kommunerna explicit ha stärkts bland deltagare, vilket också 

ofta varit nära kopplat till formen för dialogen och uppträdandet hos kommun-

representanterna snarare än substantiella frågor och beslut. En deltagare i ett samrådstillfälle i 

Järfälla som hade låga förväntningar innan mötet blev bland annat överraskad över hur artiga 

representanterna var och skulle gärna delta igen i liknande tillfällen: ”Jag trodde inte det var 

så demokratiskt så jag blev rätt förvånad” (Kvinna, 70-årsåldern). En deltagare av 

landsbygdsdialogerna medger att givet skolnedläggningsbesluten så var dialogen ”feltimad” 

men ”tycker ändå att det var bra faktiskt” och känner att tilliten förstärkts till 

kommunförvaltningen (Man, 60-årsåldern). Och, som diskuterades ovan, så gjorde inte 

specifika intressen för sakfrågor hos vissa deltagare att de blev mindre uppmärksamma på 

kommunrepresentanters beteende, utan det tycks som det snarare var tvärtom. Men bland de i 

Norrtälje som brann för skolfrågan och var missnöjda med både formen och brist på 

substantiellt inflytande var det svårt att urskilja en explicit ökning eller minskning i tillit – 

förtroendet för kommunen tycks helt enkelt redan ha varit så pass lågt att ”misslyckade” 

dialoger inte kunde sänka det lägre, eller som denna deltagare uttrycker det: ”Det är inte 

någon politiker eller tjänsteman som har gjort mig glatt överraskad än så länge” (Kvinna, 30-

årsåldern). 

 

Ett tydligt mönster är samtidigt att, i de fall tilliten försvagats, var det ofta kopplat till 

politiker och deras agerande, och när tilliten ökade var det kopplat till tjänstepersoner och en 

större förståelse för utmaningarna de har i sitt arbete. En missnöjd deltagare av Täbys 

samrådsträffar som var frustrerad över politikernas tillsynes godtyckliga besked kring hur 

hans fastighet kommer att påverkas av kommunens förtätningsförslag menar samtidigt att han 

”ser tjänstemännen på Täby kommun mer som människor idag än vad man har sett förut” och 

att ”det är människor som vill väl men det är en fullständigt hopplös situation att försöka reda 

ut” (Man, 40-årsåldern). 

 

Så, har de studerade dialogerna varit bra för demokratin, eller tvärtom; har de underblåst 

missnöje och förtroende och i förlängningen kanske till och med varit skadliga för 

demokratin? Som rapporten velat visa finns det inget entydigt och definitivt svar på detta.  

Dialogerna har varit både bra och dåliga då de ofta uppvisar båda dessa dimensioner 

samtidigt. Men värt att understryka i sammanhanget är att praktiskt taget alla intervjupersoner 

har uppgett att deltagandeformer vid sidan av de etablerade val- och verkställande 

funktionerna är viktiga för demokratin, och de ställer sig ofta positiva till att mötet i fråga 

initierades även i de fall de var missnöjda med de procedurella delarna eller det substantiella 

resultatet, som denna deltagare i landsbygdsdialogerna träffande sammanfattar:  
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Det gamla systemet med var fjärde års tyckande är liksom dött. Nu är folk engagerade på ett 

annat sätt. Och det ska ske genom dialoger. Det finns inget annat sätt. Men det måste göras på ett 

bra sätt alltså. Jag är skitbesviken på det här landsbygdsutvecklingsprogrammet. Dels för hur 

dialogen genomfördes, och även på resultatet. […] Den dagen du kan få ihop de här spåren så de 

låter oss vara med och faktiskt påverka utformningen då är ju det här intressant. (Man, 40-

årsåldern) 
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6. Diskussion: Implikationer för planeringspraktiken 

Denna rapport har uppmärksammat hur medborgdialogen kan förstås bortom den etablerade 

tvådelade förståelsen av medborgardialogen som antingen ”skadliga” eller ”nyttiga” och där 

dess värde för demokratin tenderar att antingen handla om dess förmåga att ge allmänheten 

inflytande i beslutsfattande eller huruvida processen uppfyllt specifika kriterier och ideal. 

Genom att utgå från vad medborgare själva tycker om dialoger kan det konstateras att 

aktiviteterna kan uppvisa nyanser och dimensioner av både ”bra” och ”dåligt” från ett 

demokratiperspektiv – ibland i samma dialog eller hos en och samma deltagare. Dessa 

observationer går i linje med senare tids deltagandelitteratur som har kommit att nyansera den 

kritiska forskningstraditionens konventionella uppfattning om institutionellt deltagande som 

något dåligt så vida det inte medför en reell omfördelning av makt från beslutsfattare till 

allmänheten (ex. Palmås & von Busch, 2015; Tamm Hallström, 2015; Wiberg, 2018). 

 

Men vad betyder detta för planeringspraktiken? Under vilka former och förutsättningar kan 

dialoger eventuellt bidra mer till demokratins välmående än till dess försämring? Detta 

behandlas i denna avslutande del av rapporten.  

 

Reflexivitet i praktiken: Inflytande, uppföljning och planeringens kringskurna roll 

Reflexivitet behandlade allmänhetens efterfrågan av delaktighet och inflytande bland i deras 

möten med myndigheter. Detta uppmärksammades som tydligast bland de deltagare av 

dialogerna som hade fördefinierade syften och preferenser vilka stod i konflikt med 

kommunernas uttalade planer. Samtidigt märktes att det som tillsynes utgjorde kärnan i 

konflikter under dialoger, så som skolnedläggningarna under Norrtälje-dialogerna, kunde arta 

sig som det manifesterade missnöjet av andra bakomliggande konflikter som berörda 

grundläggande demokratiska frågor, så som fördelningspolitik, ansvarstagande och 

transparens (se också Zakhour & Metzger, 2018a). För planeringspraktiken belyser detta ett 

behov av en mer återhållsam bild på samråd och dialogers roll i att kunna förhandla 

eventuella konflikter mellan kommunförvaltningar och allmänheten eftersom det som till ytan 

utgör en konfliktfråga kan i själva verket vara uttryck för missnöje och bekymmer bortom 

planeringens nuvarande omfång. För planeringsmyndigheter i färd med att iscensätta dialoger 

belyser det också ett behov av reflexivitet och anpassningsbarhet eftersom de allmänna 

mobiliseringar som uppstår i kontroverser sällan kan på förhand planeras för eller enkelt 

assimileras i procedurella deltagandeformer (ex. Marres, 2007); som noterades så var det som 

gjorde att en landsbygdsträff framstod som misslyckad för kommunen precis samma sak som 

gjorde att den ansågs som lyckad för delar av allmänheten. 

 

Allmänhetens efterfrågan på att det fanns ett konkret utfall att diskutera och påverka under 

dialoger nyanserade också en tämligen vedertagen uppfattning inom deltagarlitteraturen att 

dialoger behöver initieras tidigt i planeringsprocesser för att det ska ges möjlighet till konkret 

inflytande (ex. Cars, 2015). Några av intervjupersonernas reflektioner tydde nämligen på att 

det i vissa fall kan vara av intresse att inte inleda dialoger förrän det finns något konkret att 

diskutera. För att kunna möta förväntningarna på en viss dialog är det således viktigt att 

planeringsmyndigheter själva är medvetna om dess syfte innan den iscensätts då risken annars 
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är att både myndighet och allmänhet blir missnöjda med processen och utfallet. Detta speglar 

återigen vikten av att inte se på dialogaktiviteter som en universell lösning på några av de 

grundläggande demokratiska problemen i planeringen i synnerhet och i samhället mer 

allmänt.  

 

Men när den väl iscensätts så är det viktigt, som framkom av många intervjupersoner, att den 

följs upp med allmänheten genom att planeringsmyndigheten exempelvis återkopplar kring 

vilka beslut som tagits, på vilka grunder, och vad de innebär för lokalinvånarna. Som 

noterades så kan en sådan uppföljning te sig svårt då planeringsprocessers komplexitet gör det 

svårt att urskilja en avgörande faktor bakom ett visst beslut samtidigt som beslutet i sig ofta 

bara är provisoriskt. Men utifrån ett demokratiskt perspektiv tycks det ändå vara värdefullt att 

sträva efter tydlighet i beslutsfattande. Och givet de få resurser som krävs att följa upp en 

dialog jämfört med iscensättandet av den så har planeringsmyndigheter mycket att vinna på 

att återkoppla till deltagare. 

 

Vissa deltagare uppmärksammade också begräsningarna av dialogaktiviteters förmåga att ge 

inflytande som en följd av planerares kringskurna roll relativt politiker och aktörer inom mark 

och fastighetsmarknaden. Samråden kan då ofta få funktionen av att förskjuta ansvar på lokala 

markägare som själva får agera ”planerare” genom att behöva samordna andra aktörer för att 

initiera planeringsprojekt. Detta går i linje med delar av den kritiska deltagarlitteraturen som 

pekar på deltagandeaktiviteters strukturella funktion att skapa aktiva och självansvariga 

subjekt i takt med att välfärdstjänster nedmonteras (Dahlstedt, 2006; Raco, 2012). Som 

framgick i rapporten så var dock inte alla helt villiga att anamma denna självansvariga roll 

och vissa ifrågasatte samrådets värde i att ha en sådan funktion. Samtidigt väcker en sådan 

funktion flera demokratiska frågor och problem, exempelvis vilket värde ett sådant samråd 

har för boende som inte äger deras tomter eller som inte är ”sakägare” i laglig bemärkelse.  

 

Andra såg också på samrådet som en symbolisk och tjänstemannadriven parallellprocess till 

den ”verkliga” planeringsprocessen där politikerna tenderar att basera deras beslut på 

opinioner i media snarare än på synpunkter från samråd. Som noterades tidigare i rapporten 

hade liknande problematik också lyfts av den senaste demokratiutredningen där 

professionaliseringen av politiken kritiseras för att ha gjort politiska partier mer mottagliga för 

opinioner än för den faktiska verkligheten som förtroendevalda på lokal nivå har att hantera 

(SOU 2016:5). Bilden bekräftas också av de studier som visat att svenska kommunpolitiker är 

relativt skeptiska mot deltagardemokratiska reformer vid sidan av de konventionella 

representativa demokratiska (Karlson & Gilljam, 2014). Sammantaget väcker dessa 

reflektioner återigen vikten av att planeringsmyndigheter är tydliga med vad samråden och 

dialogerna ämnar åstadkomma och hur synpunkterna som lämnas av allmänheten kommer att 

hanteras. Om samråd och dialoger verkligen ska fungera som ett komplement till 

representativa demokratin, vilket statliga rapporter konstaterar, så är det viktigt att de inte bara 

speglar en ”ögonblicksbild” av en större beslutsprocess som tenderar att ske bakom stängda 

dörrar eller i opinioner och valurnor.  
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Opartiskhet i praktiken: Markägande, tillgänglighet, och öppet-hus  

Den kringskurna rollen för planeringen blev särskilt tydlig i relation till människors 

efterfrågan på opartiskhet. En återkommande övertygelse bland intervjupersonerna var att det 

var ekonomiska intressen och kortsiktiga vinstmotiv snarare än demokratiska överlägganden 

om intressekonflikter som låg till grund för hur planeringsbeslut togs.  Ibland uttryckte sig 

detta i att lokalbefolkningen såg sig själva som företrädare för allmänna intressen mot 

kommuners, byggherrars och andra aktörers ekonomiska intressen – en kamp som inom 

ramen för samråd och dialoger upplevdes vara svår att bedriva. I vissa fall framkom också 

misstankar om korruption i beslutsprocesser vilket onekligen försvårar förutsättningarna för 

dialoger och samråd. Sådana misstankar kan tänkas vara svåra att tvätta bort men det belyser 

ändå vikten av att planmyndigheter är tydliga med finansieringsfrågor och eventuella 

vinstintressen både kommun och byggherre har i ett givet projekt. Det belyser också bristen 

på insyn i de kommunala markanvisningsprocesserna. Allt eftersom den praktiska 

utformningen av stadsutvecklingsprojekt avseende plats, skala, utgifter och boendeform har 

kommit att bestämmas genom markanvisningsavtal mellan kommun och byggherre så har 

planprocessens roll i allt högre grad reducerats till ett ”avtalsprotokoll” om vad som komma 

skall (Zakhour & Metzger, 2018b). Detta belyser vikten av att kommunala 

markanvisningsprocesser blir föremål för samma typ av demokratiseringsprocesser som 

planprocessen genomgick under 1980-talet (Olsson, 2018). 

 

En annan grund till upplevelsen av partiskhet hos kommuner beskrevs vara kopplat till 

planprocessens otillgänglighet vilket gör att de som saknar relevant kunskap och kapital får 

svårt att engagera sig. Samtidigt tycks denna otillgänglighet också underblåsa rädsla och 

förvirring hos allmänheten vilket kan tänkas generera ett omotiverat motstånd mot specifika 

planeringsprojekt. För att samråd och dialoger ska kunna ha en utjämnande effekt och 

samtidigt bidra till förståelse för planeringen snarare än opposition bör den således vara mer 

tillgänglig i språk och form (Wiberg, 2018). 

 

Formatet öppet-hus har blivit att ett vanligare sätt att organisera samråd och dialoger med 

allmänheten vilket bland annat kan förstås som en effekt av den utsatthet kommun-

representanter kan hamna i vid traditionella informationsmöten. Detta format var också 

uppskattat av delar av allmänheten då man tilläts att reda ut olika frågor och tankar på tu man 

hand med kommunrepresentanter. Men det är också viktigt att betona vad som försvinner vid 

användandet av ett sådant format. Flera deltagare anmärkte att de inte kände sig bekväma med 

att söka upp kommunrepresentanter själva, framförallt när de inte hade specifika frågor 

kopplade till deras fastigheter. Och även om det är förståligt att kommunrepresentanter inte 

känner sig bekväma med att i mötesform bemöta ibland hotfulla lokala mobiliseringar så kan 

just sådana former vara mer uppskattat för allmänheten då det ger dem, som i Norrtälje-

träffarna, en möjlighet att i grupp få manifestera deras källa till oro. Planerare som dessutom 

finner det svårt att upprätthålla deras planuppdrag mot andra ekonomiska intressen inom och 

utanför kommunförvaltningen kanske också just hittar viktiga strategiska allierade bland 

lokala mobiliseringsgrupper. Det tycks också viktigt att planprocessen inte ytterligare 

individualiseras till ett snävt fokus på sakägare och fastighetsägare (Lindholm et al. 2015), 

vilket öppet-hus formatet tenderar att uppmuntra.  
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Närhet i praktiken: Uppmärksamhet, respekt och närvaro 

Som rapporten visat så kan deltagare vara uppmärksamma på flera dimensioner av dialoger 

bortom de substantiella frågorna de behandlar, exempelvis huruvida kommunrepresentanter 

uppfattas som ärliga, på vilket sätt ens närområde uppmärksammas, eller huruvida man 

behandlades respektfullt och nyanserat. Flera deltagare påpekade också värdet av att 

kommunrepresentanter visar sig för allmänheten, exempelvis genom hembesök eller dialoger 

och samråd på platsen som är berörd. Formatet öppet-hus och att i allt större utsträckning 

lokalisera samråd till stadshusen snarare än lokalt på grund av den utsatthet som lokala 

mobiliseringar kan generera ter sig därmed problematiskt från ett demokratiskt perspektiv då 

det kan leda till att avståndet mellan beslutsfattare och allmänhet ökar ytterligare.  

 

Det demokratiska värdet i deltagandeaktiviteter bör därmed inte enbart synas från dess 

förmåga att ge allmänheten inflytande i beslutsfattande utan de kan också förstås som en 

viktig kanal för utbyte av erfarenhet, kunskap och förtroende mellan medborgare och stat. 

Som påpekades tidigare i rapporten lämpar sig detta perspektiv särskilt väl till 

samhällsplaneringens stora utmaning att inte låta förtroendet mellan aktörer urholkas i 

samband med att kontroversiella beslut fattas. Dessa observationer belyser således behovet av 

en utvidgad syn på människors förväntningar på planeringsprocesser och en bättre förståelse 

för hur planerares kompetenser, praktiker och kunskapsformer kan skapa utrymme för olika 

politiska och kulturella uttryck (Wiberg, 2018).  

 

Värt att notera är också att praktiskt taget alla intervjupersoner, oavsett deras erfarenheter, har 

uppgett att deltagandeformer vid sidan av de etablerade val- och verkställande funktionerna är 

viktiga för demokratin, och de har ofta ställt sig positiva till att mötet i fråga initierades även i 

de fall de var missnöjda med både innehållet och formen för beslutsprocessen. Fenomenet 

”dialogtrötthet” framträdde därmed inte särskilt mycket genom materialet, vilket kan ha att 

göra med att intervjupersonerna inte har varit föremål för omfattande dialoginsatser tidigare. 

En slutsats att dra av detta är att det tycks krävas relativt mycket som skall gå ”fel” för att 

samråd och dialoger ska räknas som direkt skadliga för demokratin.  

 

Avslutande reflektioner 

Dialoger kan således förstås som viktiga instrument att bygga ett slags tillitskapital som kan 

användas av beslutsfattare för att genomföra politisk förändring i en tid där det blivit allt 

svårare att säkra legitimitet genom stora svepande politiska projekt. Samtidigt är det viktigt att 

särkoppla det potentiella kapital som dialoger kan generara från idéer om minskat 

överklagande i planprocessen. Den magra litteratur som finns kring detta samband tyder på att 

samråd och dialoger inte har en sådan effekt (ex. Stockholm stad, 2014), snarare kan man 

ibland se det motsatta då dialoger och samråd gör att allmänheten tidigare informeras om 

projekt och att de blir mer insatta i hur de ska gå tillväga för att påverka (Cars, 2015). Med 

andra ord, att allmänhetens förtroende för planmyndigheter ökar i samband med 

deltagandetaktiviteter betyder inte nödvändigtvis att planprocessen blir mer kostnadseffektiv. 

Det är troligt att delar av allmänheten mycket väl kommer att försöka stoppa planeringsbeslut 

om de fortfarande inte är nöjda med dess innehåll. Det ökade förtroendet kan dock ha effekten 
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att sådana försök sker inom ramen för demokratiska spelregler och arrangemang – ett värde 

som är svårare att sätta ett pris på.  

 

Det är också viktigt att notera att ett ökat förtroende för planeringsmyndigheter som en 

konsekvens av ”lyckade” medborgardialoger inte nödvändigtvis är synonymt med en stärkt 

demokrati. Som Rosanvallon (2011, s. 202, min översättning) själv uppmärksammar kan 

bejakandet av nya former av legitimitet som betonar hur politik framställs lika mycket som 

vad politiken syftar till visserligen ”omvandla politiken i en mer grundläggande demokratisk 

riktning”, men ”det kan också signalera dess förfall.” I samband med ”facilitatorers” (Wiberg, 

2018) och ”kommunikatörers” (Brorström, 2019) intåg i planeringen är det troligt att 

beslutsfattare blir bättre på att tillgodose medborgares behov av uppmärksamhet, omsorg och 

respekt. Men en sådan ”professionalisering” av planeringspolitiken innebär också att de blir 

skickligare i att eventuellt utnyttja dessa nya förväntningar i odemokratiska syften och former. 

Denna korrelation gör det således viktigare än någonsin att dessa nya förväntningar på 

beslutsfattare studeras närmre, om inget annat än för att bättre förstå just hur de så ofta 

manipuleras.  

 

Rapporten har således också pekat på begränsningarna i vad medborgardialogen kan göra för 

de mer substantiella och konkreta dimensionerna av demokratin så länge den inte klättrar 

högre upp på Arnsteins dialogtrappa än ”symbolik”; det vill säga, om den inte öppnar upp för 

att exempelvis lyfta fördelningspolitiska frågor eller skapar utrymme för att diskutera mer 

kollektiva frågor över lokala särintressen eller kommunala och privata vinstintressen. För 

dialoger kopplade till samhällsplaneringen betyder detta att planeringsmyndigheter antingen 

ser sig själva som en potentiell aktör som kan komma att bli missnöjda med innehållen i 

besluten efter att ha genomfört en dialog eller, om detta inte anses acceptabelt, att de är 

tydliga och transparanta med att dialoginsatsen ifråga inte når högre upp på trappan än 

”symbolik” (Cars, 2015). Det senare är nämligen inte nödvändigtvis skadligt för demokratin 

utan kan, som påpekats, ligga till grund för ökat förtroende mellan medborgare och 

kommunförvaltning – så länge inte detta symboliska utbyte utnyttjas i odemokratiska syften.  

 

En viktig del i denna utveckling är att fortsätta uppföljningsarbetet av dialoginsatser för att 

bättre förstå deras relation till demokratin, både inom forskningen och i praktiken. Ett 

problem i sammanhanget är att det för närvarande saknas metodologiska styrmedel och 

konkret kunskap kring hur demokratins olika dimensioner påverkas av planeringsprocesser 

(Metzger et al. 2014). Detta tyder på att de nuvarande riktmärkena för social, miljömässig och 

ekonomisk hållbarhet kanske inte är tillräckliga, och att en fjärde ”politisk” eller 

”demokratisk” måttstock kan behövas för att korrekt mäta de specifika och kumulativa 

effekterna på demokratin av att allmänheten engageras i planeringen. Utifrån 

kostnadseffektivitet kan en sådan måttstock te sig dyrt för offentliga organisationer, men 

demokratin är samtidigt inte den mest överkomligaste formen av samhällstyre. 
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