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Erfarenheter och funderingar kring samråd och dialog

Vi hade ett möte - och sedan?
— Om hur en konstruktiv och respektfull medborgardialog kan bli ett effek-
tivt socialt kontrakt och som alltid är igång.

Att tidigt och fortlöpande bjuda in medborgarna till dialog i olika frågor innebär att deras syn-
punkter integreras i planläggningen; det kan minska antalet intressekonflikter senare i plane-
ringen.

Bara genom att söka på Google om medborgardialog får man 163 000 träffar; söker man på eng-
elska får man 4 960 000 träffar, på franska får man 7 940 000 träffar. Detta är ett stort område, 
många studerar fenomenet, många kommuner, myndigheter och stater vill utveckla sin medbor-
gardialog. 

Projektet Urban Transition Öresund, som utforskar vad som kan ge oss en framsynt och hållbar 
stadsutveckling, har tittat närmre på kommunernas planprocesser, och medborgardialogens roll i 
det.

Det tar tid 
En grundläggande lärdom är betydelsen av att ha byggt goda och stabila relationer mellan såväl 
det offentliga och medborgarna som mellan kommunala förvaltningar. En annan lärdom är det tar 
tid att bygga den relation och den tillit som behövs för lyckade samarbeten. Att göra några kor-
tare nedslag, en dialogkväll då och då, för olika frågor är att skumma ytan. Det är mycket som 
inte hinner kommer fram. Här krävs annat – här krävs en mer långvarig relation och det krävs 
många möten och  kontakter vid upprepade tillfällen. 

Inom Urban transition startade ett arbete för medborgardialog kring Sege park. Inledningsvis ar-
rangerades olika events i parken för dels visa att den finns – den ligger lite i skymundan – dels 
för att börja möta de boende och intresserade, ge information, knyta kontakter, fånga upp frågor 
och även personer som är intresserade av att engagera sig mer i områdets utveckling. Vid fler till-
fällen i stadsdelen, såsom Backakarnevalen, fanns tjänstemän på plats, berättade om tankarna på 
förändring av parken till ett bostads- och verksamhetsområde, samtidigt som de åter igen bjöd 
in till kontakt, mer information och liknande. En etnolog kopplades på för att djupintervjua en 
grupp. Det har alltså skett ett antal nedslag under ett års tid, men det återstår mycket för att säga 
att relationen kommun-boende/intresserade medborgare är stark och kan fungera som ett konkret 
instrument för utveckling.  
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Umgängesformer
Någon uttryckte det så här: det handlar om hur man umgås, och hänger samman med hur mycket 
och hur ofta man umgås. Vi pratar och diskuterar en fråga, för att komma tillbaka med nya frå-
gor. Det är inte vid ett eller två eller tre tillfällen som man bygger upp en dialog och ett samar-
bete kring till exempel stadsutveckling – det sker fortlöpande. Det kan till och med kräva mycket 
”kaffedrickande” och med det menas att bara sitta ner, prata tillsammans och ge rum för samtal.  
Relationer, tillit och umgängesklimat tar tid – och det kräver öppenhet. 

När man mötts flera gånger, när man känner varandra – då har man lättare att ha konstruktiva 
diskussioner även om en konflikt skulle  kännas i luften. En redan etablerad relationen lägger en 
stadig grund för detta. I ett sådant cirkulärt, återkommande, arbete blir därmed också möjlighe-
terna till löpande uppföljning mycket större; många småsaker kan avhandlas i lite raskare takt, 
fler saker kan beröras och inte minst återkomma för diskussion. Det ger chans till att arbeta med 
de små stegen som många kan vara delaktiga i, i stället för att ta jättekliv med stora beslut, som 
då blir svårare att modifiera i efterhand. Man kan också se medborgardialogen som ett rullande 
hjul, som ett vattenhjul, där saker och personer och funktioner går in och ut ur hjulet vid behov. 

I Köpenhamn har man stor erfarenhet av sina områdesförnyelseprogram. En strategi där är att 
strategiskt koppla samman olika intressenter, att aktivt bjuda in till olika aktiviteter, möten och 
arbeten. I detta ingår att det finns många aktiviter och möten – alltså kan man nå många fler och 
anpassa mötena efter målgrupperna.

Sedan handlar det ju också om hur man möts. Spelreglerna måste vara klara, liksom syftet. Ra-
marna ska framgå för alla på ett lättillgängligt sätt och inbjudan till samtal måste nå ut brett, inte 
bara till dem som ändå finner informationen.  Det är viktigt att alla möts med respekt, allas roller, 
kunskap och uppdrag har en plats. Genom att göra saker ihop kan riktiga relationer utvecklas.

Det är på allvar
Medborgarna förtjänar att tas på allvar, likaväl som den professionelle tjänstemannen och de av-
vägningar och regler som styr dennes arbete. Planerare och boende/medborgare måste få mötas i 
stadsutvecklingsprocesser på ett öppet och respektfullt sätt och kunna göra avvägningar och be-
slut enligt vissa regler. Eftersom planeringsfrågor rör många samtidigt är det återigen viktigt att 
ge det tid.  Detta underlättar en förankring liksom legitimiteten i vad som beslutas. Lite tillspet-
sat kan man säga att detta, att bryta makthierarkin mellan vetenskaplig kunskap och vardagskun-
skap, bidrar till att se stadens utveckling ur gräsrots- perspektiv, inte ur myndighetsperspektiv. 
Vanliga människors erfarenheter och kunskap om sina områden kan vara goda inspel i plane-
ringsarbetet. 

Politikens roll
Den politiska dimensionen måste också vara tydlig för alla. Tjänstemän arbetar efter politiska di-
rektiv och därför måste deras mandat uttryckas klart liksom begränsningar. Det är politiker som 
fattar besluten och de riktlinjer de angett måste också vara tydliga för alla i dialogen. Politikerna 
ansvarar för fattade beslut och till sin hjälp har de tjänstemän och de aktiviteter som görs för att 
få ett bra och allsidigt underlag i en fråga. Här kommer medborgardialogsarbetet till nytta – ett 
livaktigt samtal mellan det offentliga och medborgarna ger fler kontakter dem emellan, gagnar 
insyn och demokrati och ger bredare och mer genomarbetade underlag för beslut. 
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