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                                                 Abstract 

How a citizen dialogue or planning consultation is conducted can be a root cause of planning 

contests in new construction projects. The aim of the paper is to study the effects of the 

citizensial dialogue in connection with the local development “Muminlandet” theme park at 

Skutberget. This study explores how the citizen dialogue have been done in Karlstad and tries 

to look at it in different democracy perspectives.  

The method used is qualitative semi-structured individual interviews with politicians, civil 

servants and citizens in order to gain their view of the process. The study analysis shows that 

the development of Skutberget area in Karlstad municipality has been divided into two 

separate plans. In one part, which is the outdoor recreational area, citizen dialogue has taken 

place with deliberative aspects in the form of focus groups and direct dialogues with the 

citizens. The second part is about “Muminparken” and it has been planned for public 

consultation meeting. Citizens have only given comments on this plan, but have not had the 

possibility to have a direct dialog with the people in charge, so no deliberative talks have been 

achieved. The conclusion that follows is that there has been no opportunity for citizens to 

enter into dialogue with the municipality regarding the “Muminpark”. The conclusion that 

follows is that there has been a certain tension between the representatives from my 

interviews and the citizens. They see the building plan from two different perspectives. 
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1.0 Inledning 

Grundtanken med demokrati innebär att de människor som bor i ett specifikt land ska få               

lämna sina åsikter om hur landet ska styras. Med andra ord i ett demokratiskt styre innebär det                 

att makten utgår från ett suveränt folk och att folkviljan förverkligas (Gilliam och             

Hermansson, 2013). I Sverige anammar vi demokratin genom en representativ demokrati,           

vilket innebär att medborgarna röstar fram sina representanter i fria allmänna val vart fjärde år               

i riksdag, kommun och landsting. I en representativ demokrati utgår makten ifrån folket då de               

genom samma rättigheter att rösta, avgör vilka partier som bildar riksdag och på så sätt styr                

landet. Många svenskar anser sig själva idag vara politiskt engagerade då de aktivt går och               

röstar vart fjärde år. Det finns dock kritiker som menar att det krävs mer av medborgarna för                 

att vara politiskt aktiva (Bengtsson 2008). Det finns en strävan att ta medborgarnas politiska              

engagemang till nästa nivå. Detta är en ständig utveckling och det skapas hela tiden nya               

kanaler för medborgare att lämna åsikter, där medborgardialog är en utav dem.  

 

Micheletti (2017) nämner att den representativa demokratin står inför en rad tuffa utmaningar             

framöver. Detta beror främst på globalisering, nyliberalisering och individualisering.         

Människor flyttar mer idag än aldrig förr, vilket leder till masskulturella städer där olika              

människor har olika krav på hur de skall inkluderas i den lokala politiken. Detta ställer högre                

krav på den representativa demokratin och dess förmåga att hantera förändringar. Det är             

oerhört viktigt att politikerna visar en stor lyhördhet gentemot medborgarna, samtidigt som de             

inte blir fast i gamla mönster vad gäller problemlösning. Den representativa demokratin skall             

inte ersättas, utan snarare kompletteras och då krävs det representanter som är villiga att              

förändra sitt dagliga arbete genom nya modeller. Detta har lett till att flera olika              

demokratimodeller har uppmärksammats som ett komplement till den valdemokratiska         

modellen, för att på så sätt göra medborgarna mer aktiva inom politiken. De olika              

inriktningarna är valdemokrati, deltagardemokrati och deliberativ demokrati. Uppsatsen        

kommer att fokusera på den deliberativa demokratimodellen (Bengtsson 2008).         

Medborgardialog är den dialog som förs mellan den offentliga förvaltningen och medborgarna            

i varierande beslutsprocesser och är av stor vikt i den demokratiska processen. För att              
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planerare och politiker ska fatta rätt beslut behövs medborgarnas åsikter i kombination med             

tjänstemännens kunskaper (SKL 2011). 

SOU (2016) lyfter fram vikten av att processen kring medborgardialoger formaliseras, dvs            

tydliga regelverk för hur medborgardialogen kan stärka demokratin. Det måste vara tydligt för             

den enskilde medborgaren när och var möten kommer att hållas samt vilka frågor som är               

tänkta att diskuteras. För att stärka utfallet av detta rekommenderar SOU( 2016) att det skall               

framgå i kommunallagen, att kommunfullmäktige skall arbeta för att framföra medborgarnas           

åsikter.  

Det önskade resultatet av medborgardialog är egentligen att stärka beslutslegitimiteten i den            

lokala kommunen, med andra ord hjälpa den representativa demokratin på traven.           

Kärnpunkten är att de politiker som röstats fram av medborgarna, bestämmer om det skall              

hållas en medborgardialog eller inte, allt ansvar ligger på de förtroendevalda. Det är             

naturligtvis av yttersta vikt att de människor som sitter i förarhytten är utbildade och bekanta               

med processen för att få ett bra resultat (Micheletti 2017). Det är även viktigt att de                

förtroendevalda faktiskt är lyhörda gentemot medborgarna. Är det som så att beslutsfattarna            

redan har bestämt sig för ett visst resultat är det ingen idé att ens genomföra en                

medborgardialog, då är det bättre att lägga mer fokus på att grundligt förklara beslutet              

(Langlet 2013). För att få medborgarnas röster hörda lokalt inom Sveriges kommuner handlar             

det om att mixa den representativa demokratin vi har idag, med deltagardemokrati och             

samtalsdemokrati (Gilljam et.al 2013). När medborgardialogen sker tidigt i en process ligger            

det till stor grund för att legitimera demokratin. Resultatet som skapas när folkvalda politikers              

förslag integreras med medborgarnas åsikter i frågan kan ge en legitim grund i olika processer               

(ibid). 

Uppsatsen tar sin premiss i en väsentlig statsvetenskapligt problembild då den utforskar            

förverkligande av demokratiska värden i samhällsplaneringens arbetsprocess. Utmärkande        

enligt Esaiasson et.al (2017) är att problembilden beskrivs som kumulativ vilket betyder att             

studien är inomvetenskapligt relevant. Studien ämnar att ge en större förståelse för vilka             

demokratiska perspektiv som kan genomsyra samhällsplanering genom att studera         

arbetsprocessen i ”Muminlandet ”. Ett vetenskapligt problem utmärks oftast av att det har en              

förklarande ambition (Esaiasson et.al 2017). Studien kommer därför att undersöka processen           
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för Muminlandet utifrån en deliberativ demokratimodell för att på så sätt försöka ta reda på               

om det förekommit deliberativa inslag i arbetsprocessen och var dess komplexitet kan tänkas             

ligga. Fokus i studien syftar till att genom kvalitativa intervjuer undersöka medborgarnas            

möjlighet till inflytande gällande temaparken Muminlandet.  

1.1 Tidigare forskning 

I boken ”Politik på hemmaplan” (2017) av Gilljam, Sundell och Karlsson beskrivs svenska             

landstings- och kommun politikers åsikter om politik och demokrati. En intressant slutsats            

som dras att är att svenska fullmäktigeledamöter har en mer fientlig inställning till             

deltagardemokrati än medborgarna. I en undersökning som Gilljam et.al (2017) gör på hela             

landets kommunpolitiker hamnar Karlstad kommun tredje plats av Sveriges kommuner som           

anser att det är ”minst viktigt med medborgardialog” (Gilljam et.al 2017). Detta är intressant              

för uppsatsens tema om utökad tillämpning av andra komplementära demokratimekanismer          

(Gilliam och Hermansson, 2013), då samråd med medborgare i samhällsplaneringen är           

lagstadgad i Sverige (Boverket 2018). 

 

Karlssons studie från 2012 visar på att den klassiska partikoncentrerade styrningen där beslut             

fattas av politikerna, mer och mer ersätts av att kommuner runt om i landet väljer att föra en                  

utformad medborgardialog. Han lyfter upp att dialogen dock varierar beroende på vilken            

kommun man befinner sig i. Detta på grund av att det kommunala självstyret gör att varje                

kommun själva bestämmer hur besluts skall fattas och därmed hur mycket medborgarna skall             

involveras. Karlsson (2012) nämner att det finns sätt att förbättra den generella            

medborgardialogen. För att få en bredare dialog, dvs input från en bredare krets berörda och               

särskilt kommuninvånare, kan man aktivt rekrytera åsikter. En stor utmaning enligt Karlsson            

är själva utförandet av dialogen. Detta på grund av att det är så många olika människor och                 

institutioner som vill få sin åsikt hörd, som samtidigt har olika intressen för utfallet. Samtidigt               

påpekar Karlsson att Kommunens förändringsvilja är en viktig faktor för att lyckas med en              

god medborgardialog (Karlsson 2012). Genom att lyfta fram medborgardialogens styrkor och           

svagheter samt vissa strategier för hur kommunen kan lyckas kan Karlssons studie ha direkt              

bäring för min undersökning.  
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En fallstudie kan också visa hur man på lokal nivå använt sig av medborgardialogen i det                

specifika fallet och få en ökad förståelse för dess komplexitet. Slutsatsen som dras i Karlssons               

(2012) studie är att forskningen behöver fokusera mer på framgångsrika möten och hur             

meningsskiljaktigheter kan övervinnas i en tidigare beslutsfas, då fokus inom tidigare           

forskning främst ligger på implementeringen av beslut.  

1.2 Avgränsningar 

Avgränsningarna i studien är en fördjupning inom Karlstad kommun och medborgardialogen           

vid etableringen av nöjesfältet Muminlandet. Teorin som används är deliberativ          

samtalsdemokrati för att på så sätt kunna bedöma om medborgardialogen i samband med             

Muminlandet uppfyller de deltagardemokratiska värdena. Detta genom intervjuer med det          

nystartade partiet Karlstad Livskvalité, Moderaterna, Miljöpartiet, Samhällsplanerare samt        

intervjuer med medborgare som berörs av beslutet. 

1.3 Syfte och frågeställning 

Mitt bidrag genom denna studie är att påvisa medborgardialogens och samtaldemokratins           

betydelse för att uppnå högre en demokratisk legitimitet av samhällsplaneringsprocesser i en            

kommun, men samtidigt få en förståelse för dess komplexitet. Mina frågeställningar är            

aktuella och relevanta då det krävs mer forskning för att förstå medborgardialogens betydelse             

för framtida projekt.  

Syftet med studien är att studera medborgarnas möjligheter till inflytande genom           

komplementära demokratikanaler, dvs medborgardialogen i samband med nöjesparken        

Muminlandet, samt utforska möjliga samband mellan hur medborgardialogen har genomförts.          

Studien undersöker om deliberativa inslag har funnits i samrådsprocessen gällande          

Muminlandet och den komplexitet som finns mellan de olika demokratiformerna, vilka är            

valdemokrati, deltagardemokrati och samtalsdemokrati.  

För att besvara studiens syfte har jag arbetat fram tre frågeställningar vilka jag ämnar att               

försöka besvara.  
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- Hur kan samrådsprocessen i Muminlandet bedömas utifrån (deliberativa)         

demokratins ideal? 

 

- Har medborgare och politiker/kommunrepresentanter samma förväntningar och syn         

på medborgardialog i fallet Muminlandet? 

 

-Vad finns för spänningar mellan den deliberativa demokratiidealet och den          

representativa demokratin? 

1.4 Bakgrund 

År 1944 såldes marken på Skutberget till Karlstad Kommun och var då tänkt som ett               

rekreationsområde för Karlstadborna med fokus på hälsa och friluftsliv. Senare tillkom           

motionscentralen, golf, mountainbikespår, löpspår och en camping. Kommunen sålde sedan          

campingen till First camp Karlstad AB för att på så sätt ge området bättre              

utvecklingsmöjligheter. Skutberget är ett rekreationsområde för Karlstads invånare och         

används flitigt för sol och bad på sommarhalvåret och skidåkning och skridskor på             

vinterhalvåret. Det finns i dagsläget gratis parkeringsmöjligheter vilket ökar tillgängligheten          

för alla medborgare att besöka platsen (Karlstad, 2018). 

 

Karlstads kommun har lagt ett planförslag på en nöjespark som ska etableras på             

rekreationsområdet Skutberget vilket är ett naturnära område nära Vänern. Enligt kommunen           

ska nöjesparken generera 250 nya jobb, ökad handel, samt en ökning i hela länet av               

turistnäringen. Planen ligger i dagsläget på granskning efter samråd och har inte vunnit laga              

kraft. Kommunen har undersökt möjligheterna att etablera parken på flera olika ställen, men             

efter en lokaliseringsanalys av samhällsplanerare fastställt att Skutberget är den lämpligaste           

platsen för ändamålet (Karlstad, 2018). I samband med planförslaget har medborgare gått            

ihop i protest och etablerat ett nytt parti, Karlstad Livskvalité. Partiet kandiderade i             

kommunvalet 2018 vilket resulterade i tre mandat. Deras huvudfråga är att bevara skutberget             

som ett rekreationsområde, och betonar att de vill se en förändring i frågor som rör               

grönområden och friskvård och hälsa i hela kommunen. De vill integrera medborgarna i             

politiken och skapa en ökad medborgardialog (Karlstad livskvalité 2018). Efter valet 2018            
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meddelade den blå gröna regeringen i Karlstad att de tänker sitta kvar och styra kommunen.               

En punkt som de kommer prioritera de närmsta 4 åren är att skapa ett innovativt Karlstad                

genom kommunikation och delaktighet med Karlstadborna. Det blåa blocket ställer sig           

positiva till planen om skutberget (Karlstad kommun 2018). Miljöpartiet är däremot splittrat            

då partimedlemmarna har olika åsikter. Men röstade tillslut ja till planförslaget efter en             

omröstning inom partiet (Halvarsson 2018).  

1.5 Disposition 

Efter att studiens frågeställning och syfte klargjorts, går studien in på demokratiteori och             

presenterar tre olika demokratimodeller och särskilt hur valdemokrati och representativ          

demokrati kan kompletteras med andra demokratiformer. I Metodkapitlet förklaras hur jag           

gått tillväga med kvalitativa intervjuundersökningar samt de urval jag valt att göra i studien.              

Därefter presenteras studiens empiri i form av medborgardialog. Där förklaras även Sveriges            

kommuner och Landsting (SKL) delaktighetstrappa som skall ge medborgarna mer inflytande.           

I analysen utforskas respondenternas svar och kopplas ihop med teorin. Avslutningsvis följer            

studiens resultat och slutsats i relation till forskningsfrågan.  
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2.0 Teori 

Det finns olika demokratiteorier som beskriver olika styrningsmekanismer för att uppnå en            

god demokrati. Vad som är en god demokrati är dock omdebatterat. Gilliam och Hermansson              

(2013) definierar god demokrati med kärnvärdena: folksuveränitet, politisk jämlikhet och          

folkviljans förverkligande. Den valdemokratiska modellen räcker inte för att uppnå dessa           

värden. För att uppnå dessa värden behöver valdemokratin kompletteras med direkt demokrati            

och samtalsdemokrati (Ibid 2013). I studien presenteras den representativa valdemokratin,          

deltagardemokrati och den deliberativa samtalsdemokratin. De olika demokratiidealen        

beskriver medborgarnas inflytande i olika grad. 

2.1 Valdemokrati 

Valdemokratin är en renodlad form av den representativa demokratin. Kärnan i valdemokratin            

är de allmänna valen som återkommer vart 4:e år. Medborgarna påverkar utfallet genom att              

rösta i tre olika val, kommun, landsting samt riksdagsval. Under valrörelsen informeras            

medborgarna om olika partiers åsikter och får därefter rösta på ett parti på en specifik valdag.                

Efter valdagen backar medborgarna och låter de folkvalda representanterna sköta          

beslutsfattandet. Medborgarna har därmed en begränsad möjlighet att påverka den politiska           

processen, då makten näst intill uteslutande ligger hos de politiker som fått en majoritet              

(Gilljam & Hermansson 2013). Det finns två olika modeller inom valdemokratin. Den första             

handlar om ansvarsutkrävande i efterhand och den andra om mandatgivande. Den första            

benämns som mandatmodellen där medborgarna röstar utefter partiernas framtidsvision. Den          

andra modellen är ansvarsmodellen som innebär att medborgarna lägger sin röst på det parti              

som förrättat sina tidigare vallöften, här ser medborgaren på hur partiet agerat bakåt i tiden               

(Bengtsson 2008). Den representativa demokratin tangerar den valdemokratiska modellen,         

men i den representativa demokratin nyttjas fler metoder för politisk påverkan, vilket inte är              

grundtanken i valdemokrati eftersom medborgarna enbart har påverkan via valet (Gilljam &            

Hermansson, 2013). Den mest omtalade förespråkaren inom valdemokratin är Joseph          

Schumpeter som förespråkar en elitistisk syn på modellen. Han anser att ett elitiskt styre är               

ofrånkomligt eftersom medborgarna inte besitter tillräcklig kunskap för att vara med och fatta             

beslut. Joseph Schumpeter beskriver att medborgarna är irrationella och inte tillräckligt           
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kompetenta till annat än att fatta beslut om vilken elit som skall styra (Gilljam & Hermansson,                

2003). Problemet med den valdemokratiska modellen är att medborgarna enbart är aktiva vid             

valet, för att sedan förlita sig på de representanter som ska styra. Detta kan leda till att                 

medborgarna blir ointresserade av politiken då de enbart har inflytande på valdagen. Det i sin               

tur kan leda till ett sjunkande valdeltagande (Gilljam & Hermansson 2013). 

2.2 Deltagardemokrati 

Deltagardemokratin redogör vikten av att medborgare är aktiva inom politiken, även när det             

inte är valår. Modellen förespråkar inte att ersätta det klassiska styrsättet utan skall ses som ett                

komplement för att stärka valdemokratin. Teorin förespråkar att medborgarnas åsikter ska           

höras oavlåtligen och de skall ges möjlighet att vara med att påverka det politiska utfallet.               

Metoderna som förespråkas för att ge medborgare ökat inflytande är ”direktdemokratiskt           

deltagande”, vilket innebär att medborgarna får möjligheten att fatta beslut inom lokala frågor             

som påverkar individen själv eller genom folkomröstningar. Den andra metoden ”           

Deltagande som påverkansförsök” innebär att medborgarna ges möjlighet att konversera och           

framföra sina synpunkter till beslutsfattarna genom namninsamlingar och demonstrationer.         

Grundtanken är att medborgaren ska kunna påverka och ge sina synpunkter till besluts-             

fattarna. Det används olika typer av strategier för att nå en direktpåverkan och på så sätt                

komplettera det representativa styrelseskicket. Idealet inom teorin är att medborgarna är           

politiskt aktiva och utformar den politik som förs utifrån den enskilda individen. Teorin             

utmärks av en optimistisk människosyn vilket den representativa demokratin inte gör. När            

medborgare breddar sina kunskaper inom samhället och politiken leder det till en fungerande             

demokrati (Bengtsson 2008). Grundtanken för modellen innebär att medborgaren ska kunna           

påverka politiken, samt att ”avståndet” mellan den styrande eliten och medborgaren ska            

minska. Argumenten som läggs fram från båda parter ska värderas likvärdigt. Problemet med             

den deltagardemokratiska modellen är att medborgaren som ska verka och delta behöver ha en              

förkunskap. Det innebär att medborgare i lägre samhällsklasser som saknar expertiskunskap           

kan komma att hamna utanför, då förmågan till att uttrycka sig kan vara olika (Ibid 2008).                

Deltagardemokratin kan därför anses bristande med tanke på att de åsikter som lyfts upp inte               

representerar hela befolkningens åsikter (Erlingsson & Wänström 2015). För att stärka           

deltagardemokratin finns det vissa lagar som syftar till att kommuner skall samla in             
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medborgarnas åsikter i samband med en beslutsprocess. Det finns dock ingen bestämmelse            

som ger kommunen skyldighet att verka utifrån åsikterna. Det är skillnad på            

yttrandemöjligheter och påverkansmöjligheter (Erlingsson & Wänström 2015). En annan         

förutsättning för att den deltagardemokratiska modellen skall fungera är att medborgarna bör            

ha ett genuint intresse samt en vilja att delta (Gilljam & Hermansson 2013). 

2.3 Samtalsdemokrati 

Samtalet och utvecklingen av åsikter är den grundläggande mekanismen i deliberativ           

demokrati. Teorin förespråkar det goda samtalet. Idealet är att man under samtal ska uppnå              

konsensus kring preferenser och handlingar istället för voteringar och förhandlingar. Det           

optimala inom teorin är att samtal hålls mellan medborgare och politiker för att gemensamt              

överlägga och fatta beslut. Dialoger är ständigt under utveckling och beroende till            

deltagarsiffran samt vilka som för talan (Gilljam & Hermansson 2013). 

”Deliberation bör därför ses som en process som kan äga rum antingen mellan 

medborgare, eller mellan representanter för medborgarna, eller mellan medborgare 

och representanter” ( Karlsson 2013 s. 216) 

 

Man bör engagera medborgarna i processer och diskussioner, då det i sin tur kan minska               

verkan av egoism. Karlsson (2013) har listat olika punkter för att nå en lyckad deliberation. 

● (Inkluderingsprincipen) De parter som berörs av beslutet ska ges möjlighet att delta            

och framföra sina åsikter i processen. Det kan innebära en representation av en person              

som för talan för en specifik grupp. 

● ( Jämlikhetsprincipen) Beslutsfattarna skall alltid visa respekt gentemot medborgarna         

genom att lyssna på åsikter från alla håll och kanter. En förutsättning för att detta skall                

vara genomförbart är bra samtalsvägar mellan berörda parter. 

● (Öppenhetsprincipen) Den tredje punkten betonar vikten av öppenhet. Möjligheten att          

få insikt i vad som sker ”bakom stängda dörrar” för att medborgarna skall kunna vara               

delaktiga och påverka olika beslut. Ifall representanterna missköter sin position bör det            

även finnas en möjlighet att bli åsidosatt. Denna process får dock inte bli allt för               
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komplicerad då det kan leda till att deliberationen mister sin legitimitet (Karlsson            

2013).  

För att uppnå en lyckad demokratisk deliberation behöver dessa punkter vara uppfyllda. Om             

tjänstemännen beslutar åtgärder på egen hand och inte inkluderar medborgarna i en dialog             

innehar de en för stor makt (Karlsson 2013).  

Jurgen Habermas beskriver den deliberativa demokratin som en opartisk debatt. Han slog            

igenom på 1990 talet och är en stor förespråkare för den deliberativa demokratin. ”Habermas              

utgångspunkt är att människors åsikter inte är absoluta utan formbara i samtalet med andra”              

(Bengtsson 2011 s.63). Tanken är att världen skapas av språket och kommunikation.            

Därigenom skapas våra normer och tolkningar om vår världsbild. Genom kommunikation           

med varandra skapas möjligheter för överenskommelse (Jodal 2013). I en dialog där olika             

åsikter möts bör man vara öppen och beredd att förändra sitt tankesätt. En lyckad dialog är när                 

alla aktörer är beredda att tänka om och byta åsikt. Målet är att alla ska lämna mötet i                  

konsensus. Om detta inte uppnås kan en omröstning bli aktuell. Det är viktigt att alla               

medborgare inkluderas och ges möjligheten att närvara vid deliberativa samtal. Det           

deliberativa samtalet innehåller olika faktorer. Aktörerna bör vara jämlika och beredda att            

höra varandras åsikter vilket kallas för ” opartiskhetsprincip”. Resonemangen i samtalen bör            

vara rationella och inte känslostyrda eller utmärkas av ett egenintresse. Individerna behöver            

reflektera över sig själva för att kunna öka förståelsen för andra i en ömsesidig kommunikativ               

process. Det deliberativa samtalet ska inte förväxlas med ”vilken dialog som helst” utan det              

handlar om en mer äkta specialiserad diskussion man behöver lyssna motparten och försöka             

förstå för att finna ett gemensamt beslut (Bengtsson 2011). Livsvärld är ett uttryck som              

Habermas (1996) använder för att beskriva den värld vi lever i som tänkande objekt, det vill                

säga en subjektiv värld och hur människan upplever den. Han ser det rationella samtalet som               

en grund till det demokratiska samhället. System är samhällsorganisationen och den måste            

finnas för att ett samhälle ska fungera. När systemet inte klarar av att ta hand om problem så                  

uppstår det brister. Habermas (1996) beskriver att man måste stärka områden där de             

kommunikativa samtalen äger rum. Habermas beskriver att det är uppdelningen mellan           

”system” och ”livsvärld” som skapar problem i samhället. Grundkärnan i teorin är det             

rationella samtalet och dess möjligheter tillsammans med de demokratiska värdena vi har i             
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samhället. Lösningen på konflikter samhället är att utveckla områden där det kommunikativa            

handlandet äger rum. 

Habermas tar upp punkter för att lyckas med en deliberativ process. 

● En vilja att lyssna på varandra 

● Ett sakligt resonemang byggt på förnuftighet där känslor lämnas utanför 

● Egenintresse ska inte finnas med 

● Samtalet ska präglas av jämlikhet 

● En vilja att ändra sin ståndpunkt om man blir överbevisad av ett bättre resonemang 

Ett av kriterierna är att samtalet får fortgå under den tidsaspekt som krävs för att alla                

argument ska få ifrågasättas och för att beslut ska kunna tas som kan accepteras av alla. Kritik                 

som riktats mot Habermas teori innebär att det inte går att nå konsensus i alla ärenden                

eftersom det finns konflikter som inte går att lösa med samtal. Kritikerna hävdar även att ett                

beslut inte kan gynna alla människor eftersom olika intressen möts (Bengtsson 2011).            

Ytterligare en kritik som lyfts upp i Bengtsson (2011) är att den deliberativa processen kan               

fungera som en konkurrerande modell gentemot den representativa demokratin. Det kan störa            

den representativa demokratin på så sätt att makten förflyttas från våra folkvalda            

representanter till en mindre grupp medborgare som ingår i de deliberativa samtalen.  

2.4 Delaktighetstrappan 

Information är inte detsamma som ömsesidig dialog. För att klargöra vilken grad av             

inflytande medborgarna har i processen har Sveriges kommuner och Landsting delat upp            

graden av inflytande i en delaktighetstrappa (SKL 2018). Nivå 1 är information, här             

informeras medborgarna om den tilltänka planen. Nivå 2 innebär att medborgarna har            

möjlighet att kommentera och lämna synpunkter på de förslag som ges. Nivå 3 innebär              

dialog, här ges medborgarna en möjlighet att komma med egna förslag argumentera och             

diskutera med tjänstemännen. I en lyckad medverkansprocess kan medborgarna få inflytande           

under hela processen från början till slut. Nivå 4 beskriver en delaktighetsdemokrati,            

medborgarna ges möjlighet att vara med och bestämma i beslutet genom exempelvis en             

folkomröstning. De olika nivåerna i delaktighetstrappan reflekterar inte någon ordning utan           

förflyttning kan ske fram och tillbaka mellan de olika stegen under hela processen. Skillnaden              
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mellan nivåerna är att det enbart är 2,3 och 4 som ger medborgarna inflytande i processen                

nivå 1 avser enbart en envägskommunikation i form av information (Boverket 2018). 
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3.0 Metod 

3.1 Val av informanter 

Intervjupersonerna består av tre politiker ifrån olika partier, en tjänsteman som arbetat med             

medborgardialogerna samt en medborgare som har nära koppling till platsen. Politikerna är            

Per Samuel Nisser (moderaterna) Peter Sörensen (Karlstad partiet livskvalite) , Monika           

Bubholtz ( Miljöpartiet). Tjänstekvinnan Ann- Catrin Kärnä arbetar på tillväxtcentrum och           

arbetar med medborgardialoger. Medborgaren har valt att vara anonym, men har en nära             

koppling till platsen och representerar de medborgare som är emot förslaget om temaparken. 

3.2 Avgränsningar 

Jag har i denna studie valt att fokusera på kvalitativa intervjuundersökningar, för att få djupare               

svar i mina frågeställningar, som i sin tur leder till en starkare analys. På grund av                

tidsperspektivet fanns inte utrymmet för fler intervjuer. Medborgarens intervjusvar uppnår          

därför inte en mättnad. 

3.3 Validitet och reliabilitet 

För att stärka studiens trovärdighet finns det tre punkter som är viktiga att ta i beaktning.                

Dessa är triangulering, transparens och återkoppling till fältet. Studiens transparens syftar till            

att diskutera och kritisera resultatet. Man bör även visa upp studiens brister (Barmark &              

Djurfeldt 2014). Triangulering innebär att man kombinerar olika metoder för att söka svaret             

på forskningsfrågan ett exempel är att man blandar kvantitativa och kvalitativa studier. För att              

göra studien mer tillförlitlig bör man även undersöka vad tidigare forskning visar (Hjerm &              

Lindgren 2014). Återkoppling till fältet innebär att man ger de individer som deltagit i studien               

chans att kommentera resultatet. Validiteten beskriver studiens trovärdighet och existerar          

under hela forskningsprocessen. Det är av största vikt att man är självkritisk och granskar              

studiens resultat. Reliabiliteten redogör för studiens trovärdighet, studien skall kunna göras           

om av en annan forskare vid en annan tidpunkt och kunna nå samma slutsats. I denna                

kvalitativa studie kan reliabiliteten beröras då informanternas egna åsikter kan förekomma           

(Esaiasson et.al 2017).  
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3.4 Intervjuer 

För att få djupare och fler nyanserade svar valde jag att genomföra kvalitativa intervjuer.              

Uppbyggnaden i materialet är en semistrukturerad intervjuguide där en person intervjuas åt            

gången. I en semistrukturerad intervju använder man sig av grova frågeområden istället för             

detaljerade frågor. Jag ansåg att denna intervjuform var lämplig till min forskningsfråga, då             

frågorna behöver hållas levande, dvs möjlighet att ändras under samtalets gång.  

 

Intervjuerna spelades in efter det transkriberades materialet för att sedan kunna koda och dela              

in data i olika teman. ”Att ordna, sortera och begripliggöra material från intervjuer,             

observationer och textstudier inbegrips i det som kallas för analys” (Ahrne & Svensson 2015              

s.208 ). Till att börja med sorterades data för att hitta likheter och skillnader i               

intervjupersonernas svar. Därefter sorterades irrelevant information bort. För studiens syfte          

ansåg jag att kvalitativa studier var den bästa metoden, då det ger en mjuk data med möjlighet                 

att gå in mer på djupet.  

3.5 Forskningsetik 

Det är viktigt att ta hänsyn till informanternas önskan att vara anonyma. Respondenterna har i 

denna studie blivit informerade om studiens syfte samt möjligheten till anonymitet 

(Esaiasson et.al 2017).  De tre politikerna samt samhällsplanerarna gav sitt godkännande att 

benämnas med namn och parti. Medborgaren valde dock att vara anonym.  
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4.0 Empiri 

4.1 Medborgardialog 

”Medborgardialog är dialog med Karlstadsborna på kommunens initiativ i syfte att skapa            

delaktighet och ge Karlstadsborna inflytande.” (Karlstad kommun 2018).  

Diskussionerna angående demokratins utveckling i kommunerna handlar om hur man ska           

blanda den representativa demokratin med en deltagardemokrati och samtalsdemokrati, för att           

på så sätt få medborgarnas röster hörda (Gilljam et.al 2013). Medborgardialog är den dialog              

som förs mellan den offentliga förvaltningen och medborgarna i varierande beslutsprocesser           

och är av stor vikt i den demokratiska processen. För att planerare och politiker ska fatta rätt                 

beslut behövs medborgarnas åsikter i kombination med tjänstemännens kunskaper (SKL          

2011). Allt detta är en del av processen som styr ledandet och används sedan som underlag för                 

samhällsplanerare när de utför sitt dagliga arbete. Kort sagt mixas tjänstemännens expertis            

med medborgarnas tankar och kännedom, för att skapa ett så gott resultat som möjligt där alla                

är involverade. Det stärker demokratin samtidigt som legitimiteten för de styrande blir            

starkare. Medborgardialogen är en viktig pelare i styrprocessen. Det skapar inte bara            

trovärdighet, utan det handlar om att nyttja den kunskap som medborgarna faktiskt innehar.             

Människor som bor och idkar inom ett visst område besitter kunskap som planerare sällan får               

ta del av om det inte förs en grundlig dialog. Det är ett samspel de styrande och de som blir                    

styrda (SKL 2011).  

Det är inte helt enkelt att integrera medborgarna i styrprocessen med de styrmedel som finns               

idag. Fakta och erfarenheter pekar på att vi behöver utveckla befintliga metoder för att på ett                

smidigt sätt integrera medborgarna. Erfarenheterna visar att det krävs ett antal byggstenar för             

ett framgångsrikt system för medborgardialog som del i styrningen (Larsson 2003).  

4.2 Medborgardialog Skutberget 

Under september månad 2017 genomfördes en medborgardialog gällande Skutbergsområdets         

utveckling. Medborgarna fick möjligheten att svara på enkäter och möten arrangerades med            

föreningar som ansågs ha en anknytning till området. Kommunen arrangerade även           

workshops med djupare dialoger.  

18 



 

Resultatet av den kvantitativa undersökningen bevittnade att området mestadels används till           

friluftsliv. Karlstadborna hade en önskan om en utveckling av området i form av bättre              

grillplatser, utveckling av motionsspår, spår för mountainbikes samt bättre möjligheter till           

dusch och omklädningsrum. Karlstad Kommun har använt dessa framtagna önskemål och låtit            

dem legat till en grund när de skapat sin vision för utvecklingen av             

skutbergsområdet. Medborgardialogen har främst handlat om hur friluftsområdet ska        

utvecklas parallellt med framtagandet av en detaljplan för temaparken Muminlandet.          

Medborgardialogen har alltså handlat om området som inte berörs av Muminlandet (Karlstad            

2018). 

Planen som tagits fram består av två delar. Den första handlar om utvecklingen av              

friluftsområdet. Den andra handlar om temaparken Mumin. Det beskrivs att de två delarna             

hänger ihop, blir det inte en temapark så kommer visionen för friluftsdelen att behöva ändras               

(ibid). Vad som framgår ur Samrådshandlingen 14 maj 2018 har inte medborgardialogerna            

handlat om temaparken Mumin, utan fokus har legat på utvecklingen av friluftsområdet. I             

handlingen finns sammandrag av medborgardialogen samt önskemål som kommit fram från           

Karlstad borna, men dialogen om temaparken saknas.  

4.3 Visionen för Skutberget 

Karlstad kommun har en klar vision om hur Skutberget skall komma att se ut. Visionen syftar                

till att höja attraktionsvärdet genom att locka fler besökare till platsen. Området ska utvecklas              

med naturanpassade aktiviteter för medborgare och besökare i alla åldrar. 

Statsbyggnadsförvaltningen beslutade om samråd för detaljplanen den 23 maj 2018.          

Synpunkter från medborgarna mottogs fram till den 30 juni 2018. Därefter ligger planen efter              

samråd i väntan på granskning. Planen har dock inte vunnit laga kraft ännu (Karlstad 2018). 

Novus har gjort en opinionsundersökning om Karlstadborna vill ha en muminpark eller inte             

där det visade att enbart 16 % av invånarna är positiva till förslaget. Hela 38% är negativa                 

46% tycker ingenting om frågan (Värmlands radio 2018).  
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5.0 Analys 

Inledningsvis kommer jag att presentera resultatet från de intervjuer som genomförts. I            

enlighet med studiens syfte kommer analysen behandla intervjupersonernas uppfattning om          

samrådsprocessen kring Muminlandet med syfte att ge svar på frågorna. 

- Hur kan samrådsprocessen i Muminlandet bedömas utifrån (deliberativa)         

demokratins ideal?  

- Har medborgare och kommunrepresentanter samma förväntningar och syn på          

medborgardialog i fallet Muminlandet? 

- Vad finns för spänningar mellan den deliberativa demokratiidealet och den           

representativa demokratin i fallet? 

Analysen av samrådsförfarandet i fallet Muminlandet kommer att vara uppdelat i 3            

huvudpunkter som är jämlikhet, inkludering och öppenhet vilka enligt Karlsson (2013) teori            

är viktigaste kriterier för att lyckas med en deliberativ process.  

Jag kommer i texten benämna politikerna utifrån namn samt vilket de parti de tillhör. 

 

● Per Samuel Nisser (M) moderaterna 

● Maria Bubholtz (MP ) Miljöpartiet,  

● Peter Sörenssen (KPL) Karlstad partiet Livskvalité,  

● Ann-catrin Kärnä(TP) Tjänsteperson i Karlstad kommun 

● Kerstin Berg (TP) Tjänsteperson i Karlstad kommun 

● Medborgare (MB)  

 

Nedan följer en presentation där inkludering, jämlikhet, öppenhet och motstånd analyseras           

utifrån intervjupersonernas svar. 
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5.1 Inkludering  

 
Det är viktigt att alla medborgare inkluderas och ges möjlighet att närvara vid deliberativa              

samtal. Det deliberativa samtalet innehåller olika faktorer. Aktörerna bör vara jämlika och            

beredda att höra varandras åsikter vilket kallas för ”opartiskhetsprincip”. Det deliberativa           

samtalet ska inte blandas ihop med ”vilken dialog som helst” utan det handlar mer om en                

gedigen specialiserad diskussion där man behöver lyssna på motparten och försöka förstå för             

att finna ett gemensamt beslut (Karlsson 2013). 

Per Samuel Nisser (M) förklarar att det finns möjligheter för medborgare att komma med              

medborgarförslag och att det kan handla om alla möjliga frågor, men det inte alltid är säkert                

att det blir som man önskar. Han anser att, om inte medborgarna är nöjda med utkomsten så                 

har man rätt att avsätta politikerna vid nästa val, då vi i Sverige har en representativ                

demokrati. Utmaningen med medborgardialogerna är om en fråga som ställs är för brett             

utformad. Det kan leda till att det kommer in för mycket förslag och åsikter, så specifika                

frågor är att föredra.  

”Jag tänker även att blir det en för specifik fråga så är det ofta folk som är 

intresserade av frågan och ofta emot frågan som har en bestämd åsikt som hörs och 

syns.” (Per Samuel Nisser,M) 

Per Samuel Nisser (M) syftar här på att de som är positivt inställda till ett beslut inte deltar i                   

dialogen, utan det är oftast de som är negativt inställda som hörs. Det är viktigt som politiker                 

att vara medveten om detta, de inkomna åsikterna representerar inte alla Karlstads invånare.             

Alla som ville blev inbjuda till den breda frågeställningen om utvecklingen av            

Skutbergsområdet, men sen har det förekommit specifika möten med de som är sakägare i              

vissa frågor till exempel grannar som bor på området.  

Peter Sörensen (KPL) Beskriver att det har varit tre medborgardialoger som handlat om             

Skutbergets utveckling, men att han tycker att det har varit en envägskommunikation med             

likartad information och dialog. Han anser inte att man inkluderats i ett tidigt skede i dialogen,                

utan den kom alldeles försent och medborgare fick informationen sist.  
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”Vi fick ju komma till tals men det var bara folk som var arga som kom dit, så det var 

ju inget roligt för kommunen, man blev inbjuden via kommunens hemsida” 

Peter Sörensen(KPL) 

Monika Bubholtz (MP) beskriver att det har funnits möjligheter att närvara vid möten. Alla i               

Karlstad har fått tycka till om de velat, men hänvisar att det är tjänstemännen på               

stadsbyggnadsförvaltningen som har ägt frågan.  

Ann-Catrin Kärnä (TP) beskriver att det funnits medborgardialoger gällande skutbergets          

utveckling av friluftsområdet, men medborgardialogen gällande temaparken var 2012 där man           

fick lämna synpunkter då den planen behandlas som en detaljplaneprocess.  

”Medborgardialogen om Muminparken har ju varit ett regelrätt samråd”  

(Ann-Catrin Hörnö TP) 

 
”Vi landade fel från början, vi pratade mycket om att vi skulle tagit upp helheten 

först. Att säga typ hela området är utpekat till att bli en upplevelse anläggning vart 

tycker ni att man ska lägga den? Då kanske vi hade haft en annan diskussion” 

(Ann-Catrin Hörnö TP), 

Medborgare (Mb) anser att det har varit medborgardialoger, men de enbart handlar om             

utvecklingen på friluftsområdet. 

”Vi har inte fått vara med och bestämma om muminparken, bara massa förslag om 

allt annat som inte rör själva mumin” (MB) 

5.2 Jämlikhet  

Enligt den deliberativa modellen är det viktigt att alla deltagare känner sig jämlika. Alla 

deltagare skall få framföra sina synpunkter oavsett bakgrund eller titel, för att på så sätt få 

främja fram de bästa argumenten. Allas åsikter ska värderas i ett tillgängligt och skapande 

samtal där makt och andra föreställningar inte skall föreligga. Beslutsfattarna skall visa 

respekt genom att vara lyhörda på åsikter från alla håll och kanter. En förutsättning för att det 

ska vara genomförbart är bra samtalsvägar mellan berörda parter (Karlsson 2013) . 
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Vid intervju (291118) med (M) Per-Samuel Nisser uttrycker han att det finns samtalsvägar             

som han anser är goda, men att de har förändrats på grund av att andra ”kanaler” såsom                 

sociala medier och mailkonversationer har tillkommit. Tillgängligheten för medborgare är          

bred för att de ska kunna lämna sina synpunkter, men det är mindre av direkta dialoger. Han                 

beskriver dock att arbetet med medborgardialoger behöver utvecklas, då Karlstadsborna bör           

vara med i ett tidigare skede vid förändringar, men beslutet ligger i slutändan hos de folkvalda                

representanterna.  

”Det har förändrats ganska mycket idag har i fler partier med mindre medlemmar, när det är 

färre medlemmar blir det färre ”spröt” uti karlstadsborna om man säger så va,  så det är en 

ny arena. ”Så alla kanske inte känner en politiker som man gjorde förr. Distansen uppfattas 

som längre, men den är ju densamma vi har förtroendevalda av Karlstadborna ingenting 

annat så att säga, vi företräder ju dom. Dialogerna har väl utvecklats att de sker över nätet 

och mindre med öppna möten och ”kom och prata om någonting”. Det finns också men det är 

mindre nu. Men det är på gång igen för nu börjar kommunen som politisk organisation att 

trycka på att vi måste hitta någonting och utveckla det här mer”(Per Samuel Nisser, M) 

Peter Sörensen (031218) i (KPL) anser att det varit en envägskommunikation i frågan 

gällande temaparken. Han utvecklar genom att påpeka att medborgardialogen har varit ett 

misslyckande då det har varit dålig uppslutning, samtidigt som det har varit en återkommande 

kärna av människor som dykt upp, vilket lett till att de inputs som kommit från dessa möten 

har vart relativt smala. 

”Politiken har blivit en subkultur, en politisk adel. Dom är nöjda med att dom känner varann 

och tjena tjena det spelar ingen roll om man är vänster eller moderat så går man på samma 

glögg mingel och samma teater premiär så. Dom vill inte ha några nya partier, och allra 

minst några uppkäftiga människor, det är ju vi! Vi är arga. Vi vill ställa en jävla massa frågor 

och det bävar dom för.” (Peter Sörensen , KPL) 

Monika Bubholtz (MP) beskriver (141218) att dagens samtalsvägar ser annorlunda ut, vilket 

kan innebära att medborgarna misstolkar olika planer. Ett exempel på dessa nya samtalsvägar 

är sociala medier.  
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”Men jag tror också det beror på tidsandan dels att det är lättare att ha synpunkter i dag dels 

i sociala medier och det är mycket lättare att få en fel vinkling men jag tänker också att det är 

att Karlstad är på väg att gå från ”en stor liten stad” till en ”liten storstad”. Man känner inte 

igen sig riktigt.” (Monika Bubholtz, MP) 

Ann-Catrin Kärnä (TP) beskriver (171218) att de bjudit in alla till dialog gällande planen om 

att utveckla Skutbergets friluftsområde. Det har dock inte ställts en direkt fråga om 

Karlstadborna vill ha en Muminpark eller inte.  

”Just temaparken var ju inte aktuell och diskutera, Beslutet för att ha någon form av tema 

park det var ju fattat redan i översiktsplanen 2012” (Ann-Catrin Hörnö ,TP) 

”Ska man ha nytta av medborgardialoger så måste man veta vad man frågar efter. Man 

måste komma åt kärnan, vad är det som inte vi vet som allmänheten vet. Kan man inte ta hand 

om svaret ska man heller inte fråga tycker jag för då blir det en skendebatt” (Ann-Catrin 

Hörnö ,TP) 

Medborgaren (MB 171218) beskriver att politikerna har varit ointresserade av vad de har för 

åsikter i frågan. Hen har varit på de möten som funnits, men beskriver att de enbart fick sitta 

och lyssna och inte själva komma med synpunkter eller idéer.  

”Det känns inte som de har lyssnat på oss, dom kör sitt eget race”. (MB) 

Karlsson (2013) beskriver att samtal kan äga rum på flera nivåer. Det kan vara mellan 

medborgare och medborgare, enbart mellan representanter eller enbart mellan eliter. Det är 

viktigt att vara medveten om att det kan få en minskande effekt av dialog, då vi har ett 

representativt styrelseskick. Det viktigaste är trots allt att beslutsfattarna är lyhörda gentemot 

medborgarna och verkligen lyssnar och analyserar deras synpunkter innan ett beslut fattas. 

Det blir ett mer indirekt deltagande för vissa medborgare, då ett samtal förs genom 

representanter. I den deliberativa modellen ligger fokus på själva processen vid samtalet, 

syftet är att arbeta/lyfta fram synpunkter. Ingen deltagare skall på förhand ha en individuell 

sympati för något. Det skall formas egna åsikter och de ska inte vara givna på förhand. 
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Samtalsvägar och möjlighet till samtal får härmed ses som viktiga delar för att ett deliberativt 

samtal ska kunna äga rum (Karlsson 2013). 

5.3 Öppenhet  

Den tredje punkten betonar vikten av öppenhet. Möjligheten att få insikt i vad som sker               

”bakom stängda dörrar” för att medborgarna skall kunna vara delaktiga och påverka olika             

beslut. Samtal som förs offentligt har större förutsättningar för att skapa legitimitet. Ifall             

representanterna missköter sin position bör det även finnas en möjlighet att bli åsidosatt.             

Denna process får dock inte bli allt för komplicerad då det kan leda till att deliberationen                

mister sin legitimitet (Karlsson 2013) 

 

Per-Samuel Nisser (M) menar att det ska vara en vision där allt ska vara transparant men                

menar samtidigt att de förtroendevalda har fått mandat att hantera frågor under bästa förmåga,              

och att de inte har ett eget intresse i detta utan representerar karlstadsborna. Öppenheten kring               

hur Muminlandet hamnade på politikens dagordning förklarar Per Samuel Nisser med att man             

jobbat med att utveckla Karlstad, och göra det attraktivt samt att man sökte efter ett               

besöksmål för barnfamiljer. Mumin gav sin förfrågan till flera städer då de ville etablera sig               

utanför Finland och Karlstad fick kännedom om detta och tyckte det lät intressant.  

Om medborgardialogen anser Per Samuel Nisser (M) att den har varit öppen för alla att delta 

i. 

”Vi hade medborgardialog tidigt i maj, där var det tydligt för alla karlstadsbor att tycka till. 

Det är ju 2 delar ett är Muminetablering och ett är andra är att utveckla fritidsområdet. Jag 

tror att de går att kombinera väldigt bra, då fick folk tycka till. De idéerna bearbetas 

nu.” (Per-Samuel Nisser M). 

Peter Sörensen (KPL) är av en annan uppfattning han anser att politikerna arbetat bakom 

stängda dörrar. Avsaknaden av insyn och öppenhet beskrivs som stor. 
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”Dom började redan då 2012, alla smyg markarbeten nere vid vattenbrynet. Dom var igång 

redan 2012 början av anläggandet av en muminpark. Jag köper det inte. Till och med 

reportrar säger att det ligger en hund begraven.”  

”Det finns ingen transparens i den verkliga meningen. Men detta går ju inte och bevisa. Dom 

högsta tjänstemännen vrider offentlighetsprincipen ur händerna på medborgarna. När man 

får tillgång till makt tar det över hjärnan det är som droger. ” (P.Sörensen , KPL) 

Monika Bubholtz (MP) anser att det är viktigt att medborgarna får en insikt i processen för att 

främja en öppenhet för alla. Svårigheten med insikten i Muminlandet har varit att det finns två 

olika planer och två olika förfaranden. En för utvecklingen av Muminparken och en för att 

utveckla hela Skutbergsområdet.  

”Det är 2 olika planer, muminlandet behandlas som en detaljplan en detaljplaneprocess. De 

båda planerna  har olika riktlinjer vid samråd. Många medborgare tyckte att -varför får vi 

inte tycka till om muminparken? Det är ju det vi vill tycka till om, det övriga låter ju bra 

men.”( Monika Bubholtz MP)   

Ann-Catrin Kärnä (TP) beskriver att beslutet gällande en temapark fanns med i 

översiktsplaneringen 2012. Medborgarna fick då lämna synpunkter, men 2012 var inte frågan 

så ”het” som den har blivit idag. 

”Beslutet för att ha någon form av tema park det var ju fattat redan i översiktsplanen 2012 

och i samband med dom processerna så har det funnits möjlighet att lämna synpunkter, men 

den enda frågan har ju inte varit det. Utan frågan -hur ska karlstad växa? och det är i det 

sammanhanget man ska ta det beslutet också” (Ann Catrin Hörnö, TP) 

Medborgare (MB) anser att öppenheten för naturområdet har varit bra, men insikten i 

Muminparken har varit nästan obefintlig.  

”De skickade ju ut enkäter, men det var ju bara om vad för andra aktiviteter vi ville ha på 

Skutberget. Ingen har ju frågat om vi vill ha mumin där ens, och det vill vi ju inte”(Mb). 
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5.4 Spänningen mellan demokratiformerna 

Svårigheten med samråd är att åsikterna som yttras inte representerar hela befolkningen. I             

fallet Muminlandet har medborgare gått samman och bildat ett nytt parti som enbart har en               

fråga i ”bagaget”. Partiet har fått mandat i kommunfullmäktige, vilket tyder på ett visst              

missnöje inom kommunen. Nackdelarna med den deliberativa modellen är att den inte            

inkluderar hela befolkningen, utan det är oftast de som har en åsikt eller ett intresse för en viss                  

åtgärdspunkt som närvarar vid samråden. Missnöje kan skapas genom att medborgare faktiskt            

tror att de har påverkningsmöjligheter, fast sanningen är att de har rätt att komma med förslag                

i form av åsikter. Kommunen har dock ingen skyldighet att direkt åtgärda inkomna åsikter.              

Problemet med den valdemokratiska modellen är att medborgarna enbart är aktiva vid valet,             

för att sedan förlita sig på de representanter som ska styra. Detta kan leda till att medborgarna                 

blir ointresserade av politiken då de enbart har inflytande på valdagen. Det i sin tur kan leda                 

till ett sjunkande valdeltagande (Gilljam & Hermansson 2013). Den deliberativa demokratin           

skall dock ses som ett komplement till den representativa demokratin. 

 

Per-Samuel Nisser (M) förklarar hur han ser på fenomenet att det har bildats ett nytt parti. 

Han förklarar det som att det ”ligger i tiden” och att folk engagerar sig, men anser att det är ett 

enfrågeparti och drivandet av en kommun handlar om så mycket mer än bara en specifik 

fråga. 

” Att få saker och ting att fungera i är jättesvårt, att bilda ett parti och gå ihop i en fråga där 

man är emot något är lätt” (Per Samuel Nisser ,M) 

Per Samuel Nisser (M) tror inte att det nystartade partiet kommer få nån större inverkan, men 

beskriver att de kan rösta med de andra och det är majoriteten i kommunfullmäktige som 

bestämmer till slut. Planen är tillsvidare att fortsätta verka för Muminlandet om inte några 

andra förslag inkommer på alternativa förslag. Orsaken till missnöjet tror Per Samuel Nisser 

(M) ligger i platsens betydelse, de vill inte förändra Skutbergets naturområde. Han beskriver 

att han har svårt att se lösning då de ena är för och de andra är emot, men ser fram mot en 

ändring av medborgardialogerna nästa år då det kanske kan bli en förändring.  
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Peter Sörensen (KPL) tror inte att han kan få någon inverkan på frågan om Muminlandet, men 

är positiv till att V och SD stödjer dem i frågan. Om planen vinner laga kraft så kommer han 

att överklaga den och protestera.  

”Det pratas mer och mer om civil olydnad jag tycker vi kan pröva sånt” (Peter Sörensen 

KPL) 

Medborgaren beskriver att det är platsens betydelse som spelar roll. 

”Jag hade inte varit med och protesterat om de hade lagt mumin på någon annan plats, men 

skutberget är Karlstads guldkorn där alla ska vara välkomna, fattig som rik” (MB) 

I Karlstad kommun (2018) beskrivs att möjligheten funnits till medborgardialog via allmänna 

inbjudningar för utvecklingen av Skutbergets friluftsdel, men avsaknaden av en djupare 

dialog för temaparken har bekräftats.  

Monika Bubholtz (MP) beskriver att det finns olika former för medborgardialoger. I Karlstad 

har man börjat undersöka andra metoder för att inkludera medborgarna, men att man i detta 

specifika fall skulle ha börjat tidigare med medborgardialogen.  

”Frågan var på tal 2011 där skulle vi frågat , vill karlstadborna ha en temapark eller inte på 

skutberget. Så den frågan skulle ha kommit upp i ett tidigare skede. Men det var andra frågor 

som var viktigare då. Det var andra frågor som gjorde att man inte såg detta”(Monika 

Bubholtz, MP) 

För politiker kan det handla om ekonomisk tillväxt för staden, men för medborgarna i 

Karlstad handlar det om lokala värden vid Skutberget.  

”vi frågar ju inte medborgarna vill ni ha ett IKEA eller inte. Utan detta är en 

verksamhetsetablering och så försöker man hitta ytor för det i den kommunala planeringen. 

Ibland lägger man fast reservat och det kan man säga om det här, att platsen har legat som 

ett reservat, och när det kommer någon som är intresserad…” (Ann Catrin Hörnö, TP) 

 

” Det är just platsens betydelse, som betyder något. Vi vill ha den kvar och orörd som den 

är” (MB) 
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”Vi lägger krutet på de som bedriver en verksamhet därute. Eftersom vi har tagit ett beslut så 

såg vi ingen anledning att diskutera mer med de personer som är emot. Jag anser att de hade 

inte blivit nöjda med någonting annat än att temaparken inte blivit av.” (Ann-Catrin 

Kärnä,TP) 

Enligt (Karlsson 2013) kan politikers förmåga att lyssna på medborgarna vara en orsak till 

missnöje. I detta fallet har medborgarna och politikerna diskuterat två olika delar. Politikerna 

diskuterar Skutbergets utveckling av friluftsområdet och lägger ”krut” på den frågan, när 

medborgarna har velat föra dialog om Muminlandet. Det deliberativa samtalet ska inte 

förväxlas med ”vilken dialog som helst” utan det handlar om en mer äkta specialiserad 

diskussion man behöver lyssna motparten och försöka förstå för att finna ett gemensamt 

beslut (Bengtsson 2011).  Resonemangen i samtalen bör vara rationella och inte känslostyrda 

eller utmärkas av ett egenintresse. Individerna behöver reflektera över sig själva för att kunna 

öka förståelsen för andra i en ömsesidig kommunikativ process (ibid 2011).  

 

Vid den avslutade frågan där syftet är  att studera den deliberativa delen i medborgardialogen 

har det framkommit att respondenterna i studien lagt fokus på platsens betydelse. De syftar på 

att Skutberget är ett känsligt område som nyttjas av många människor med olika ändamål, 

vilket gör att det är många åsikter som behövs ta i beaktning. Medborgarna och politikerna 

har dock inte samma förväntningar på de medborgardialoger som genomförts, då de har 

diskuterat två olika planbeskrivningar. Kommunen har endast fört dialoger gällande 

utvecklingen av Skutbergets friluftsområde, samtidigt som medborgarna har uppfattat som att 

dialogen handlade om Muminparken. Vid frågan att se de protokoll som förts för 

medborgardialogen gällande Muminparken fick jag tillslut som svar:  

 

”Det hölls ingen medborgardialog avseende temaparken. Således finns inget protokoll” 

(Kerstin Berg ) 
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6.0 Resultat 

Samrådsprocessen gällande planen om Muminlandet kan inte bedömas utifrån de deliberativa           

demokratins ideal eftersom det inte har genomförts någon form av dialog med medborgarna.  

Förväntningarna på medborgardialogen och likväl acceptans av dess förfarande har i det            

studerade fallet varit olika mellan politiker och medborgare. Politikerna har hela tiden syftat             

på att hålla en medborgardialog gällande friluftsområdet samtidigt som medborgarna har velat            

diskutera Muminparken. Detta bekräftas i intervjuerna med representanter från medborgarna.          

De menar på att de inte har kommit till tals, eller att diskussionen inte har handlat om                 

Muminparken. Detta bekräftas även av tjänstemännen, i detta fall samhällsplanerare. Det har            

inte förekommit någon unik medborgardialog om Muminparken, utan kommunen har istället           

lagt ut samrådsprocessen där medborgare kunnat lämna synpunkter. Samspelet mellan          

tjänstemän, medborgare och politiker upplevs inte som tillfredsställande. Främst på grund av            

den uteblivna medborgardialogen, men också på grund av tendenser till otydlighet som            

förekommit. En lyckad deliberation innefattar de punkter som lyfts upp i analysen, vilket             

denna process delvis saknar tendenser av.  

 

Spänningarna som finns mellan det deliberativa demokratiidealet och den representativa          

demokratin är framförallt att den deliberativa processen kan komma att konkurrera ut den             

representativa demokratin. Denna konkurrens kan uppstå om deliberationen implementeras         

som en del av den offentliga sektorn och skapas av representanter som har en direkt inverkan                

vid beslutsfattande. Planen gällande Muminlandet har enbart legat ute på samråd där            

medborgare fick lämna synpunkter. Kommunaltjänstemännen hänvisar till Plan och         

Bygglagens föreskrifter gällande samråd och granskning. Det har alltså inte funnits någon            

möjlighet för medborgarna att föra en dialog med kommunen enligt den deliberativa            

demokratimodellen då det inte har funnits någon medborgardialog. Förväntningarna på          

medborgardialogen har enligt analysen varit olika då aktörerna inte har diskuterat om samma             

planprocess. Medborgaren verkar fått uppfattning om att medborgardialogen handlat om hela           

Skutbergets utveckling vilket inte är fallet. Kommunen har dock ingen skyldighet att ändra i              

sina planer, då medborgare i en samrådsprocess har möjlighet till yttrande, men det är inte               

detsamma som påverkansmöjligheter (Erlingsson & Wänström 2015). Det kan vara svårt att            
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enbart förlita sig på den deliberativa demokratimodellen, då det ligger en stor utmaning i att               

inkludera alla medborgares åsikter. I bästa av världar kompletteras de båda           

demokratimodellerna för att på så sätt nå bästa resultat. 
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7.0 Slutsats och Diskussion 

Den representativa demokratin innebär att medborgarnas möjlighet att påverka politiken är 

begränsad till de allmänna val i kommun, landsting och riksdag som går av stapeln vart fjärde 

år. För att komplettera detta och ge medborgarna ytterligare möjligheter att påverka och få 

sina röster hörda har det växt fram nya vägar genom deliberativa dialoger. Syftet med studien 

var att påvisa medborgardialogens och samtalsdemokratins betydelse för att uppnå högre en 

demokratisk legitimitet av samhällsplaneringsprocesser i en kommun, men samtidigt få en 

förståelse för dess komplexitet.  

Man kan tolka det som att det inte varit någon dialog gällande Muminparken som uppfyller 

kriterierna för deliberativ dialog. Däremot har det varit på ett helt annat plan vad gäller 

utvecklingen av friluftsområdet. Där finns det protokoll som menar på  att en deliberativ 

dialog genomförts. Sätter vi detta i en direkt jämförelse med Muminparken framgår det en 

viss skillnad. Samtalen gällande Muminparken kan tolkas som en information snarare än en 

dialog. Dialogen bör redan ha börjat när förslaget var framme på agendan 2005. Är det som så 

att en medborgardialog innehåller de demokratiska kärnvärdena, dvs inkludering, jämlikhet 

och öppenhetsprincipen, bör inflytandet av medborgardialogen öka vid samhällsplanering. 

Medborgardialogen skall studeras utifrån berörda parter och skall inte lyftas in sent i en 

förändringsprocess. En mindre bra utformad medborgardialog där förväntningen hos 

medborgarna är att de skall ha möjlighet att påverka beslutet, kan det leda till motstridigheter 

om nu redan ett beslut är fattat.  

Medborgardialog i sin helhet kan vara en bra metod för att inkludera medborgarna, men det 

ställer relativt höga krav på representanterna, framförallt att de besitter en stor lyhördhet 

gentemot medborgarna. Alla parter, tjänstemän, politiker och medborgare behöver ha en 

gemensam kravställning på medborgardialogen och det är viktigt att poängtera i ett tidigt 

stadie om vad dialogen är tänkt att medföra. Är det som så att alla parter har samma 

förväntningar på dialogen, minskar det drastiskt förekomsten av eventuella invändningar 

senare i processen (Karlsson 2013). 
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Den deliberativa demokratimodellen kan ses som en form av deltagardemokrati. En 

deliberativ demokrati innefattar en dialog mellan valda representanter och väljare. Väljarna, 

alltså medborgarna, har ett intresse i att vara delaktiga och diskutera beslut som berör dem. 

Det är en av deliberativa modellens grundpelare och det är oerhört viktigt att det ges möjlighet 

till diskussion och påverkan. Det är en fin idé i teorin, men i praktiken kan modellen vara 

något svårapplicerad. Anledningen till detta är att beslut som inkluderar många människor 

tenderar till att ta lång tid, vilket leder till att exempelvis en ny byggnadsprocess kan dra ut på 

tiden. Ytterligare ett problem med den en deliberativa processen är svårigheten att inkludera 

människor från olika klasser med olika åsikter. Samråd har en tendens att inkludera personer 

med en specifik åsikt. I fallet kan det vara svårt att fånga upp hela Karlstads medborgares 

åsikter, då de som är positiva till planen eller inte har någon åsikt alls oftast inte engagerar sig 

i medborgardialoger.  

Jag anser att den deliberativa modellen är bäst lämpad som ett komplement mot den 

representativa demokratin i lokala frågor. Det kan vara svårt att applicera modellen i bredare 

frågeställningar som berör hela riket. Detta framförallt på grund av att deliberativa samtal har 

en tendens att dra ut på tiden och det kanske inte alltid är lämpligt vid vissa beslut. Modellen 

är positiv ur den aspekt att den inkluderar medborgare och uppmuntrar dem att bli mer aktiva 

inom politiken. Problematiken är dock att inkludera en bred skara av representanter som utgör 

en stor del av befolkningens åsikter. Dialogen tenderar att inkludera personer med likartade 

åsikter, vilket kan bli ett problem. Det är även svårt att nå konsensus i alla frågeställningar 

genom dialoger, då människor ofta har ett egenintresse. I fallet Muminlandet kan missnöjet ha 

minskat om samrådet skett redan i planeringsstadiet, alltså tidigare i processen när förslaget 

först lades på agendan.  Respondenterna i intervjuerna har generellt en positiv inställning till 

deliberation, men det gäller att implementera dialogen i ett tidigt skede samt att inkludera så 

många åsikter som möjligt. 

På grund av tidsramen uppnår intervjumaterialet inte en mättnad. För att öka studiens validitet 

skulle fler intervjuer med olika medborgare inom olika klasser behövts genomföras.  
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7.1 Förslag till framtida forskning 

Förslag till framtida forskning skulle kunna vara att man undersöker olika metoder för att 

inkludera fler medborgare i en dialog. Detta på grund av att medborgardialoger kan ha svårt 

att inkludera hela befolkningens åsikter, det är svårt att genom medborgardialoger nå de 

personer som inte får sin röst hörd.  
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Bilaga 1 

 
INTERVJUGUIDE, Politiker Karlstads kommun  

Bakgrund 

Hur länge har du varit verksam inom politiken? 

Vad är din roll inom politiken? 

Medborgardialog 

Hur är dina upplevelser av medborgardialoger? 

När anser du att det är bra att använda medborgardialoger? 

Vilka förväntningar har du på medborgardialoger? 

- Anser du att medborgarna ska få inflytande eller är det mer för att ge dem korrekt 

information 

Vilka får delta i en medborgardialog? 

När i processen anser du att det är lämpligt att använda en medborgardialog? 

Är det viktigt att medborgarna får en insyn i processen? 

Muminlandet 

Hur kommer det sig att frågan hamnade på politikernas dagordning? 

Hur diskuterades frågan i nämnden? 

Varifrån kom initiativet? 

På vilken grund fattades beslutet? 
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Hur har dialogerna kring muminlandet på skutberget förts? 

När i processen hade ni en dialog? 

Vem höll i processen? 

Anser du att ni har uppnått medborgarnas förväntningar gällande medborgardialogen om 

skutberget? 

Vilka var med i dialogen? (”inkluderings principen”) 

Vad har ni gjort mot alla protester? ( Jämlikhets principen) 

Har medborgarna fått insikt i processen? (öppenhets principen) 

Är det någonting som du anser att man hade kunnat göra annorlunda? 

Partiet 

Hur kommer det sig att ni bildade ett nytt parti i kommunen? 

Kommer ni att få någon inverkan i frågan om muminlandet?  

Vad tror du är främsta orsaken till motstånd mot etablering av Muminlandet ?  

Och finns det möjlighet att lösa problemet ? 

-jag tänker alternativa lösningar som de flesta kan känna sig nöjda med. 

Känner du att de sittande politikerna har lyssnat på medborgarna?  
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Bilaga 2  

INTERVJUGUIDE, Medborgare Karlstads kommun  

Bakgrundsfrågor  

1.Berätta lite om dig själv och ditt politiska intresse.  

2.Har du varit aktiv på något sätt?  

Medborgardialog  

3. Vad känner du till om medborgardialog ?  

4. Har du varit med på någon medborgardialog?  

5.Hur fick du reda på att det skulle vara en medborgardialog ?  

6.Stämde dina förväntningar på dialogen?  

7. Upplevde du att man lyssnade på varandra? Var det en tvåvägskommunikation ?  

8.Vad betyder Skutberget för dig?  

9.Brukar du besöka Skutberget och vad brukar du göra när du är där?  

10.Vad anser du om utvecklingsplanerna för Skutberget? Vad tycker du om planerna på ett 

Muminland?  

11.Deltog du i någon av medborgardialogerna gällande Skutberget utveckling ?  

12. Upplevde du att man lyssnade på varandra? Beskriv lite hur din upplevelse var.  

13.Fick du en känsla av att man kunde vara med och påverka ?Fanns det en dialog ?  

14. Vet du vilka som var med i medborgardialogen? Kan man få fler medborgare att delta tror 

du? Om ja, hur?  

15. Hur öppet tycker du det varit att följa med i utvecklingen av Skutbergsområdet?  

Motstånd  

16. Varför tror du det finns ett motstånd till ett Muminland?  

17. Vad tror du är största orsaken?  

18. Tycker du att politiker har lyssnat på medborgarnas åsikter i frågan?  

19.Om inte-Hur tycker du politiker och tjänstemän kunnat göra annorlunda ?  

20.Hur ska man arbeta tycker du för att öka medborgarnas inflytande ?Finns det saker man 

kan ändra på eller göra bättre?  

21. Tror du att det kommer bli ett Muminland så småningom ?  

Är det något du önskar tillägga utöver det vi talat om ? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide Samhällsplanerare  

Allmänna frågor.  

1. Kan du Berätta lite om dej själv och vad du arbetar med ?  

2. Hur ser din erfarenhet av medborgardialoger ut ?Har du tidigare erfarenhet ?  

3. Hur ser du på medborgardialogen som arbetsmetod ?Finns förbättringssynpunkter?  

4. När i en process tycker du att det är lämpligt att använda sig av en sådan ?  

5. Skulle du säga att det finns bättre metoder än medborgardialog för att få in medborgares 

synpunkter  

Specifika frågor  

6. Har ni haft medborgardialog om Skutberget friluftsområde Hur gick den till? Fanns en 

dialog. Beskriv din upplevelse  

7. Berörde medborgardialogen Muminlandets process? Varför / Varför inte ?  

8.Har det funnits någon specifik frågeställning ut till Karlstadborna om Muminparkens vara 

eller icke vara ? På vilket sätt ? Eller varför inte ?  

Motstånd  

9. Vad tror du är den största orsak till det motstånd som uppkommit i samband med 

etableringen av Skutberget ?  

10..Har man försökt finna lösningar för att skapa ett bättre samtal kring utvecklingen av ett 

Muminland ?Kanske med syftet att finna en lösning tillsammans med de som är emot ?  

11.Eftersom KPL fått 3 mandat i kommunfullmäktige, påverkar det er någonting när ni ser att 

Karlstad borna är emot denna plan?  

12. Om medborgardialogen inte berörde Muminlandets utveckling skulle du tro att ni stött på 

mindre motstånd om ni hade haft mer dialog med medborgarna om tema parken?  

13. Tycker du att man skulle använt någon annan metod ?  

14. Hur ska man arbeta för att öka medborgarnas inflytande och åsikter tycker du .  

Vill du tillägga något övrigt som vi inte tagit upp ? 
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