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Bakgrund 
Denna skrift har tagits fram av 

Jordens Vänner som en del av 
2015 års projekt ”I samverkan 
för tillgänglighet”. Projektet har 

haft som övergripande mål att skapa 
ett större intresse för samhälls- och 
trafikplanering hos grupper som idag är 
underrepresenterade i trafikplanerings-
processen. I denna skrift presenteras 
en diskussion om deltagandeprocesser. 
Vilka utmaningar finns det med medbor-
gardialog idag och hur ser lösningarna 
ut? Skriften är även tänkt att fungera 
som ett verktyg i sig själv för att uppnå 
större delaktighet och engagemang, 
särskilt bland grupper som ofta är 
underrepresenterade i planeringspro-
cessen. Ambitionen har varit att samla 
in matnyttig information kring möjlig-
heten att driva trafikplaneringsprocesser 
som inkluderar alla berörda människor. 
Genom workshops och dialoger med 
olika organisationer samt med ideellt 
sakkunniga inom trafik, miljö- och 

integrationsfrågor har Jordens Vänner 
samlat in lärdomar och erfarenheter 
kring hur vi kan engagera och inkludera 
fler grupper i trafikplaneringsprocesser. I 
denna skrift delar vi med oss av de erfa-
renheter som vi kommer att fortsätta 
arbeta med även i framtiden. 
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Inledning 
Trafikplanering berör oss alla 

och på olika sätt. Trafiken är en 
av de största källorna till utsläpp 
som påverkar klimatet och orsa-

kar luftföroreningar. Men trafikplanering 
handlar också om rättvisa, jämlikhet och 
jämställdhet. Olika grupper i samhället 
påverkas olika beroende på hur till-
gänglig transporten är. Exempelvis så är 
majoriteten av de som kör bil män och 
personer med högre inkomst. Det inne-
bär att den gruppen oftast har större 
möjlighet att röra sig fritt än kvinnor och 
personer med lägre inkomst. Samtidigt 
använder kvinnor och personer med 
lägre inkomst i större utsträckning kol-
lektivtrafiken samt cykel- och gångvägar. 

Olika grupper i samhället använder 
sig av trafiksystemet på olika sätt. Därför 
är det viktigt att trafikplaneringsproces-
ser genomsyras av ett jämställdhets-
perspektiv och av ett miljö- och tillgäng-
lighetsperspektiv som tar hänsyn till 
medborgarnas önskemål och som inklu-

derar underrepresenterade grupper.
I planeringsprocessen är det nödvän-

digt att ta hänsyn till dessa olika faktorer 
och eftersom vi lever – eller strävar efter 
att leva – i ett demokratiskt samhälle 
är det viktigt att alla får komma till tals 
och påverka trafikplaneringen. Reger-
ingen har som uttalat mål att jämlikhet 
ska vara en viktig aspekt att ta hänsyn 
till under trafikplaneringsprocesser. Ett 
verktyg som används för att uppfylla 
detta mål är medborgardialoger. Med-
borgardialog innebär att medborgare 
får chansen att påverka, förändra och 
ha inflytande i samhälleliga planerings-
processer. Trots det resulterar medbor-
gardialoger oftast inte i inflytande vilket 
kan leda till minskad demokrati och 
större misstro mot politiker och statliga 
myndigheter.

Hur ökar vi då medborgarnas infly-
tande? Hur ser det ut idag och vad kan 
vi göra för att trafikplaneringen ska vara 
mer inkluderande? 
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Samverkan, deltagande, samråd 
eller medborgardialog. Kärt barn 
har många namn. Enligt lag ska 
samverkan ske när det rör sig 

om byggande av infrastruktur och det 
handlar om den formella och rättsliga 
processen2. Lagen är till för att fördjupa 
demokrati, skapa engagemang och 
delaktighet, samt att inkludera så många 
som möjligt i beslutandeprocessen. I 
praktiken betyder det att Trafikverket och 
andra myndigheter ska lyssna på vad all-
mänheten och medborgarna har att säga, 
svara på frågor och ta emot synpunkter 
under planeringsprocessen. Förutom att 
medborgardialog är en grundläggande 
del av vår demokrati är dialogen också 
ett verktyg för att göra trafikprojekt mer 
effektiva genom att myndigheter får infor-
mation om medborgarnas behov.

Samrådsmöten och andra metoder
Tyvärr finns det brister när det kommer 

till samråd med medborgarna. Enligt 
Trafikverkets rapport ”Moderna samråd” 
(2011) bedöms samrådsmöten fungera 
som en arena med ytterst lite utrymme 
för dialog eller utbyte av idéer. Dessutom 
visar rapporten att kvinnor, unga eller 
nyanlända personer sällan är represente-
rade på samrådsmöten3. Mötena domine-
ras istället ofta av äldre män. I en rapport 
från Trafikverket4 framkommer det att 
myndigheten tillsammans med kommu-
ner testat olika metoder för samverkan 
och medborgardialog när det kommer till 
trafikplanering. Exempelvis har Trafikver-
ket använt sig av bland annat fokusgrupp-
diskussioner, telefonintervjuer, material-
utskick, stadsvandring, utställningar och 
webbenkäter. Dessa metoder är viktiga 
verktyg, men de garanterar tyvärr inte 
en inkluderande samverkan där alla får 
möjlighet att påverka. Dessutom finns det 
alltid en risk att metoderna används eller 
uppfattas som ett sätt att dölja motstånd, 

Deltagande  
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manipulera åsikter eller skapa en falsk 
legitimitet.

Medborgardialog för vem?
Figuren nedan visar en skala med två 
motsatta perspektiv på medborgardialog 
och deltagandeprocesser: ett som är 
önskvärt och ett som är icke-önskvärt. 
Figuren avspeglar forskning som visar att 
de flesta processer hamnar någonstans 
mellan de två extrema fallen i skalan5.

Utfallet i skalan beror mycket på 
synen på deltagande och vilka drivkrafter 
som står bakom initiativet. Utfallet kan 
också påverkas av andra faktorer såsom 
brist på tid eller ekonomiska resurser 
vilket kan leda till deltagandeprocesser 
som inte fungerar och som är icke-önsk-
värda. Icke-önskvärda sätt att bedriva 
medborgardialog kan också innebära att 
de som har makten att styra samverkan 
och fatta beslut blockerar processen 
och kommunikationen, hemlighåller 
information och motiveringar till beslut 
så fort motsättningar finns. Bakom de 
icke-önskvärda synsätten kan det finnas 
ekonomiska intressen som driver stads-
utveckling i en viss riktning. Här handlar 
de vanliga argumenten om att skapa en 
konkurrenskraftig stad som attraherar 
investeringar och där jobb skapas. Det 

önskvärda synsättet däremot, föresprå-
kar en öppen och inkluderande med-
borgardialog där medborgare får vara 
med och styra samt fatta beslut. Bakom 
de önskvärda motiven är samverkan och 
demokrati de viktigaste argumenten.

I en rapport från Trafikverket skrivs 
det att ”syftet med samverkan är bland 
annat att förebygga konflikter i plane-
ring, inom och mot projekt”6. Vi kan se 
en vilja att ha en fungerande samverkan 
med medborgare men förebyggandet 
av konflikter kan också vara ett motiv 
för att skynda på trafikprocessen. 
Tanken på högre effektivitet kan vara 
skadlig för en demokratisk process om 
projektet fokuserar för mycket på att 
spara pengar, tid och resurser i genom-
förandet. Konflikt är ibland oundvikligt 
och är en viktig del av demokrati. Därför 
är det viktigt att konflikter inte döljs 
utan hanteras på ett sakligt och demo-
kratiskt sätt. Medborgardialogen ska 
vara för medborgarna. 



Foto: Jordens Vänner
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Önskvärt Icke-önskvärt

Avsikten är att skapa en plan och fatta 
beslut tillsammans med medborgare

Avsikten är att medborgarna ska accep-
tera fastställd plan och beslut

Det finns utrymme för att ifrågasätta 
hela projekt och föreslå alternativ

Det viktigaste är redan förutbestämt, 
deltagarna får endast diskutera små 
detaljer

Försöker aktivt inkludera underrepre-
senterade grupper

Låter bli att inkludera underrepresente-
rade grupper

Ökar legitimitet genom samförstånd 
och samarbete

Försöker legitimera redan fattade 
beslut

Åsikter och projekt förändras under 
processen

Åsikter och projekt förblir densamma

Samlar synpunkter, förslag och klago-
mål och gör något åt dem

Samlar synpunkter, förslag och klago-
mål och ignorerar dem

Hanterar konflikter Undviker/döljer konflikter

Öppen och transparent process Hemlighåller information och hur beslut 
fattas

Konsekvens

Skapar förtroende mellan politiker, 
planerare och medborgare. Fördjupar 
demokrati

Skapar misstro mellan politiker, plane-
rare och medborgare. Skadar demo-
krati

Varför medborgardialog och hur?

9
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Utgångspunkten för vårt pro-
jekt har varit att skapa engage-
mang hos underrepresenterade 
grupper och samla in informa-

tion, åsikter och synpunkter från delta-
gare. Totalt genomförde vi fyra olika typer 
av workshops riktade till målgruppen 
kvinnor, unga och nyanlända personer. 
Vi testade olika metoder och förde en 
dialog med deltagarna med fokus på olika 
trafikfrågor. Bland annat diskuterades 
kollektivtrafik, mobilitet i stadsdelen och 
cykelanvändning. Utifrån våra workshops 
och relaterad forskning fick vi en inblick i 
de utmaningar som finns när det kom-
mer till att nå och skapa engagemang hos 
underrepresenterade grupper. 

Det konstaterades att en inklude-
rande process aldrig kan ske om vi inte 
ifrågasätter själva planeringsprocessen. 
Här behöver vi ställa oss frågor som hur 
mycket utrymme det finns till att komma 
med nya idéer? Hur hanteras oeniga 
röster? Vilka är utmaningarna?     

  
Erfarenheter

Förbifart Stockholm är en 
planerad motorväg som ska gå 
genom västra Stockholm. Syftet 
sägs vara att avlasta och minska 
känsligheten i Stockholms 
trafiksystem.  Konsekvenserna 
av Förbifart Stockholm kommer 
bland annat att bli ökad biltrafik, 
ökad bränsleförbrukning och 
ökade utsläpp av avgaser etc. 
Motorvägen planeras bli 21 km 
lång och i välbärgade områden 
går leden under marken, det vill 
säga i tunnel, medan den i flera 
segregerade och socioekono-
miskt utsatta områden kommer 
att gå ovan mark.
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När demokratisk planering inte 
längre är ett alternativ  
– Förbifart Stockholm 
Inför planeringen av Förbifart Stockholm 
har Trafikverket tillsammans med andra 
berörda myndigheter använt sig av olika 
metoder, exempelvis samrådsmöte, 
fokusgruppdiskussion7, informations-
spridning på torg, skolor och bibliotek, 
hemskickade informationsblad och via en 
webbsida8. Trots det, framkom det under 
vår workshops att få människor i deras 
närområde kände till konsekvenserna av 
Förbifart Stockholm. Det konstaterades 
att de som kommer att drabbas allra 
hårdast av de negativa aspekterna av 
vägen är människor som lever i socioeko-
nomiskt utsatta områden i Stockholm. 

Dessutom är en majoritet av dessa 
personer utomlandsfödda en orsak till att 
informationen inte nått fram kan delvis 
ha berott på att informationen inte över-
satts till andra språk. 

Enligt Trafikverket är de bakomlig-
gande motiven för motorvägsprojektet 
att det underlättar för bilister och avlastar 
biltrafik i centrum. Samtidigt innebär det 
för de som bor nära motorvägen och 
tunnelns in- och utgångar att de med stor 
sannolikhet kommer att drabbas av nega-
tiva hälsoeffekter till följd av utsläppen av 

avgaser. Det finns socioekonomiska och 
demografiska faktorer som pekar på en 
miljödiskriminering i dessa stadsdelar9, 
något som också diskuterades under våra 
workshops. Det vill säga att Förbifartens 
negativa konsekvenser lämpas över på de 
resurssvaga grupperna i samhället som 
oftast inte är inkluderande i trafikplane-
ringsprocessen. Resultatet kan vara att 
demokratin tar skada vilket kan leda till 
en fördjupad socioekonomisk ojämlikhet 
och en förstärkt segregation.

Dessutom fanns en upplevelse bland 
deltagarna att deras åsikter inte kommit 
fram i planeringsprocessen. Här blir det 
tydligt att medborgardialogen inte fung-
erat som den ska10. Oftast har ramen för 
dialogen varit förutbestämd vilket inne-
burit att medborgare endast fått tycka 
till och komma med förslag inom ramen 
för projektet. Det har alltså inte funnits 
något utrymme till att varken tycka till 
om hela projektet eller presentera andra 
alternativ.

Lärdomar från Förbifart Stockholm        
Trots att Trafikverket använde sig av 
olika samverkansmetoder inför projektet 
”Förbifart Stockholm” lyckades de inte 
vara inkluderande i deltagandeproces-
sen. Under vår workshops uttrycktes det 
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en stor besvikelse över att deltagarna inte 
hade fått chans att ta ställning eller känna 
sig delaktiga i Trafikverkets planering av 
Förbifart Stockholm. Det kan konstateras 
att deltagande och inkludering i plane-
ringsprocessen varit lågt. Människor har 
inte känt att de har haft möjlighet att 
påverka och de som varit kritiska till pro-
jektet har inte fått sin röst hörd. 

Detta trots att Trafikverket använde sig 
av olika metoder för att sprida informa-
tion och nå ut till publiken.

När planeringsprocessen inte är 
inkluderande och när medborgare inte 
får vara med att påverka finns det andra 

vägar att gå, exempelvis genom civil-
samhället. Det betyder att medborgare 
kan gå samman och påverka utan statlig 
inblandning genom exempelvis fören-
ingar och stiftelser som inte är finansie-
rade av staten. Under våra workshops 
diskuterades olika strategier som finns 
inom civilsamhället:

• att demonstrera
• att uppmärksamma och engagera  

 andra på ett kritiskt sätt    
• olika former av aktivism
• civil olydnad

Dessa exempel är klassiska sätt att agera 
inom en demokrati för att försöka få sin 
röst hörd och meddela makthavarna att 
de inte kan ignorera folket. Om plane-
ringsprocessen inte är tillräckligt öppen 
eller redan har avslutats betyder inte det 
att det är för sent att påverka. Det var 
också det budskapet som framkom under 
våra workshops i Stockholm. 

Tid hindrar småbarnsmamman 
Hanna och många andra från att 
kunna engagera sig så mycket 
som de hade velat. Det är också 
få som rör sig i ett nätverk av 
beslutsfattare och politiker, vilka 
då inte tar hänsyn till dessa män-
niskors intressen. Istället upptas 
utrymmet i dessa nätverk oftast 
företagare som gynnas av bygget 
av motorvägen. Förorten ligger 
långt från centrum där makten är 
koncentrerad vilket kan förklara 
Hannas känsla av maktlöshet. 
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Nya ideér
När vi tittar närmare på 

civilsamhället och de krav som 
ställs av invånare kan vi se att 
det finns viktiga synpunkter som 

inte kommer in i planeringsprocessen (se 
ruta 1, exempel om pris på kollektivtrafik) 
och idéer som kan bidra till ökat delta-
gande i trafikfrågor (se ruta 2, exempel 

om cykelutbildning). Alla dessa idéer kan 
vara viktiga inkluderingsverktyg om vi 
bara kan säkerställa att de får komma 
in och påverka planeringsprocessen. 
Dessutom kan civilsamhället vara en 
viktig partner för knyta ihop komplexa 
samhällsfrågor som inte bara rör trafik 
och mobilitet. 
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vagn). Många efterfrågade också 
bättre eller direkta förbindelser 
mellan olika stadsdelar utan 
att behöva åka genom Angered 
centrum. Däremot var det många 
som spontant sade och skrev (20 
% bland alla olika nedskrivna för-
slagen) att biljettpriserna inom 
kollektivtrafiken var för dyra, att 
det bör finnas billigare student-/
pensionärspriser eller att kollek-
tivtrafik bör vara gratis. Kanske 
kan det vara en effektiv åtgärd 
mot segregation och ojämlikhet 

Mobilitet och röster från 
förorten (vikten av kol-
lektivtrafik)
En av de två workshops vi hade i 
Göteborg ägde rum under festi-
valen ”Angered tar plats”. Delta-
garna fick kartlägga hur de bru-
kar resa i Angered och ge förslag 
på förbättringar av trafiken. Det 
framkom att människorna i stor 
utsträckning använde sig av kol-
lektivtrafik och de flesta önskade 
sig fler linjer (buss eller spår-

Foto: Rawpixel.com – Shutterstock.com
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samt ett sätt att göra kollek-
tivtrafik mer attraktiv. I så fall 
bör det testas genom en öppen 
medborgardialog där förslag och 
idéer kan komma från medbor-
garna själva. 

Är gratis kollektivtrafik en fråga 
som besvaras inom trafikplane-
ring? Finns det utrymme för att 
komma med förslag på lösningar 
för detta problem? Det korta 
svaret är nej, åtminstone om 
en tittar på pågående projekt. 
Ett samverkansprojekt i Göte-
borgsregionen11 har som mål att 
fördubbla antal resor med kol-
lektivtrafik fram till 2025. Detta 
ska ske genom utbyggnad av 
infrastruktur och genom att göra 
kollektivtrafiken mer attraktiv. 
Men hur ska denna utveckling 
ske utan att ta upp frågan om 
biljettpriserna?

Detta exempel visar på att vissa 
idéer och förslag ligger utanför 
planeringsprocessen därför att 
de betraktas som för kontrover-
siella eller politiska. Samtidigt, är 

det inte vad demokrati handlar 
om? Nolltaxa (eller en skattefi-
nansierad kollektivtrafik) är ett 
exempel på ett sådant förslag. 
Detta trots att frågan har debat-
terats, kostnader uträknats12 och 
frågan förespråkats av en orga-
niserad grupp av medborgare 
(Planka). 

Cykel + Integration + Del-
tagande
Den andra workshopen i Göte-
borg bestod av samtal med 
personer som gick en cykel-
instruktörsutbildning. Under 
workshopen diskuterades det 
hur de själva skulle kunna 
arbeta i socioekonomiskt utsatta 
områden för att främja och 
lyfta viktiga frågor kring cyk-
ling användning. Workshopen 
handlade om hur stadsmiljön kan 
påverka cykelanvändning, den 
(o)befintliga infrastrukturen för 
att cykla, olika skäl till att cykla, 
och om vilka föreställningar 
som finns kring att cykla bland 

16
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människor som är nya i Sverige. 
Det är tydligt att främjande av 
cykling är en strategi med stor 
potential att skapa medveten-
het kring trafikplanering i staden 
samt en viktig ingång till delta-
gande och engagemang. 

Under workshopen pratades det 
om viljan att påverka stadspla-
nering och hur en gör det. Det 
framkom att det finns formella 
vägar som exempelvis samråds-
möte, men att de inte fungerar 
så bra. Det var känslan i grup-
pen och det säger en del om 
avståndet mellan stads- 
planering och samhället. Själva 
projektet skulle vara ett sätt 
att minska avståndet, samtidigt 
som det skapas en större cykel-
kultur och ökar mobilitet i föror-
terna. Genom att börja fundera 
på förbättringsmöjligheter för 
sin egen stadsdel tas det första 
steget mot att engagerar sig och 
därigenom påverka. I synner-
het om en bemöts av en större 
öppenhet i planeringsprocessen.

17
Foto: Kichigin – Shutterstock.com
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Utifrån samlade erfarenheter 
och de utmaningar som fram-
kommit har vi skissat på några 
konkreta förslag på att förbättra 

medborgardialogen och skapa en mer 
inkluderande och öppen deltagandepro-
cess.

Inflytande från början till slut
Att ramen för projektet är bestämt från 
början hämmar inflytande. Genom att 
istället låta medborgarna själva få en möj-
lighet att ta fram idéer och rösta på olika 
alternativ skapas en mer inkluderande 
och öppen deltagandeprocess. Här finns 
många goda exempel. I Göteborg lät kom-
munen medborgargrupper skissa på olika 
planer kring hur Södra Älvstranden skulle 
utvecklas och utlyste en tävling för bästa 
idé. Men till skillnad från detta exempel 
ska det säkerställas att hela processen 
håller sig öppen för inflytande13. Inom 
trafikplaneringsprocessen kan det leda till 

att vissa förslag som är viktiga för att mot-
verka segregation och socioekonomisk 
utsatthet – exempelvis om biljett- 
priser på kollektivtrafik – tas på allvar.

Transparens och öppenhet
Beslut får inte fattas bakom stängda 
dörrar. Risken är att det blir väldigt lätt 
för dem som har makt att styra medbor-
gardialogen och planeringen genom att 
hemlighålla information så fort det finns 
starka motsättningar.

Det betyder att makthavarna kan 
dölja motstånd och styra processen utan 
hänsyn till olika synpunkter. Transparens 
och öppenhet är därför oerhört viktigt för 
demokrati. Det säkerställer att beslut tas i 
enlighet med lagar och att beslutsfattare 
kan ställas tills svars. 

Kunskapsutredning
Ett obligatoriskt steg ska införas i plane-
ringsprocessen för att försäkra sig om 

Inkludering



19

att publiken har tillräckligt med kunskap 
om det specifika projektet. Det ska 
göras genom en gemensam utredning 
från deltagande parter, för att motverka 
ensidig spridning av information. Känner 
alla till den kritik som finns om projektet? 
Har alla en uppfattning om de för- och 
nackdelar som finns med projektet, enligt 
motsatta eller olika sidor av debatten? 
Om inte majoriteten av alla medborgare 
har tillräckligt bra förståelse för sakfrå-
gan då krävs det ytterligare arbete med 
medborgardialog.

Pågående samverkan med  
civilsamhället
För att öka medvetenhet och engage-
mang i trafikfrågor med hänsyn till andra 
viktiga samhällsfrågor, som exempelvis 
jämlikhet och segregation är det viktigt 
att det finns ett pågående samarbete 
med civilsamhället. Samverkan är inte 
nödvändigtvis knutet till ett specifikt 
trafikprojekt under planeringsprocessen. 
Samverkan syftar snarare till långsiktiga 
och komplexa problem som kräver ett 
brett samarbete. Ett exempel i denna 
skrift var cykelkurser där civila aktörer 
utbildar människor i socioekonomiskt 
utsatta områden i cykelanvändning och 
samtalar om möjligheter att förbättra 

trafiken i sin stadsdel. Här har civilsam-
hället lyckats kombinera cykelanvändning, 
engagemang och integration. Fokus ligger 
således på befintliga medborgarinitiativ 
och hur myndigheterna kan stödja och 
förstärka dem. 

Foto: Jordens Vänner
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En demokratisk planeringsprocess 
kräver stora insatser, resurser 
och framförallt tid. Under projek-
tets gång har fokus legat på hur 

vi kan engagera fler och skapa större 
deltagande bland underrepresenterade 
grupper, men vi har också fått bevittna 
deltagandeprocesser som inte uppfyllt 
kraven på öppenhet och demokrati. Om 
vi inte ifrågasätter hur samverkan och 
medborgardialoger ser ut idag då blir det 
väldigt svårt att ha en demokratisk och 
inkluderande process överhuvudtaget. 
Det är oerhört viktigt att Trafikverket och 
andra berörda myndigheter inte ser pro-
cessen som ett verktyg för att legitimera 
olika projekt utan prioriterar demokratisk 
planering.

En viktig slutsats är att människor 
alltid kommer vilja påverka, antingen 
igenom planeringsprocessen eller utanför 
formella vägar. Människors krav och 
behov kommer inte försvinna genom att 
ignoreras. Om viljan att inkludera dessa 

människor finns hos makthavarna så 
finns mycket potential för ökat delta-
gande, inkludering och demokrati genom 
samverkan med civilsamhället.  

Tips på vidare läsning
• Genusglasögon i trafiken. Jordens  

 Vänner. 2012
• Styr Om i Trafiken. Jordens Vänner.  

 2013
• Sveriges Kommuner och Landsting -  

 Medborgardialog och delaktighet.  
 http://skl.se/demokratiledningstyrn 
 ing/medborgardialogdelaktighet.371. 
 html

• Thörn, C. 2008. ”Intervention and the  
 Need for a Cultural Critique”. Art  
 Monitor: A Journal of Artistic Re 
 search, (5).

• Organisationer för alla. Jordens Vän- 
 ner. 2013

Tankar
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Ordlista
 
 
 
Aktör: Person eller institution som agerar
Civil olydnad: En form av aktivism som öppet och utan våld bryter mot en lag
Delaktighet: Att vara involverad, inblandad i något
Demografi: Information om en befolkning, exempelvis ålder, kön, utbildning.
Engagemang: Att visa intresse, delta i något
Ekologisk hållbarhet: Att inte använda naturens resurser snabbare än de återskapas
Förespråka: Rekommendera, att prata gott för en sak
Genomsyra: Att fyllas helt av något
Gräsrotsorganisation: En organisation där människor organiserar sig lokalt
Infrastruktur: Anläggningar som kräver stora investeringar och används dagligen i 
samhället, exempelvis byggnader, järnvägar, telenät och utbildningsväsende
Inkluderingsarbete: Att arbeta för att alla människor ska vara delaktiga, oavsett 
förutsättningar
Investera: Placera kapital (oftast pengar) i exempelvis ett projekt
Jämlikhet: Ett tillstånd där alla människor ska ha samma status och respekt, där alla är 
lika mycket värda
Jämställdhet: Jämlikhet mellan kvinnor och män att ha samma möjligheter att forma 
samhället och sina liv
Konkurrenskraftig: Att kunna konkurera och tävla mot andra
Konsensus: Att tycka lika
Legitim: Berättigad eller accepterad
Medborgardialog: Samtal med samhällets invånare
Mobilitet: Rörlighet, att röra på sig
Perspektiv: Synsätt, ett sätt som en kan tänka
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Process: En utveckling av ett förlopp
Reflektioner: Tankar, att tänka efter
Resurssvaga grupper: Grupper med lite resurser, exempelvis tid, arbetskraft och 
pengar
Socioekonomisk utsatthet: När personer eller grupper har lite resurser i form av 
pengar och sociala nätverk
Segregera: Avskilja/dela grupper från varandra, exempelvis då fattiga och rika bor i 
olika områden
Tillgänglighet: När alla kan komma åt något och det är lätt att nå
Transparens: Genomskinlighet, att inte dölja något
Välbärgade: Rika, förmögna
Workshop: Ett möte där deltagare är delaktiga och som fokuserar på ett specifikt 
tema
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Trafikplaneringen berör alla och på 
olika sätt. Trafiken är en av de största 
källorna till utsläpp men trafik-
planering handlar också om rättvisa, 
jämlikhet och jämställdhet. Olika 
grupper i samhället påverkas olika 
och i planeringsprocessen är det nöd-
vändigt att ta hänsyn till dessa olika 
faktorer för att alla ska få komma 
till tals och påverka. Trots det är det 
få av oss som är involverade i trafik-
planeringen och många upplever att 
de är långt ifrån beslutsprocessen.

 
I denna skrift presenteras en diskus-
sion om deltagandeprocesser. Vilka 
utmaningar finns det med medbor-
gardialog idag och hur ser lösning-
arna ut? Skriften är även tänkt att 
fungera som ett verktyg i sig själv 
för att uppnå större delaktighet och 
engagemang, särskilt bland grupper 
som ofta är underrepresenterade i 
planeringsprocessen såsom männi-
skor från socio-ekonomiskt utsatta 
områden.
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