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Förord 

Detta är ett examensarbete på kandidatnivå, som slutför tre års studier på 

Samhällsplanerarprogrammet på Högskolan i Gävle. Examensarbetet omfattar 

15 hp (högskolepoäng) som har fullbordats under en tio veckors period.  

Vi vill tacka vår handledare Henry Grew som har bidragit med 

tillvägagångssätt och tips under arbetets gång med resoluta och givande 

påtalanden. Den konstruktiva kritiken vid början av studien var bränslet för att 

studien skulle bli av.  

Vi vill även tacka alla som på något sätt har bidragit till detta examensarbete. 

Ett specifikt stort tack vill vi rikta till de kommuner som har deltagit i studien. 

Till Henry, ja, nu är vi faktiskt klar.  

Gävle 2017 

Daniel Quick & Linus Wickman  
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Sammanfattning  

I denna studie behandlas frågan om nyanlända och deras bristfälliga roll i 

dagens samhällsplanering. Dessa individer är en utsatt samhällsgrupp som 

växer i en oerhörd takt i Sverige och riskerar att inte känna någon tillhörighet i 

städer om de utesluts ur planeringsprocessen. Syftet med denna studie var 

således att öka deltagande av nyanlända i medborgardialogen för att tillgodose 

deras behov och preferenser. Eftersom kommuner spelar en ledande roll i 

planeringsprocessen beslutades det att målet med studien var att skapa en 

checklista, som kommuner kan använda sig av för att öka deltagandet av 

nyanlända i medborgardialogen. För att uppnå detta genomfördes en 

litteraturgranskning av tidigare studier och arbeten för att upptäcka 

tillvägagångssätt, metoder och nyckelfaktorer som kan öka deltagandet av 

nyanlända. Fem stycken svenska kommuner intervjuades hur de arbetar med 

frågor om nyanlända i medborgardialogen. Responsen påvisade att kommuner 

arbetar med dessa frågor till viss del och att samtliga upplevde ett mycket lågt 

deltagande av nyanlända i dagens planering. De deltagande kommunerna 

validerade nyckelfaktorerna. Detta bidrog till slutsatsen att checklistan är 

tämligen komplett men att fler nyckelfaktorer hade givit en mer nyttig 

påverkan. Eftersom reaktionen av kommunerna pekar på att de funna 

nyckelfaktorerna är centrala för frågan om nyanlända ses studiens checklista 

som högst användbar. Förbättringar av checklistan kan vara ett uppdrag för 

framtida studier. Dessutom drogs slutsatsen att kommuner kan se problematik 

med ytterligare arbete med frågan om nyanlända på grund av bristfälliga 

resurser. Ytterligare en frågeställning framkom under studiens gång på grund 

av ett lågt deltagande av svenska kommuner och bakomliggande faktorer i 

denna studie. Frågan behandlade varför svenska kommuner undviker dessa 

frågor om nyanlända i planeringsprocessen. Slutsatsen av detta pekade på att 

kommuner inte arbetar med frågorna och att det bör ske förändringar i 

lagstiftningen. Detta skulle tvinga alla kommuner att prioritera frågan, som 

även underlättar arbetet för andra kommuner som vill arbeta mer.  

Nyckelord: Medborgardialog, Samhällsplanering, Nyanlända, Integration 
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Abstract  

This study investigates the role of newly arrivals (immigrants) within the 

spatial planning processes and how it is inadequate in today's planning process. 

These individuals belong to a vulnerable group in Swedish society that 

continues to grow and risk exclusion if they are absent from the planning 

process. The purpose of this study is to increase the participation of newly 

arrivals within the citizen dialogue in planning so that the individual’s needs 

and preferences are prefilled. Municipalities play a leading role in the planning 

process and are therefore the focus group in the method. The goal was to 

create a checklist that the municipalities can use to increase the participation 

of newly arrivals. To reach this goal was a review done over recent studies and 

literature that describe different approaches that consists of key factors and 

methods that increases the participation of newly arrivals. Besides this, five 

different Swedish municipalities were interviewed on however they handle 

newly arrivals in the planning process today. The results displayed that the 

participating municipalities are working with these questions to some extent. 

It also showed that all of them perceived that there are no newly arrivals that 

participate in today's citizen dialogue within the planning process. The 

participating municipalities validated the key factors. The conclusion of this 

study was that the checklist was more or less complete and that more key 

factors would have given a greater influence. Still, the municipalities 

considered that all of the key factors in this study was central within the 

subject area and therefore is the checklist highly useful. Improvements of the 

checklist is highly appreciated for future studies. Moreover, there was also a 

conclusion that plenty of municipalities are seeing problems with additional 

work with newly arrivals because of insufficient resources. An additional 

research question appeared during the study as a result of low participation of 

Swedish municipalities and underlying factors in this study. The question here 

consisted of why Swedish municipalities were avoiding the types of questions 

this study is investigating. The conclusion of this was that municipalities are 

not working with this type of questions and that there should be changes 

within the legislation. This would give the municipalities no choice but to 

work with this and aid those who already do.  

Keywords: Citizen participation, Spatial planning, Newly arrivals, Integration  



 

 
vi 

Innehållsförteckning 

 
Förord .............................................................................................. ii 

Sammanfattning ................................................................................... iv 

Abstract ............................................................................................. v 

Innehållsförteckning .............................................................................. vi 

1 Introduktion ................................................................................. 8 

1.1 Problemformulering ................................................................. 8 

1.2 Syfte & Frågeställningar ................................................................ 10 

1.3 Definitioner ............................................................................... 11 

2 Teoretisk bakgrund ........................................................................... 12 

2.1 Integration ................................................................................ 12 

2.1.1 Demokratiska argument .......................................................... 12 

2.1.2 Ekonomiska argument ............................................................ 12 

2.2 Medborgardialog ......................................................................... 14 

2.3 Orsaker till ickedeltagande ............................................................ 14 

2.4 Åtgärder för ett ökat deltagande ...................................................... 17 

2.5 Sverige och integration ................................................................. 17 

2.6 Styrkan av lokala organisationer ...................................................... 18 

2.7 Sammanfattning teoretisk bakgrund .................................................. 19 

3 Metod och material ........................................................................... 21 

3.1 Intervju som metod ..................................................................... 21 

3.2. Semistrukturerad intervju ............................................................. 21 

3.3 Kvalitativ analys .......................................................................... 21 

3.4 Personlig och telefonintervju .......................................................... 22 

3.5 Val av kommuner ........................................................................ 22 

3.6 Låg svarsfrekvens av kommuner ...................................................... 23 

3.7 Metodens syfte och mål ................................................................ 23 

3.8 Intervjufrågor ............................................................................ 24 

3.9 Etiska överväganden ..................................................................... 25 

3.10 Metodkritik ............................................................................. 25 

4 Resultat ......................................................................................... 27 

4.1 Resultat- kvalitativ redogörelse ....................................................... 27 

4.1.1 Lågt deltagande .................................................................... 28 

4.1.2 Resursfrågan om tolk och språkbrister ......................................... 29 

4.1.3 Annonsering och marknadsföring av planprocessen ......................... 31 

4.1.4 Informativ visualisering - en garanti i planeringsprocessen ................. 32 

4.1.5 Informering på plats personligen ................................................ 33 

4.1.6 Tidig dialog- En fråga om planens omfattning och påverkan ............... 34 

4.1.7 Preferenser och särskilda behov ................................................. 35 

4.1.8 Lokala organisationer - en nyckel till att nå ut ................................ 36 

4.2 Resultatsammanfattning - Åtgärdsområden ......................................... 36 



 

 
vii 

5 Diskussion ...................................................................................... 39 

5.1 Metodikdiskussion ....................................................................... 39 

5.1.1 Nyanlända - fortfarande en tolkningsfråga .................................... 39 

5.1.2 Personliga erfarenheter med områden ......................................... 39 

5.1.3 Skapar studiens metod en komplett checklista? .............................. 40 

5.2 Resultatdiskussion ....................................................................... 40 

5.2.1 Lokala organisationer ............................................................. 40 

5.2.2 Preferenser och behov ............................................................ 41 

5.2.3 Lågt deltagande - en komplicerad diskussion ................................. 42 

5.2.4 Tidigt skede ......................................................................... 42 

5.2.5 Informativ visualisering ........................................................... 43 

5.2.6 Tolk och språkbrister ............................................................. 43 

5.2.7 Annonsering och marknadsföring ............................................... 44 

5.2.8 Informera i utsatta områden ..................................................... 45 

5.3 Rädsla och lagstiftning hos kommuner hindrar deltagande av nyanlända ...... 45 

5.4 Förmodade åtgärdsområden ........................................................... 48 

6 Slutsats .......................................................................................... 50 

6.1 Checklista ................................................................................. 50 

6.2 Ytterligare slutsats - riktlinjer och lagstiftning ..................................... 51 

7 Framtida studier ............................................................................... 52 

Referenser ........................................................................................ 53 

 

 

 

 

 

  



 

 
8 

1 Introduktion 

1.1 Problemformulering  

Denna studie behandlar medborgardialogen inom fysisk planering och hur 

deltagandet av nyanlända i planeringsprocessen ska utökas.  

Medborgardialog är en central fråga för att uppnå demokrati i fysisk planering. 

Enligt Boverket (2016) kan förbättrad medborgardialog bidra med förbättrade 

planförslag och större tillit mellan medborgare och myndigheter. Studien ska genom 

litteratur och intervjuer skapa en checklista för medborgardialog och presentera 

förslag som ska förbättra det nuvarande systemet.  

Konflikter i omvärlden har ökat antal nyanlända till Sverige och Europa. Under 2015 

och 2016 sökte 191 816 personer asyl till Sverige (Migrationsverket, 2017). Detta 

har skapat utmaningar för integration. Nyanlända är enligt Khakee (2006) en utsatt 

grupp i samhället. Inom planering saknar nyanlända ofta en röst i medborgardialogen 

och saknar tillhörighet till staden. Sveriges kommuner och landsting (2015) 

anmärkte att människor med utländsk bakgrund inte alltid delar samma värderingar 

som samhället. Dessa människor utesluts för att den representativa bilden av 

befolkningen prioriteras. Nyanlända är en underrepresenterad men också resurssvag 

grupp i samhället. Med ökat antal asylsökande är denna samhällsgrupp viktig att 

beakta och en förbättrad medborgardialog är nödvändig för att förstå deras behov 

och preferenser.  

Medborgardialogen är ett verktyg som kan användas för att förbättra beslutsunderlag 

med hjälp av medborgarnas kunskaper, erfarenheter och behov. Dessa dialoger är 

väsentliga inom fysisk planering (Boverket, 2016). Enligt Planoch bygglagen 

(2010:900) har kommuner formella samrådsskyldigheter med befolkningen som 

innebär att de ska samråda med medborgarna både gällande översiktsplaner och 

detaljplaner. Boverket (2016) förklarar att kommuner även ska presentera ett 

grundligt underlag inför samrådet, för att förenkla planarbetet. Ställningstaganden 

och beslut av kommunen ska i viss grad har tagits. Det är högst lämpligt att 

kommunen tar tidiga initiativ till medborgardialogen vid planläggning innan 

ställningstaganden har gjorts, då medborgarna får förbättrad kunskap om 13 

planerna och kan förmå sina behov. Alltså förbättras beslutsunderlaget av tidig 

medborgardialog.  
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Ur ett demokratiskt perspektiv är medborgardialogen viktig för att förstärka 

dialogen mellan medborgare, tjänstemän och politiker. Medborgare får uttrycka sin 

åsikt för att kunna påverka planförslag i sitt område och i staden. Dessutom får dessa 

individer även möjlighet att bidra med nödvändig information till kommunen. Detta 

förstärker den lokala demokratin och skapar en de mellan medborgarna och 

beslutsfattare (Sveriges Kommuner och Landsting, 2015).  

I Statens Offentliga Utredning (SOU 2016:5) har en rapport framställts över hur 

Sveriges kommuner, landsting och regioner tillhandahåller medborgardialoger och 

medborgarförslag. I rapporten framkommer det att 66 % av de 199 respondenterna 

inriktade sig på specifika grupper i medborgardialogen. Av dessa som inriktade sig 

på specifika grupper bestod majoriteten av fokusgrupperna de som berörs av den 

aktuella frågan (88 %). Inriktning på grupper som 

lågutbildade/arbetslösa/utrikesfödda var relativt ovanligt bland respondenterna, 

dessa nämnda grupper bestod av ca.18 % av fallen. Det är oklart om de som 

“berördes av den aktuella frågan” innehöll situationer med utrikesfödda, men det går 

att dra en slutsats att koncentrationen i dagsläget ligger i stora drag på alla 

resterande grupperna. Av de 18 % av utrikesfödda är det även oklart hur många av 

dessa som är nyanlända. Detta möjliggör ett antagande att det endast är ett fåtal 

nyanlända som medverkar i medborgardialogen och att det är en brist idag.  

Antalet asylsökande till Sverige de senaste åren har ökat kraftigt. För de som tilldelas 

permanent uppehållstillstånd påbörjas en process för att integrera dessa personer i 

svenska städer (Migrationsverket, 2017). Enligt Khakee (2006) är nyanlända en 

utsatt grupp i samhället. I en värld omvälvande av konflikter och politiska kriser har 

antalet asylsökande ökat till i Sverige. Avsaknad av tillhörighet i staden bidrar till ett 

utanförskap där nyanlända inte integreras och inte får sin röst hörd i 

medborgardialogen. Eftersom detta handlar om en allt större samhällsgrupp i 

Sverige är det viktigt att beakta dess behov och preferenser. Då denna samhällsgrupp 

generellt har ett lågt deltagande i medborgardialogen, är det viktigt att undersöka 

hur kommuner arbetar specifikt med att involvera nyanlända i planeringsprocessen.  
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Ur flera synsätt är det ofta planerarens ansvar att forma hur samhället ska se ut 

fysiskt. Det planerarna dock inte får glömma är att medborgarna är deras klienter 14 

och måste därför få en starkare inblick i planeringen samt informationen runt den. 

Av denna orsak är det planerarnas ansvar att dela med sig av sina erfarenheter och 

kunskaper om planering genom metoder som resulterar till att medborgarnas 

åsikter, tankar och idéer representeras i staden. Detta får en större betydelse när det 

kommer till multikulturella samhällen, där individer som är resurssvaga inte finner 

sin plats i det stora samhället. Med ett bredare samarbete mellan styrelse och 

medborgare, där information och kunskaper om planering förmedlas, kan 

samhällsgrupper som exempelvis nyanlända finna sin plats i samhället och integreras 

lättare (Kallus, 2016). 

1.2 Syfte & Frågeställningar 

Målet med denna studie är att ta fram en checklista åt kommuner att följa för att fler 

nyanlända ska delta i medborgardialogen. Detta ska uppnås genom att först 

undersöka vad tidigare litteratur och studier säger om olika 

perspektiv/tillvägagångssätt för att öka deltagandet av nyanlända i 

samhällsplaneringen. Dessutom granskas svenska kommuners tillvägagångssätt inom 

ämnesområdet med hjälp av en intervjustudie. Eftersom studiens fokus baseras på 

medborgardialogen och kommuners arbetssätt är det dessa frågor som således 

kommer att undersökas: 

●  Hur arbetar svenska kommuner med medborgardialog för nyanlända? 

●  Hur kan kommuner förbättra sina metoder för att integrera fler nyanlända i 

medborgardialoger?  

 

Uppnår studien sitt mål och identifierar möjliga förbättringsområden kommer detta 

bidra till en mer demokratisk planeringsprocess och hitta tillvägagångssätt för att 

integrera nyanlända i medborgardialogen. En ytterligare avsikt med intervjustudien 

är att tillvägagångsätten ska valideras av kommunerna för att bekräfta betydelsen av 

studiens checklista. Valideras checklistan kan kommuner således använda studien 

som ett verktyg för att förbättra dialogen med denna utsatta grupp, som bidrar till 

ett mer övergripande planresultat. Nyanländas behov och preferenser får även ett 

större beaktande av kommuner. 

- Målet med studien är att framställa en checklista som kommuner kan 

använda sig av för att öka deltagandet av nyanlända inom medborgardialogen 
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1.3 Definitioner 

Eftersom detta arbete gäller nyanländas roll i medborgardialogen bör begreppen 

nyanlända och medborgardialog förtydligas.   

Nyanlända är målgruppen i studien och måste därför definieras för att underlätta 

förståelsen av arbetet. Definitionen som används av studien är Migrationsverkets 

(2016) tolkning vilket är en person som har tilldelats till en kommun och erhållit 

uppehållstillstånd för att bosätta sig. Detta är personer som har anlänt till Sverige på 

grund av flyktingskäl eller skyddsskäl. Även anhöriga till individerna i fråga räknas 

som nyanlända. Efter två till tre år kan nyanlända enligt lagen söka 

etableringsinsatser. Därmed är studiens definition att en person är nyanländ från och 

med att de har beviljats uppehållstillstånd tills att de har efter två till tre år sökt 

etableringssinsatser.  

Medborgardialog är en definitionsfråga och kan alltså tolkas på olika sätt från person 

till person. I denna studie ligger koncentrationen på medborgardialogen som 

involveras i planprocessen. Dialogen innefattar i största delen samråd vilket är ett 

krav inom planprocessen enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Detaljplaner och 

översiktsplaner är även ett begrepp som berörs i studien och enligt Plan- och 

bygglagen (2010:900) bör samtliga kommuner ha en aktuell översiktsplan som 

omfattar hela kommunen. Detaljplaner är den lagliga grunden för hur mark och 

byggnader får utformas och användandet beskrivs i Plan- och bygglagen (2010:900). 

Det finns även exempel av utskick, workshops med medborgare och andra offentliga 

möten (Boverket, 2015). Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2015) förklarar 

att dialogen med medborgarna kan utföras på många sätt, alla med olika mycket 

utrymme för inflytande av medborgarna. Eftersom det finns krav på kommuner att 

de ska utföra samråd och att det finns mest information om denna medborgardialog 

är detta definitionen som studien använder sig av.  
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2 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel redovisas och redogörs vetenskapliga artiklar, rapporter och andra 

tidigare arbeten som skapar förutsättning för en djupare förståelse inom studiens 

ämnesområde. Den teoretiska bakgrunden bidrar även till studien med olika 

faktorer som kommuner bör beakta för att öka deltagandet av nyanlända. Med hjälp 

av fördjupad information och förslag på metoder används detta kapitel som grund 

till framtagandet av frågor som kommer att användas inom intervjuer i 

metodkapitlet.  

2.1 Integration  

Det finns flera orsaker till att nyanlända ska integreras i samhället och 

medborgardialogen. Några av dessa faktorer kan baseras i demokratiska och 

ekonomiska argument.  

2.1.1 Demokratiska argument  

Det finns även demokratiska argument för att nyanlända ska delta i 

medborgardialogen. Boverket (2016) förklarar att medborgardialogen spelar stor 

roll i eftersträvan för demokrati inom fysisk planering. Tilliten mellan medborgare 

och myndigheter förstärks om medborgardialogen förbättras. Detta pekar på att en 

förbättrad medborgardialog där nyanlända deltar kommer gynna båda parterna. 

Myndigheter får även mer omfattande planförslag och nyanländas behov och 

preferenser beaktas. Sveriges kommuner och landsting (SKL, 2015) argumenterar 

för samma ståndpunkt och pekar på att dialogen mellan medborgare, tjänstemän och 

politiker kan förstärkas genom medborgardialogen. SKL förklarar att chansen för 

påverkan av medborgare ökas vid deltagande inom medborgardialog och deras 

åsikter kan avspeglas i staden. Detta samspel kan utveckla den lokala demokratin 

samt skapa en bättre dialog mellan myndigheter och medborgare.  

SKL har även anmärkt att människor med utländsk bakgrund utesluts från den 

representativa bilden av befolkningen eftersom det kan förekomma skillnader i 

värderingar. Om dessa utesluts ur planeringsprocessen kan det ses som en icke-

demokratisk process. Därmed bör nyanlända delta i medborgardialogen av 

demokratiska skäl.  

2.1.2 Ekonomiska argument  

Tidigare i texten tydliggörs det att medborgardialogen kan vara ett verktyg för att få 

nyanlända att känna delaktighet och stadsgemenskap. Detta verktyg kan även 

användas för att integrera nyanlända med den inhemska befolkningen. Integration 

främjar värdlandet då det bidrar med positiv ekonomisk tillväxt. Sådan tillväxt 

klargörs av Syrett och Lyons (2007) i deras studie där de undersöker hur 
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integrationen av migranter kan tillföra lokala ekonomier i samhällen. Exempelvis i 

Storbritannien har det satsats på polycier som koncentrerar sig på att migrationen 

ska användas som ett instrument för att lösa kompetensbrister och fylla brist på 

arbetskraft. Migranter kommer in på arbetsmarknaden och expanderar marknaden. 

Löner och skatt av migranter hanteras annorlunda av staten, som sammanfattningsvis 

bidrar till en positiv ekonomisk utveckling. Dessa polycier är ofta fokuserade på 

nationella nivåer vilket är svårare att påverka. Syrett och Lyons antyder på att 

migrationen lätt förändras och är komplicerad, som är en orsak till att många 

nationella polycier misslyckas. Författarna menar alltså att fokus för dessa polycier 

ska utföras lokalt då kontakten med migranterna är belägen där. Flera städer har 

insett detta och har utvecklat egna polycier, som ska hjälpa migranterna att komma 

förbi barriärer som förhindrar dem från att integreras och ta sig in på den lokala 

arbetsmarknaden. Med ett sådant fokus på att förbättra integrationen syftar Syrett 

och Lyons (2007) på att den lokala ekonomin kommer att få en positiv ekonomisk 

tillväxt. 

Ett problem som författarna upptäcker är att i många fall arbetar migranterna i 

yrkesområden som kräver mindre kompetensnivåer än vad de innehar. Detta beror 

på saknaden av arbetserfarenhet inom Storbritannien, språkliga problem, lågt 

erkännande för kompetens och i många fall diskriminering. Alltså skulle dessa 

människor kunna tillföra mer tillväxt än vad de gör idag om integrationen förbättras. 

Syrett och Lyons (2007) sammanfattar sin studie med dessa tankar och pekar på att 

ekonomisk integration kan främja social integration, sammanhållning, gemenskap 

och att dessa idéer måste spela en stor roll i den lokala ekonomiska politiken för att 

gynna tillväxten. 

Ytterligare exempel är att integration är viktigt för ekonomisk tillväxt, som 

åskådliggörs av Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 

2014).  I sin rapport skriver OECD att migration kan hjälpa åldrande befolkningar 

och bidra till en bredare arbetande befolkningsgrupp. Det kan även bidra med 

människor som innehar bra kompetenser och olika tekniska kunskaper som kan vara 

ovanligt förekommande för värdlandet. Migranter har även bidragit till en stor 

ökning av arbetskraften inom både EU och USA de senaste 10 åren, vilket har hjälpt 

sprudlande men även döende sektorer inom arbetsmarknaden.  

Sammanfattningsvis är det tydligt att integration kan skapa bättre möjligheter för 

tillväxt. Denna studie kommer undersöka kopplingar mellan förbättrad integration 

med hjälp av medborgardialogen och ökad tillhörighet. Detta kan bli ett verktyg för 

att gynna både ekonomisk tillväxt och social integration. 
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2.2 Medborgardialog 

De första stegen till att legitimera medborgardialogen i samhället är genom att 

informera. Enligt Arnstein (1969) skapas ökat deltagande genom att informera 

medborgare om deras rättigheter och skyldigheter i samhället. Dialogen mellan 

tjänstemän och befolkning inom fysisk planering är i många fall problematiskt, där 

informationsflödet endast riktas till medborgare som sedan inte har möjligheter att 

återkoppla sina åsikter till planerare. I de fall där information blir försedd sent i 

planeringsprocessen har medborgare ännu mindre möjligheter att påverka 

planförslag. 

Arnstein (1969) menar att det finns flera verktyg som kan användas för att sprida 

envägskommunikation, där de vanligaste är genom media, broschyrer och affischer. 

Offentliga möten för allmänheten är viktiga forum för diskussion, men även möten 

riskeras att förvandlas till en form av envägskommunikation. Mötena fungerar som 

ett verktyg där ytlig information erbjuds med fokus på att avskräcka medborgare till 

att ställa frågor eller otydliga svar. 

Deltagande är viktigt för att uppnå olika mål. Maktfördelning mellan befolkning och 

staten skapar rättvisa beslutsfattningar som skapar möjligheter för befolkning att 

påverka. Myndigheter får också en generell idé av medborgarnas värderingar och 

intressen. Beslut blir även mer legitima och kvaliteten höjs när medborgare står 

bakom planer som genomförs. Arnstein förklarar att förtroendet även ökar för 

statliga institutioner då medborgare känner sig involverade i processen. Förtroendet 

riskeras samtidigt att försämras om medborgare känner sig ignorerade, föraktade 

eller manipulerade av politiker och tjänstemän. 

Enligt Laurian & Shaw (2008) främjas även individer som deltar i 

medborgardialogen. Medborgare utvecklas som personer, stärker sitt 

medborgarskap och hjälper allmänhetens bästa. Deltagande kan även leda till ökad 

kunskap i allmänhetens medvetenhet av lokala frågor, öka social integration och 

socialt kapital. Värdet av deltagandet för en medborgare kan ytterligare vara att ha 

möjlighet att påverka beslut som gagnar ens eget intresse och kunna påverka 

utveckling generellt i en stad (Khakee, 2006). Det är också ett sätt för medborgare 

att öka sin förståelse om saker som händer i samhället, utveckla sin förmåga att delta 

i offentlig dialog och i framtiden vara med och lösa problem. 

2.3 Orsaker till ickedeltagande 

Det finns flera faktorer som bidrar till att en person inte deltar i medborgardialogen. 

Enligt Chi, Xu och Xue (2013) är faktorer som bristande intresse, saknad kunskap av 

processen och avsaknad av tid de främsta orsakerna till att personer inte deltar i 

offentliga samråd. Språkskillnader mellan befolkningen är något som förhindrar en 



 

 
15 

effektiv kommunikation i medborgardialogen och i vissa fall saknas tillgång till 

nödvändig information. 

Enligt Arnstein (1969) manipuleras deltagande av makthavare. Medborgare placeras 

inom kommittéer och i rådgivande grupper för att ge en illusion av deltagande, utan 

att egentligen ha någon makt eller inflytande. Kommittéerna och de rådgivande 

grupperna blev endast utbildade, övertalade och uppmanade medborgarna att följa 

föreslagna planer utan att kunna påverka. Denna form av legitimering som kallades 

“informationsinsamling” blev ett verktyg för att ignorera medborgarnas missnöje och 

idéer. Dessa typer av verktyg från staten har endast skapat sämre förtroende till 

makthavare och medborgardialogen har försämrats som följd. Konsekvenserna av att 

inte lyssna på medborgarna har lett till att personer inte känner att de kan påverka, 

som bidrar till att färre deltar i medborgardialogen. 

Khakee (2006) förklarar att städer i Sverige blir alltmer mångkulturella. Ökad 

invandring på grund av politiska och sociala händelser i världen ligger bakom denna 

utveckling. Rättvisa villkor kan skapa bra relationer mellan olika kulturella grupper 

och en form av gemensam tillhörighet. Tillhörighet är en förutsättning för att 

invandrare ska få en känsla av acceptans i stadsgemenskapen. En känsla av 

tillhörighet och en kulturell förankring i sin boendemiljö är viktig för att skapa 

dialoger som accepterar kollektiva normer och värderingar. Enligt Khakee (2006) 

finns det en utbredd negativ uppfattning bland svenska planerare att invandrare inte 

har några särskilda behov att beakta i planeringsprocessen, det även saknas 

regelbundna diskussioner för att undersöka preferenser och behov från 

invandrargrupper. Denna form av uteslutning bidrar negativt till medborgardialogen 

och försämrar möjligheterna för utsatta grupper att delta. Samhället bör beakta alla 

grupper och vara inbjudande till allas åsikter i planeringsprocessen utan 

särbehandling eller utnyttjande av någon specifik grupp. Utvärderingar av planerings 

- och beslutseffekter på invandrare borde utföras för att förbättra dialogen mellan 

dessa grupper och kommuner. 

Sveriges kommuner och landsting (2012) beskriver att erfarenheter om samråd är 

att det är få medborgare som deltar i medborgardialogen. Följaktligen skapade SKL 

ett projekt (rapport) där de undersöker och försöker utveckla denna dialog 

tillsammans med intresserade kommuner. I projektet framstår det att problemen 

som finns idag är att medborgarna bjuds in för sent i planprocessen, som leder till att 

de inte ser att någon påverkan kan utgöras på beslutet. Att bjuda in medborgare 

tidigt i planprocessen är en av utmaningarna SKL beskriver. Dessutom kan det 

förekomma att informationsmaterialet vid planärenden inte är tillräckligt begripliga 

eller tillgängliga för medborgarna. Detta utesluter många erfarenheter som hade 

möjlighet att involveras. Utvecklingen av dagens fysiska möten är två utmaningar 

som framgår i faktabladet. SKL ser en lösning på de sistnämnda problemen genom 
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att skapa möjligheter att samrådet sker via IT-verktyg för att eliminera problematik 

som tid och rum. Nyanlända och andra medborgare som inte har tillgång till internet 

(Kallus, 2016) skulle i detta fall inte kunna medverka i samrådet eller informationen 

om dialogen, som kommuner och landsting bör beakta.  

I SKL:s projekt involverades Eskilstuna kommun och Avesta Kommun. Dessa 

kommuner har använt nya metoder för att fler medborgare ska vara med i 

diskussioner runt fysisk planering. Eskilstunas kommun har tacklat frågan som 

behandlar hur tidigt i processen medborgarna ska involveras. De har ansett att det 

ska ske i sådant tidigt skede som möjligt och har därför skapat ett upplägg som kallas 

“Spaden i jorden”. Detta upplägg innebär att kommunen informerar medborgarna 

om planer för exempelvis ombyggnation genom att sätta upp skyltar vid 

planområden. Skyltarna hänvisar till bland annat hemsidor för medborgarna att hitta 

ytterligare information om planeringen. Samtidigt som skyltarna sitter uppe går det 

att lämna in synpunkter till ansvarig projektledare, dessa används under 

planprocessen och sammanfattas hur det har påverkat planeringen i utvärderingen. 

“Spaden i jorden” har enligt Eskilstuna kommun varit mycket framgångsrikt. 

Delaktigheten och engagemanget har alltefter ökat. Dock går det att vara kritisk till 

detta tillvägagångssätt, skyltarna är endast på det svenska språket vilket eliminerar 

möjligheter för att icke-svensktalande personer deltar i dialogen. Avesta kommun 

tillämpade medborgarbudget som ett verktyg för att fler medborgare skulle 

engagera sig och lämna förslag för framtagning av en ny park i kommunen. Detta 

visade sig vara mycket framgångsrikt då många deltog och sedan röstade fram ett 

vinnande förslag av de tre bästa förslagen. Med denna metod ökar förtroendet i 

relationen mellan medborgare och kommun, som sker genom att medborgarna får 

känna sig viktiga med sina värderingar och tankar. Vem som helst fick delta i 

dialogen/processen vilket möjliggör deltagande för nyanlända, dock begränsas 

deltagandet för att informationen redovisades på endast internet och svenska. Vid ett 

antagande av att många nyanlända har svårigheter med det svenska språket och att 

alla inte har tillgång till internet (Kallus, 2016) skapar problematik med Avesta 

kommuns tillvägagångssätt.  

Sammanfattningsvis har dessa kommuner upptäckt olika tillvägagångssätt att bemöta 

lågt deltagande och engagemang av medborgare genom kommunens 

medborgardialogstekniker. Medborgarna har givits utrymme för sina egna tankar 

och information om planärendena i tidigt skede, som gav ett större förtroende till 

kommunerna och bättre planunderlag. Däremot har ingen av kommunerna skapat 

förutsättningar för de som inte är säkra på det svenska språket eller har tillgång till 

internet (Kallus, 2016). Dessutom fokuserades det på att fysiskt placera information 

om planändringar endast på planområdena, placering vid även andra platser ökar 

möjligheterna för att fler deltar.  
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2.4 Åtgärder för ett ökat deltagande 

Kallus (2016) har gjort en studie om medverkan av medborgare i 

visualiseringsprocessen samt metoder på planområden. Syftet med dennes studie är 

att utveckla den byggda miljön på ett sätt som de medverkande vill ha. Kallus syfte 

med studien var att inkludera medborgardeltagande i visualiseringsprocessen, som 

förklarade meningen bakom planer i den byggda miljön. En gemensam och djupare 

förståelse skulle då nås för medborgarna, som sedan känner ett ökat förtroende för 

myndigheter och en stärkt identitet med platsen. Denna studie visade enligt 

författaren ett ökat deltagande, men dessutom ett starkare intresse för att påverka 

miljön runt om dem. Undersökningens målgrupp var underprivilegierade 

samhällsgrupper, som består av många nyanlända individer. Kallus förklarar att 

dagens moderna planering är riktad mot de mer resursstarka medborgare och 

planerarna bör därför tänka om hur information om planer delas ut och utformas. 

Författaren pratar om att redovisning av planer på internet (därav begreppet e-

planning) är högst förekommande i dagens planering, som är det bästa sättet för att 

på ett djupt sätt kunna beskriva planer med bland annat sketcher. Däremot utesluter 

detta många samhällsgrupper enligt Kallus, som ser redovisning av planering på 

internet som sofistikerat vilket inte alla har tillgång till.  Som en del av studien 

utfördes således en medborgardialog med de boende i ett resurssvagt område där 

intresserade bjöds in. Stort fokus låg på att informera på ett tydligt sätt, som kanske 

är problematiskt med en befolkning i området som inte är kunnig på språket. Av den 

orsaken anlitades en tolk för att kunna förklara planarbetet djupare. Med en djupare 

förståelse ökades engagemanget hos deltagarna och de insåg att deras åsikter/idéer 

kunde påverka planeringen.  

I Kallus studie inkluderas medborgare i skapandeprocessen vilket visar sig vara 

lyckat, hon ser också att det finns tydliga strukturproblem i dagens planering då 

mycket fokus ligger på redovisning/information om planering på internet. För att 

skapa mer tillgängliga och attraktiva fysiska medborgardialogmöten som kan ersätta 

e-planering föreslår Kallus att planerare ska åka ut till grupper och bjuda in 

intresserade. Vid detta tillfälle rekommenderas planerare att ta med sig tolk för att 

kunna förklara information ännu djupare. Möjligheten till att delta i 

visualiseringsprocessen och ett tydliggörande av information rekommenderas av 

författaren. Kallus kommer fram till slutsatsen att lösningen på problematiken inom 

e-planning är att förbättra fysiska möten och göra dessa mer attraktiva.  

2.5 Sverige och integration 

Bengtsson, Myrberg och Andersson (2016) talar om att invandring till Sverige har de 

senaste fyra decennierna präglats av flykting- och anhöriginvandring. Detta har 

skapat flertalet utmaningar för att säkerställa tillgång på bostäder och arbete. 
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Spridningspolitik från staten har varit ett verktyg för att försöka fördela flyktingar 

geografiskt för att minska segregation i landet. Trots detta arbete tenderar den 

etniska och den ekonomiska segregationen öka i både storstäder och i mindre 

kommuner. Den etniska boendesegregationen är inte endast en fråga om invandring, 

utan ekonomiska faktorer har en betydande roll i denna utveckling. Ekonomiska 

resurser och den makro-ekonomiska utvecklingen har på många sätt påverkat 

samhället. I studien utförd av Bengtsson, Myrberg och Andersson (2016) jämförs en 

tjugoårsperiod 1990-2010. Under början av denna period visades låg segregation, 

som indirekt går att jämföra med den mycket höga sysselsättningsgraden som 

existerade under denna tid. Ekonomiska kriser sänkte sysselsättningsgraden, 

speciellt åren 1992-1994. Dessa nivåer har sedan dess stabiliseras på lägre nivåer då 

den ekonomiska utvecklingen har varit stabil. Utveckling visar även ökade 

inkomstpolering mellan låginkomsttagare och höginkomsttagare. De främsta 

orsakerna till detta har varit en nyliberal politik som minskat välfärdsstaten. 

Reformer som genomförts har varit minskade sjukersättningar och understöd till 

arbetssökande. Sammansättningen av låginkomsttagare reformerades där ökade 

antalet utrikesfödda omfattades av denna kategorisering. Sysselsättningsgraden är 

generellt lägre bland utrikes födda. Deras position på den svenska arbetsmarknaden 

är även osäker, med sämre arbetsvillkor, tidsbegränsade anställningar och 

deltidsarbete. Denna grupp är också överrepresenterade bland personer som får 

försörjningsbidrag. Dessa nackdelar samtidigt som utrikesfödda ofta saknar 

personliga kontakter eller kunskap om kösystem bidrar till att denna grupp tenderar 

att söka sig till vissa element av både arbetsmarknaden och i vissa bostadsområden.  

Invandring från EU har även försvårat bostadsmarknaden och arbetsmarknaden för 

flyktingar. Genom den fria rörligheten inom EU är förutsättningarna radikalt 

annorlunda för européer än för flyktingar. Samtidigt visar studien att stora 

invandrargrupper som kom till Sverige under sena 1980- och 1990 talet tenderar att 

etablera sig på arbetsmarknaden efter en längre tid. Detta leder till att dessa grupper 

kan flytta från utsatta områden. Detta föranleder att problemet är de nyanlända och 

integrationen av dessa. Bättre integration kan därför leda till minskad segregation 

och utanförskap (Bengtsson, Myrberg och Andersson, 2016). 

2.6 Styrkan av lokala organisationer 

I många invandrartäta områden kan lokala organisationer fungera som en gren 

mellan områden och offentliga tjänstemän. Enligt Kondo (2012) kan dessa 

organisationer fokusera på att framföra behov och önskningar för ett visst område 

för att utveckla markanvändning och utveckling generellt. De kan även arbeta inom 

samma krets för att skapa engagemang för sitt område och arbeta för att överbrygga 

kulturella skillnader bland utrikesfödda, etniska svenskar, planerare och 

administratörer. Dessa grupper kan även utbilda invånare och invandrare om deras 
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rättigheter och möjligheter att påverka för att kunna mobilisera protester mot 

planeringsinitiativ som försämrar området. Gruppen skapar även en mötesplats där 

invandrare kan samlas för att uttrycka sin oro över en viss utveckling och utveckla 

gemensamma förslag som kan presenteras för offentliga tjänstemän. Ofta tenderar 

invandrare att ha en svag tilltro på myndigheter, därför kan lokala organisationer 

användas för att öka deltagandet och tilltron till systemet. De håller även en 

kulturell kunskap av området och dess invånare. Detta bidrar med värdefull socialt 

kapital bland de mer marginaliserade medborgarna i samhället. Organisationer kan 

även känneteckna om besluten kommer leda till social rättvisa i området. 

Myndigheter upplever ofta en rädsla för att invandrarorganisationer kommer 

undergräva deras egen auktoritet eller försvåra det allmänhetsliga goda, dessa 

farhågor är ofta felaktigt baserade.  

Kritiken mot dessa organisationer är enligt Kondo svårigheten att granska ansvariga 

för gruppen och att dessa framför gruppens sanna åsikter och förslag. Det kan även 

vara svårt att representera och korrekt identifiera gemensamma uppfattningar i 

området. Ofta tycker medborgare olika i många frågor och att komma fram till ett 

gemensamt ställningstagande kan vara svårt. Därför bör invandrarorganisationer 

acceptera ansvaret att visa verkliga åsikter. Verktyg som kan användas för att avslöja 

beståndsdelar kan vara undersökningar och frågeformulär på möten och 

sammankomster. Eftersom organisationer oftast inte styrs av utsedda anställda måste 

mekanismer skapas för att säkerställa att de är ansvariga för sina beståndsdelar och 

även faställa mätvärden att dessa rättvist representerar sin organisations 

ståndpunkter. Samtidigt bör myndigheter och planerare utbildas för att bli medvetna 

om fördomar mot marginaliserade medborgare och varför arbetet för involvera 

lokala organisationer är viktigt.  

Invandrarorganisationer bidrar på flera sätt till utvecklingen av samrådsprocessen 

och kan bidra arbetet kring planförslag på ett mycket positivt sätt. Arbetet som 

utförs av dessa grupper gynnas demokratin och involveringen av invandrare i 

Sverige.   

2.7 Sammanfattning teoretisk bakgrund 

Inom den teoretiska bakgrunden redogörs flera faktorer som har indirekt påverkan 

på deltagande av medborgardialog, som inkluderar både situationer för nyanlända 

och inhemska medborgare. Den generella översikten av tidigare arbeten inom 

ämnesområdet påpekar att många problem som stoppar deltagande är grundade 

utifrån bristande förståelse och bristfällig kommunikation. Chi, Xu och Xue (2013) 

resonerar att många medborgare har svaga kunskaper inom planeringsprocessen, 

som leder till icke-deltagande av offentliga samråd. Samma författare påpekar även 

att avsaknad information på olika språk kan skapa problem vid kommunikationen av 
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medborgardialogen. Kallus (2016) argumenterar för en liknande tes och medförde 

en tolk vid sin studie för att deltagarna som inte kunde det allmänna språket skulle 

förstå samma information lika bra som andra deltagare. I Kallus studie utfördes 

dialogen med medborgare på plats i deltagarnas egna bostadsområde. 

Kombinationen av att komma ut till medborgarna samt använda sig av tolk visade sig 

vara mycket effektivt för att utöka deltagandet. Fler medborgare visade därefter 

engagemang då deltagarna fick en djupare förståelse om planeringen, som de kunde 

sprida vidare till andra medborgare. Kallus poängterar att en stor del av dagens 

planering fokuseras på internet, som inte alla har tillgång till och därför måste de 

fysiska dialogerna utvecklas. Detta går att uppnå, föreslår författaren, genom att 

komma ut till områden och föra dialog med tolk. I projektet av SKL (2012) och 

Kallus (2016) studie belyses användningen av visualisering och hur den på ett 

informativt sätt kan förklara planeringsprocessen för medborgare. Det framgår i den 

teoretiska bakgrunden att inbjudan till dialog i tidigt skede är mycket viktigt för 

medborgarna enligt Arnstein (1969). Om medborgarna involveras sent i 

planprocessen får dessa en känsla av att deras tankar och åsikter inte tas till hänsyn. 

Kondo (2012) förklarar i sin studie att lokala organisationer kan ha stor inverkan för 

att exempelvis nyanlända ska få möjlighet till att påverka planeringen. Khakee 

(2006) menar att det finns en utbredd negativ uppfattning av vad invandrare kan 

bidra med i planeringen och därför ignoreras deras röst inom processen. Istället bör 

nyanländas behov och preferenser undersökas för att säkerställa att allas röst hörs i 

samrådsprocessen.   

Sammanfattningsvis är det dessa nyckelfaktorer som bör beaktas för att fler 

nyanlända ska delta i medborgardialogen:  

1. Språkbarriärer 

2. Bristande tillgång till typisk delning av information 

3. Tolk under processens gång 

4. Tidig inbjudan 

5. Involvera organisationer 

6. Informera mer lokalt om samrådsmöten 

7. Använda visualisering i samband med samrådsmötet och planförslag 

8.  Undersöka nyanländas behov och preferenser 
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3 Metod och material 

3.1 Intervju som metod 

Metoden för denna studie är främst dokumentation och analysering av rapporter och 

tidigare arbeten inom ämnesområdet. Det utförs även intervjuer med kommuner 

som metod. Orsaken till valet av metod går att beskriva utifrån Denscombes (2009) 

forskningshandbok. Författaren förklarar att inom forskningssammanhang där 

människors åsikter, tankar och erfarenheter ska behandlas är intervjuer i de flesta 

fallen den lämpligaste metoden. Detta i jämförelsevis med frågeformulär som 

inriktar sig mer på enkla konkreta frågor.  

Denscombe (2009) talar även om forskning med frågor som omfattar känsliga 

ämnen och att dessa motiverar att använda intervjuer som metod. Således kan de 

som utför intervjuerna skapa en trygg miljö där deltagarna kan vara öppna om 

frågorna. Dessutom förklarar samma författare att “privilegierad information” kan 

nås inom intervjuer, det vill säga nyckelpersoner inom området som kan ge 

information som andra inte besitter. Frågor om nyanländas roll i medborgardialogen 

kan ses som känslig då det är en utsatt grupp, därför är det viktigt att skapa en trygg 

miljö med planerare (nyckelpersoner) vid en intervju för att erhålla den viktigaste 

informationen.  

3.2. Semistrukturerad intervju 

I denna studie används intervjuer som metod. Dock finns det flera olika typer av 

intervjuer; strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. 

Metoden i denna studie har begränsat sig till semistrukturerade intervjuer för att 

ämnesområdet är omfattande. Deltagarna vid intervjuerna har breda kunskaper och 

personliga erfarenheter inom forskningsområdet, som kan bidra till studien med nya 

synsätt och tillvägagångssätt om intervjuerna är semistrukturerade. Denscombe 

(2009) förklarar att en semistrukturerad intervju baseras på att den som utför 

intervjun har en färdig lista med frågor och ämnen som ska redogöras. 

Ordningsföljden av frågor under intervjun är inte lika viktig och deltagaren ska få 

möjligheter att tala öppet om ämnet och frågorna. Synpunkter och erfarenheter får 

större plats i denna typ av intervju då betoningen ligger hos den intervjuade, enligt 

Denscombe (2009). Detta ska bidra till att intervjun blir mer djupgående samt att 

både intervjuaren och deltagaren ska finna betydande information för studien.  

3.3 Kvalitativ analys 

Denscombe (2009) klargör i sin bok att analysprocessen är den delen där djupare 

information i data eftersöks. När forskaren undersöker data är målet att 

nyckelkomponenterna ska urskiljas för att bidra till studiens slutliga mål. 
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Denscombe (2009) talar om att det är två typer av analyser som samhällsforskare 

vanligen lutar sig mot, kvalitativ och kvantitativ forskning. Skillnaden mellan dessa 

två motsvarar mestadels inom behandlingen av data. Strauss (1987) resonerar för att 

den tydliga distinktionen för begreppen är hur de behandlar data analytiskt. 

Denscombe (2009) berättar att kvalitativ data först och främst skrivs ut som text 

eller matas in i dataprogram. Forskaren kommenterar sedan datan och letar efter 

tydliga mönster eller återkommande teman. Analys av kvalitativ data förekommer 

genom jämförelser av teman och gruppering av data. Kvalitativ data presenteras i 

allmänhet av skriftliga tolkningar av upptäckter som framkommit ur analysen av 

datan. Denna typ av forskning karaktäriseras exempelvis av intervjuer som skrivs ner 

till ord (data) som sedan bearbetas till kvalitativ data. Denscombe (2009) beskriver 

att det är den kvalitativa datans beskaffenhet som är den avgörande frågan, som 

forskaren själv ansvarar över när denne analyserar och bearbetar data.  

I resultatkapitlet redovisas den kvalitativa metodens svar. Först och främst redogörs 

frågornas svar inom en tabell som visar exakt vilka frågor kommunerna har svarat ja 

och nej på. Detta ska fungera som ett komplement till den kvalitativa analysen och 

tydliggöra kommunernas svar på studiens frågeställning. Den kvalitativa analysen 

redogörs genom en sammanställning av de djupgående och omfattande svaren som 

uppstod inom intervjuerna. Sammanställningarna bidrar till studien genom med att 

peka på vilka kommuner som är bra på vad, som visar vad som saknas eller måste 

förbättras och vad ramverket ska byggas på.  

3.4 Personlig och telefonintervju 

I denna studie har telefonintervjuer och personliga intervjuer använts. Orsaken till 

att båda typerna av intervjuer har använts är att en av kommunerna som deltog i 

studien befinner sig intervju-utförarna sig i. Det fanns inte heller resurser och tid för 

att göra resterande intervjuer på plats i de andra kommunerna. Denscombe (2009) 

beskriver att personliga intervjuer ger direkt kontakt mellan deltagaren och 

forskaren, som kan ge en bättre kontakt under hela undersökningen. Denna typ av 

intervju ger även en större svarsfrekvens, men risken finns att ytterligare oriktig 

information (som skulle bli bortfall) medföljer vid personliga intervjuer. Av samma 

orsak som denna studie gick till väga bekräftar Denscombe (2009) att 

telefonintervjuer sparar resurser och tid.  

3.5 Val av kommuner 

I studiens förfarande av intervjuer involverades flera olika svenska kommuner. 

Deltagarna var nyckelpersoner inom planeringen med kunskaper om 

medborgardialog. Vid valet av dessa kommuner användes Reforminstitutets (2015) 

lista på kommuner som har varit framgångsrika inom integration. Här antogs det att 
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kommunerna som är med på listan är de kommuner som förmodligen har en 

planeringsprocess som involverar och integrerar alla samhällsgrupper. Detta gjorde 

dessa kommuner högst attraktiva för studien och ett stort antal av dem tillfrågades 

via mail. När de tillfrågades att delta i studien blev de även informerade om arbetet 

och vad för typ av frågor som kommer att ställas vid intervjun. Svarsfrekvensen var 

låg hos de som tillfrågades och flera kommuner slutade svara efter dem visste vad för 

typ av frågor som skulle dyka upp under intervjun. Därmed tillfrågades kommuner 

som enbart hade stora antal utlandsfödda för att studien skulle bli tillräckligt 

omfattande. Dessutom sågs även dessa kommuner som intressanta, angående 

hanteringen av de nya stora samhällsgrupperna som nyanlända tillhör.  

3.6 Låg svarsfrekvens av kommuner 

Under arbetet med studien tillfrågades ett stort antal kommuner om de ville delta. 

Svarsfrekvensen var låg och de flesta kommunerna ville inte ställa upp i en intervju 

efter att ytterligare information hade getts ut, som startade diskussioner. Totalt var 

det 30 svenska kommuner som tillfrågades. Av dessa 30 var det endast Malmö, 

Gävle, Uppsala, Bollnäs och Linköping som ställde upp för intervju, som ger en 

svarsfrekvensen på 20 %. Därmed beslutades det under intervjuprocessen att en 

extra fråga skulle tilläggas som frågar deltagarna om varför de tror att andra 

kommuner inte vill ställa upp. Detta kan då förklara den låga svarsfrekvensen genom 

att kommunerna som deltar berättar om förmodade tvivelaktigheter hos andra 

kommuner. Denna extrafråga började ställas efter halva intervjuprocessen, därför 

förfrågades första intervjuobjekten via mail för att deras åsikter också ska räknas 

med. Intervjuerna fick bakgrunden till frågan förklarad innan den ställdes. Detta 

utreds och redogörs i diskussionskapitlet. 

3.7 Metodens syfte och mål 

Intervjuerna utformades för att besvara olika kommuners nuvarande arbetssätt och 

rutiner i samband med medborgardialogen. Sålunda är det nyckelpersoner inom 

ämnesområdet som intervjuas, det vill säga exempelvis planerare och planarkitekter 

som arbetar med medborgardialogen i planeringsprocessen. Frågorna som ställdes 

var semistrukturerade och baserades på litteraturgranskningen. De nio frågor som 

ställdes var exempel på nyckelfaktorer som medför en gynnsam medborgardialog. 

Målet med intervjuerna var att få fram information hur olika svenska kommuner 

hanterar denna typ av frågor i sin planeringsprocess. Kommuner är en viktig aktör 

inom planering och valdes på grund av deras erfarenhet och betydelse för 

medborgardialogen. Deras rutiner och vanor är viktigt att analysera för att få fram 

möjliga förbättringsområden inom dialog. Dessutom var målet med intervjustudien 

att de deltagande kommunerna skulle validera nyckelfaktorernas relevans för att 

bekräfta checklistans egentliga syfte.  
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3.8 Intervjufrågor 

Följande frågor ställdes till fem olika kommuner, Malmö, Linköping, Gävle, 

Uppsala och Bollnäs. Frågorna baserades på nyckelfaktorer som identifierades i 

litteraturgranskningen som verktyg för god medborgardialog i samband med 

planering. Kortfattat beskrivs bakgrunden till frågorna i kursiv stil. Nedanför 

redovisas frågeställningarna som de kommuner som deltog i studien tillfrågades: 

 

För att ta reda på hur många nyanlända som deltar i samrådsprocessen i kommunen 

1. Av er erfarenhet, deltar många nyanlända i samrådsprocessen? 

Språkbarriärer är en nyckelfaktor till lågt deltagande 

2. Erbjuder er kommun information på andra språk för att öka deltagandet? 

Många socioekonomiskt svaga grupper saknar tillgång till internet och tidning 

3. Brukar er kommun informera på något ytterligare sätt utöver kommunsidan 

och tidningen?  

            – Följdfråga -  

      3.1  Ger ni ut information om planeringen fysiskt på andra ställen i det offentliga 

rummet än just planområdet? 

Visualisering kan hjälpa icke-svensktalande medborgare 

4. Brukar er kommun erbjuda informativ visualisering i era planförslag? 

Informera mer lokalt om samrådsmöten är en nyckelfaktor som ökar deltagandet 

5. Brukar planerare på er kommun åka ut till stadsdelar som har höga antal 

utrikesfödda i samband med planförslag och föra dialog för att informera? 

I överlag avstår medborgare att engagera sig i samråd vid sen inbjudan 

6. Bjuder ni medborgare till dialog i tidigt skede, samt ger möjlighet för 

påverkan av medborgare? 

Enskilda organisationer kan informera och framföra generella ståndpunkter för medborgare, 

därav är kontakt med dessa viktigt 

7. Brukar er kommun involvera enskilda organisationer i stadsdelar där många 

är utrikesfödda i samband med planförslag? 

Användningen av tolk kan bistå icke-svensktalande att få en djupare förståelse av planförslag 

8. Använder ni er av tolk i samband med samråd? Under samrådet men även 

vid exempelvis andra typer av medborgardialoger.  
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Nyanlända upplever att de saknar en plats i staden 

9. Har er kommun undersökt preferenser och särskilda behov för nyanlända i 

samrådsprocessen?  

Svag svarsfrekvens angående denna studie och en undergående rädsla för ämnet 

10. Extrafråga - Varför tror ni att kommuner försöker att undvika dessa typer av 

frågor om nyanlända?  

 

3.9 Etiska överväganden 

Under intervjuerna tillfrågades inte deltagarna om deras namn kunde lämnas ut i 

studien, därmed kommer endast namnen på kommunen användas i studien. Samtliga 

intervjuer spelades in och den informationen kan lämnas ut vid behov. De som 

deltog har godkänt inspelningarna.  

3.10 Metodkritik 

Eftersom svaren från intervjuerna tenderar att varken få tydliga ja- och nej svar bör 

slutsatser dras av svaren från kommunerna. Exempel på detta i praktiken är att svar 

som “vanligtvis inte”, betyder nej i våra slutsatser. Detta krävdes för att undvika att 

skapa en gråzon och för att tydliggöra svar från kommuner, som innebär att 

slutsatser måste dras. Denna form av metod kräver att svaren tolkas av författarna 

personligen och försämrar den vetenskapliga kontexten. Detta görs i samtliga 

intervjuer och svaren redogörs i resultat kapitlet.  

Många av intervjuobjekten som representerade respektive kommun beskriver sina 

personliga erfarenheter och planprojekt de enskilt varit involverade inom. Detta 

betyder att den erfarenhet de bidrar med inte totalt representerar sina kommuners 

arbetssätt och rutiner, utan endast sina personliga erfarenheter inom kommunen. 

Det är alltså omöjligt att representera en hel kommuns ståndpunkter och arbetssätt. 

Detta innebär att kommunerna kan arbeta på något ytterligare sätt som inte uttrycks 

i intervjuerna.   

Metoden baserades på att intervjua kommuner och organisationer för att ta reda på 

deras arbetssätt inom medborgardialog. Kritiken mot detta kan vara antalet 

kommuner som medverkade i studien var endast ett fåtal. Detta sänker den 

vetenskapliga kontexten av studiens resultat. Fler kommuner borde ha kontaktas i 

ett tidigt skede för att säkerställa att fler intervjuer utfördes. I ett framtida arbete 

bör antalet kommuners medverkan öka för att få en tydligare bild av svenska 

kommuners arbetssätt för medborgardialogen inom planering. Det fanns även till 

början av studien en tanke att tillräckligt många kommuner skulle intervjuas med ett 

stort antal frågor. Tanken var då att informationen skulle analyseras med en 



 

 
26 

kvantitativ metod. Dessvärre upptäcktes för få nyckelfaktorer för att skapa en 

omfattande strukturerad intervju med ja- och nej-frågor enbart, samt att för få 

kommuner ställde upp för intervju.  

Frågorna som ställdes till kommunerna uttrycktes i vissa fall annorlunda och 

omformulerat än de ordinarie frågorna. Detta gör att även att svaren kan förändras 

beroende på hur frågan ställdes. Frågeställningen är således lite olika och datan blir 

inte exakt lika, men på grund av slutsatserna av svaren är detta något som inte märks 

i den slutgiltiga redogörelsen. Detta kan samtidigt vara positivt då intervjuerna 

anpassas efter situation för att göra datan jämförelsebar.  
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4 Resultat 

I detta kapitel av studien kommer svaren från intervjuerna redovisas och analyseras. 

Resultatet av studien kommer att förklaras djupgående och kommunernas generella 

åsikter kommer att bidra studien till dess mål. Syftet med studien var att undersöka 

hur dagens kommuner arbetar med frågor om nyanlända inom deras 

medborgardialog. I och med att denna information analyseras ska framkomsten av 

ett ramverk skapas för att hjälpa kommuner att öka deltagandet av nyanlända i 

medborgardialogen.   

De kommuner som deltog i studien och ställde upp för intervju var: Gävle kommun, 

Uppsala kommun, Linköpings kommun, Bollnäs kommun och Malmös kommun.  

Resultatkapitlet är uppdelat i två delar. Den första delen redovisar de mer 

omfattande svaren som intervjuerna utgav och analyserades kvalitativt. I sista delen 

av resultatkapitlet är en sammanfattning av de deltagande kommunernas arbetssätt 

som dessutom påvisar vilka åtgärder som kommuner måste förbättra sig inom. Detta 

avsnitt är baserat utifrån all information från intervjuerna. Med hjälp av 

sammanfattnings-avsnittet framgår det relativt tydligt hur checklistan för 

kommunerna ska se ut och kan därmed börja ta form. 

4.1 Resultat- kvalitativ redogörelse 

Detta är det centrala avsnittet av resultatkapitlet, här kommer de stora 

diskussionerna att redogöras. Det är här de djupgående svaren från kommunerna 

analyseras och summeras. Dessutom är det inom denna del av resultatkapitlet där de 

utförda intervjuernas data som ses som väsentlig för studiens ändamål presenteras. 

Således valdes de delarna ut ur analysen av datan, som har funnits inom skriftliga 

tolkningar från intervjuerna.  

Med hjälp av det som summeras i detta avsnitt står det tydligt i delen åtgärder vad 

kommunerna måste se förbättringar inom och hur checklistan ska formas. 

Svaren på frågorna redovisas nedan i form av en tabell. Tabellen beskriver frågorna 

och är numrerade, bakgrunden till varje fråga står i metodkapitlet. Frågorna gav 

möjligheten att svara ja eller nej i början av frågan, innan den blev diskuterad 

ytterligare. I orsak med detta beskrivs svaren som ja eller nej i tabellen. 
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Tabell 1. Resultat-redovisning 

 

I tabell 1 syns det tydligt att alla kommuner har upplevt samma situation angående 

själva deltagandet av nyanlända i medborgardialogen. Samtliga svarade nej på fråga 

1, som tyder på att det bör ske ytterligare arbete för att uppnå deltagande av 

nyanlända. Det framgår även tydligt att kommunerna har stora problem med språk, 

då de flesta har svarat nej om de erbjuder information på andra språk och att 

samtliga har svarat nej angående tolk. Att ge ut information på flera olika 

tillvägagångssätt (fråga 3 och 3.1) och kontakta lokala organisationer (fråga 7) var 

kommunernas starkaste metoder för att nå ut till nyanlända då alla svarade ja.   

4.1.1 Lågt deltagande 

Alla kommuner fick först och främst frågan om deras uppfattning om hur många 

nyanlända som deltar på medborgardialoger. Intervjudeltagarna från kommunerna 

blev informerade av studiens definition av nyanlända och att medborgardialogen 

innefattar huvudsakligen samråd. Därefter svarade hela gruppen av deltagare samma 

svar att det var få eller inga nyanlända alls som deltog. De ombads att tala utifrån 

deras personliga erfarenhet och deras arbetskamraters generella uppfattning, som 

fortfarande genererade samma svar. Tonen som skapades av denna fråga 
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karaktäriserades av att kommunerna satte sig i en defensiv position. Flera av dem 

nämnde att det kan vara obehagligt att peka ut eller “stämpla” någon som en 

nyanländ. Trots detta kunde de ge ut deras erfarenheter och bedömningar.  

Deltagarna från Gävle kommun förklarade att som planerare på kommunen att det 

är mycket svårt att uppfatta vilka som är nyanlända individer eller inte. Detta synsätt 

delas av de andra kommunerna och det är dessutom någonting som studien har 

beaktat i sin avgränsning. Deltagaren från Uppsala kommun nämnde att från sina 

erfarenheter har denne jobbat med ett fåtal samråd. I ett av de större 

planprogrammen som deltagaren hade samverkat i involverades sexhundra personer 

på samrådet, varav ingen uppfattades som nyanländ.  

Linköpings kommun upplevde att de flesta nyanlända inte vet om alla sina 

rättigheter och vet inte vad heller de får eller inte får göra. Deltagaren från 

Linköpings kommun beskriver att förmodligen är det mer ovanligt i andra länder än 

i Sverige att medborgare får vara involverade i samhällsplaneringen. Därför visas det 

mycket intresse från nyanlända när områden som är invandrartäta får denna 

information förklarad för sig. Vid uppmärksammande har det visats att många vill 

vara med och påverka.  

Förklaringen till det låga antalet nyanlända på medborgardialogen var enligt Bollnäs 

kommun att svaga socioekonomiska grupper är svåra att nå ut till. Dessutom anser 

deltagaren från kommunen att dessa samhällsgrupper inte är särskilt delaktiga som 

samhällsmedborgare. Många mindre sociala grupper tenderar att inte vara med lika 

mycket, som kan bero på många aspekter. Precis som resterande kommuner såg inte 

Malmö kommun nyanlända i samband med samrådsprocessen och 

medborgardialogen. Förklaringen till detta var enligt deltagaren från kommunen att 

detaljplanerna som hen har arbetat med inte har involverat områden där nyanlända 

är bosatta.  

4.1.2 Resursfrågan om tolk och språkbrister  

Samtliga kommuner kännetecknar att språkbarriären är ett av problemen gällande 

nyanländas möjlighet att delta. Alla tillfrågade kommuner frågades om deras arbete 

med att inkludera tolkar i planarbeten. Det visade sig att kommunerna arbetade till 

viss del med tolk i olika delar av planprocessen. För samtliga handlar det om 

resursfrågor och bristen av pengar som främsta anledning till att tolk inte används i 

stor utsträckning. Uppsala kommun har valt att använda sig av “hobbytolk” vid få 

tillfällen. Dessa “hobbytolkar” är inte anställda av kommunen och i fallet som 

deltagaren från Uppsala nämner användes en tolk som kunde översätta på arabiska. 

Förhoppningen av kommunen är att användningen av tolk ska implementeras inom 

kort och blir mer vanligt i framtidens arbete.  
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Gävle kommun har använt tolk under vissa medborgardialoger i samband med 

kommunens översiktsplan, men inte vid samråd eller i andra sammanhang. 

Linköping kommun använder och har använt sig av tolk i vissa sammanhang och 

generellt oftare i större planförslag. Kommunen erbjuder även medborgare att 

kontakta medborgarkontoret för översättning av synpunkter till svenska.  

Bollnäs kommun använde inte tolkar i samband med samråd och inte heller vid 

andra medborgardialoger, däremot användes kommunens stadsarkitekt flitigt som 

en tolk då denna kunde flytande arabiska och hade en bakgrund i Syrien. Detta 

gjorde att kommunen kunde hänvisa frågor till stadsarkitekten vid frågor som var på 

arabiska, men kommunen hade i övrigt ingen aktiv tolk i samband med 

medborgardialoger eller vid samråd.  Deltagaren var lite osäker när hen svarade på 

frågan om tolk men svarade att hen inte har någon av erfarenhet av tolk på 

medborgardialogen. Istället beskrev hen bilder som ett bra sätt att krossa 

språkbarriärer vilket redovisas ytterligare i denna studie i ett senare avsnitt. 

Kommunerna tillfrågades även om planförslag översattes till andra språk för att fler 

skulle kunna delta. Uppsala kommun arbetade inte i någon hög uträckning med att 

översätta planer, då det fanns problem att adoptera andra språk som skulle behöva 

tolkstöd vid följdfrågor. Kommunen tyckte att detta var ett stort problem då de 

missade många personer på grund av detta.  

Gävle kommun arbetade inte med översättning av planer, utan fokuserade på att 

kommunens planer skulle kunna översättas genom översättningsverktyg genom 

deras hemsida. Verktyget har inte fungerat vid tidigare tillfällen men i kommunens 

nya hemsida ska detta fungera bättre.  

Linköping kommun har i vissa sammanhang översätt planförslag, oftast i större 

sammanhang och större satsningar.  Kommunen har ingen policy att översätta 

plandokument och problemen om vilka språk som borde översättas är en svår fråga 

anser kommunen. Vid förfrågan kommer att översätta planer görs detta i hög 

utsträckning. Kommunen använde sin kommuntidning för att sprida nyheter om 

planering och planer i kommunen. Största problemet med detta var att tidningen 

vanligtvis endast utgavs på svenska. Kommunen har gett ut tidningen på flera språk 

men detta förekommer sällan då resurserna inte räcker till för att översätta samtliga 

nummer. Kommunen föreslog i framtiden att företag som arbetade med 

översättning skulle kunna översätta det höll den nivå som krävdes. 

Bollnäs kommun översatte inte sina plandokument. Däremot inom kommunens 

andra förvaltningar var detta mer förekommande och vanligt. Kommunen 

kännetecknar samtidigt att deras arbete med nyanlända bör förbättras och utvecklas. 

Deltagaren betonade samtidigt att arbetet är svårt för mindre kommuner då de 
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saknar organisationen och resurserna för att göra ett göra omfattande förändringar 

av kommunens medborgardialog.  

Deltagaren från Malmös kommun beskrev vid denna fråga att i vissa frågor översätts 

plandokument och andra planhandlingar. Detta sker alltså inte vid alla förfaranden, 

som förklaras av deltagaren att stadsbyggnadskontoret har endast en policy att enkel 

svenska ska användas. Sedan finns det undantag där planhandlingar och andra 

dokument blir översatta till andra språk. Exempelvis vid områden där det finns en 

hög siffra av invandrare och specifikt av en viss samhällsgrupp brukar Malmös 

kommun översätta plandokument. De anser att vid dessa tillfällen ger 

översättningen en stor belöning att information har getts ut och tagits emot i tidigt 

skede. Detta förklarade deltagaren som en nödvändighet vid både detaljplaner men 

också större stadsutvecklingsprojekt.  

4.1.3 Annonsering och marknadsföring av planprocessen 

Den tredje frågan behandlade hur kommunerna har gjort reklam för och gett ut 

information om planeringsprocessen. Eftersom det framgick i tidigare studier att det 

var ytterst vanligt för kommuner att marknadsföra planärenden på internet (främst 

kommunsidan) och tidningen tillfrågades kommunerna hur de gör utöver dessa 

tillvägagångssätt. Dessutom visade det sig i litteraturgranskningen att kommuner 

som ger ut information om planer gör det för det mesta endast vid planområdet, 

därav följdfrågan (nr 3.1).  

När denna fråga ställdes visade varenda kommun en stor gemensam entusiasm 

eftersom samtliga visste om att detta var något de var bra på. Gävle kommun sa att 

de har använt sig av deras Facebooksida för att göra reklam om planrelaterade 

angelägenheter och anser att det är ett bra sätt att sprida information. Enligt en 

deltagare från Gävle kommun har den sidan varit mycket framgångsrik och att den 

förmodligen når ut till de flesta samhällsgrupper då Facebook är allt vanligare 

nuförtiden. Den andra deltagaren poängterar att det är svårt att hitta rätt väg att nå 

ut till en specifik målgrupp och att det blir svårare och svårare med åren. Gävle 

kommun berättar under intervjun att i stora projekt, som den senaste 

översiktsplanen, användes sociala medier i hög grad. Detta är alltså något de har 

stort förtroende för och anser att de borde fortsätta med. På följdfrågan svarade 

Gävle kommun att vid översiktsplan 2030 utöver de typiska utställningarna gick de 

ut fysiskt på gallerior, satte upp affischer i centrala Gävle, reklam på radio och tv, 

även reklam utefter de två europavägarna som går förbi Gävle. Allt detta var samlat 

som ett “marknadsföringspaket” som deltagaren beskriver det. 

Marknadsföringspaket länkade eller visade alltid en internetadress och e-postadress 

där synpunkter kunde lämnas in.  
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Uppsalas kommun talade om att de vanliga tillvägagångssätten är något som de anser 

fortfarande är effektiva med att nå ut till många människor.  I dessa metoder ingår 

tidningar, kommunala hemsidor och brevutskick vilket de använder sig av till största 

del. Ute i den fysiska miljön använder Uppsala kommun skyltar runt om 

planområden, digitala skärmar i centrala Uppsala, och även stått på plats vid 

planområdena personligen. Detta har de dels gjort för sitt utvecklingsarbete av 

större planområden, men det finns också fall vid mindre projekt. 

Deltagaren från Linköpings kommun gick mer in på hur kommunen har gått tillväga 

under de senaste projekten. Under ett projekt hade kommunen lånat ett rum lokalt i 

centrum där många människor rörde sig, utefter det rummet hängdes det upp kartor 

och affischer. Markägare till planområden har även kontaktats vid ett par fall där 

informationen har spridits via information i exempelvis trappuppgångar. Bollnäs 

kommun var kortfattad och beskrev att vid större planer brukade de använda sig av 

allmänna möten på typiska mötesplatser i staden. Dessvärre har deltagaren inte varit 

på kommunen tillräckligt länge för att veta om det används någon ytterligare fysisk 

dialog i kommunen.  

Malmös kommun redogjorde att det var olika förfaranden vid olika planärenden. 

Vid vissa tillfällen har de använt sig av annonsering som involvera utdelning av 

broschyrer som visade förändringar inom planområdet. Deltagaren var dock osäker 

om hur många tillfällen det var där denna metod hade använts. Därutöver har 

kommunen satt upp planscher som ger ut information om samråd och annat. 

Dessutom har kommunen rört sig ute i det fysiska rummet och informerat. Detta 

har de gjort genom att befinna sig i köpcentrum. Deltagaren berättade om exempel 

ute i Rosengårds centrum där de hade informerat ute i en vecka om förändringar i 

området.  

4.1.4 Informativ visualisering - en garanti i planeringsprocessen 

Den generella atmosfären under denna fråga var att kommunerna kunde försäkra sig 

om att informativ visualisering tog del av näst intill alla projekt i planprocessen. 

Gävle kommun påpekade även att de får fram denna typ av visualisering tidigt i 

planskedet. Orsaken till att göra det tidigt är enligt deltagarna från Gävle kommun 

att medborgarna ska få en tydlig bild av planen i god tid.  

Uppsala kommun resonerade att visionsbilder, plankartor och illustrationskartor är 

visualiseringar som tillhör vanligt förfarande i planeringen. Utöver dessa 

visualiseringar ansåg deltagaren att det kan vara svårt för planerarna att veta vad som 

är informativt eller inte. Detta är en åsiktsfråga för utomstående som läser kartan. 

Därmed kan det vara svårt för planerare att veta vad som är tillräckligt informativt 

för medborgarna.  
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I Linköpings kommun arbetar de redan mycket med detta, men det finns ändå en 

strävan att utveckla ytterligare inom det här området. Kommunen har spenderat 

mycket resurser på visualisering. De har bland annat använt sig av ett program där 

planerare har byggt upp städerna i 3d-modeller. Bland dessa program har specifikt 

programmet City Planner använts inom samråd under större arbeten, en fördjupad 

översiktsplan i det här fallet. Under samrådet får medborgare chansen att röra sig 

fritt inom stadens 3d-modell, klickar de på en plats får de information om planer 

och området. Sedan kan medborgarna även införa synpunkter på de specifika 

områden de är intresserade att påverka. Detta har varit intressant för de som har 

deltagit, dock är det samma situation som Uppsala kommun beskrev. Det är svårt 

att veta hur informativt det är för läsaren. Deltagaren från Linköping ansåg att det är 

tydligt för planerare i många fall men att det kan vara svårare för medborgare att 

förstå. I överlag anser Linköping att visualiseringsbilder ökar förståelse för planer. 

Det blir lättare att få en bild av hur höga byggnader kommer att bli och vad planerna 

faktiskt innebär, säger deltagaren.  

Mycket likt Linköping beskrev Malmös kommun att de arbetade med de typiska 

förfarandena med tidning och kommunhemsidan på internet. Dessutom arbetade 

Malmö med den nya tekniken city planer. Deltagaren beskrev att det går att gå in i 

programmet och kommentera hur ett område ska se ut. Denna nya teknik använd 

dock endast vid större projekt förklarar deltagaren. Utöver denna teknik beskriver 

deltagaren i frågan om tolk att bilder i den fysiska planeringen är en bra metod för 

att möta språkbarriärer. Malmös kommun försöker att alltid göra bilder beskrivande 

för att de med svårigheter med det svenska språket ändå ska förstå.  

Bollnäs kommun har använt sig av informativ visualisering vid tillfällen där det kan 

motiveras. Framförallt vid större planer där det finns en stor förväntan används 

detta. Det har även funnits ett antal mindre projekt som där speciell visualisering har 

använts i detaljplaneprocessen. Deltagaren från kommunen berättar att detta 

används i stort mån.   

4.1.5 Informering på plats personligen 

Vid denna fråga var kommunerna tämligen skilda i sina arbetssätt. I Gävle kommun 

var detta en bristvara och har inträffat endast ett fåtal tillfällen. När Gävle kommun 

arbetade med sin förra översiktsplan hade politikerna krävt av dem att åka ut till 

områden och föra dialog. Alltså är det något som kommunen har använt sig av, men 

intresse att göra det ytterligare fanns det ingen antydan för. 

Till skillnad från Gävle kommun berättade Uppsala kommun att de åker ut till 

områden oavsett om de innehåller utrikesfödda eller inte. Deltagaren från Uppsala 

talade om i intervjun att i de projekt hen hade deltagit i hade kommunen skapat 

fokusgrupper. Dessa var uppbyggda med människor som tillhör de mer utsatta 
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grupperna, som inte får sin röst hörd vanligtvis i dialogprocessen. Information på 

plats har Uppsala kommun spenderat mycket energi på, för att vara tillgängliga och 

kunna svara på frågor som kanske är simplast att berätta personligen. Dessutom ser 

deltagaren att det är viktigt att informera på plats för att medborgare ska kunna 

hjälpa till att ta fram bra utvecklingsförslag för det berörda området. 

Deltagaren från Linköpings kommun redogjorde att under projekt som hen hade 

arbetat med att de försökt skapa en typ av öppen dialog (samråd) med medborgarna. 

Detta skedde i exempelvis i ett område som är invandrartätt. I det området förde 

kommunen en öppen dialog som går att jämföra med öppet hus-event. Medborgare 

fick då komma förbi och ställa frågor öppet om planer och om bara själva området i 

sig. Sedan när kommunen hade fått kunskap om vad för typ av grupper rörde sig i de 

olika stadsdelarna av det invandrartäta området skapades fokusgrupper. Exempelvis 

plockades det ut en somalisk grupp ut som en fokusgrupp, för att höra vad de har för 

åsikter om utvecklingen inom området. Detta har även använts i tidigt skede i 

dialogen. Bollnäs kommun har i stora drag inte åkt ut personligen till områden för 

att föra dialog, vid ett fåtal olika projekt i segregerade områden har det hänt. Utöver 

dessa tillfällen är det oklart enligt deltagaren, dessutom vet hen inte personligen hur 

dialogerna på plats har bedrivits.  

Avvikande från de andra kommunerna har Malmös kommun använt sig av detta förr 

men har på senare tid lagt ned detta arbetssätt. Till början arbetade Malmö med att 

använda sig av kontaktpersoner som har möjliggjort att kommunen kunde åka ut till 

specifika områden. Av en anledning som deltagaren inte visste om upphävdes detta 

system nyss och hen vet inte hur det ska utvecklas. Men det betyder inte att det är 

uteslutet från framtiden eftersom det fortfarande finns personer på kommunen som 

besitter kunskaperna inom det området. 

4.1.6 Tidig dialog- En fråga om planens omfattning och påverkan 

Tidig dialog var en fråga där samtliga kommuner på något sätt arbetade med att vara 

ute i ett tidigt skede. Gävle kommun valde att göra detta beroende på planen och 

vad förutsättningarna krävde. Exempel på planer då kommuner valde att göra detta 

var i kommunens översiktsplan och planen för Gävle stad 2025. Dessa planer utgick 

från att grundligt undersöka områden för att förstå medborgarnas uppfattning och 

åsikter.   

Uppsala kommun arbetade ofta med den tidiga dialogen för att enklare forma 

samrådsförslag. Detta förenklade kommunens arbete och möjliggjorde att 

synpunkter kunde tas in tidigare istället för att ta in synpunkterna först till samrådet. 

Kommunen har även fått tydliga politiska ambitioner att öka medborgardialogen och 

innovativa sätt för den utvecklingen förenklas av tidig medborgardialog.  
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Linköping kommun beskrev ett liknande arbetssätt som de övriga nämnda 

kommunerna. I vissa sammanhang har kommunen arbetat i tidiga skeden, detta 

avgörs genom att kommunen gör en bedömning om planen har ett behov av det. 

Det kan vara planer som påverkar väldigt få människor och små ändringar har utförts 

i planen. Vid planförslag som påverkar väldigt många människor är kommunen 

ibland ute i ett tidigt skede för att undersöka människor uppfattning av området. Vid 

större satsningar och i kommunens mest segregerade områden tenderar kommunen 

att vara ute tidigt för att föra en dialog med medborgare. Ett arbetssätt för den tidiga 

dialogen i segregerade områden har varit att använda sig av fokusgrupper, där utsatta 

och minoritetsgrupper har fått chansen att uttrycka sig över sitt bostadsområde. 

Planprogram över Skäggetorp är kommunens tydligaste exempel på denna form av 

tidiga dialog.  

Bollnäs kommun har också använt sig av dialog i tidiga skeden av planförslag. 

Kommunen arbetar likt Linköping kommun och gör en bedömning utifrån ett 

områdes behov av tidig dialog. Planförslagets påverkan på medborgarna avgör i 

många fall kommunens arbetssätt.  

Tidig dialog med medborgare är en självklarhet för Malmös kommun, när det 

kommer till planprogram. Deltagaren beskrev att om en plan behandlar exempelvis 

ett område där det bor en väldigt stor befolkning bjuder de in medborgarna i ett 

tidigt skede. Deras arbetssätt sker även på olika förfaranden. Ett exempel 

kommunen lyfte var ett planprogram där de hade befunnit sig i en park mellan två 

områden. Vid detta förfarande försökte kommunens anställda tala med så många 

människor som möjligt och informera. 

4.1.7 Preferenser och särskilda behov 

Frågan om nyanländas plats i staden och deras preferenser samt behov i planeringen 

hade ett generellt tema bland de tillfrågade kommunerna. Gävle kommun har inte 

undersökt preferenser och behov bland nyanlända. Kommunen har dock genomfört 

marknadsföringskampanjer i samband med översiktsplan 2030, som gjorde 

processen mer tillgänglig för nyanlända. Nackdelen med marknadsföringen var att 

den endast var på svenska. Detta försvårade nyanländas förståelse för kampanjen.  

Uppsala kommun har likt Gävle kommun inte undersökt behov eller preferenser för 

nyanlända. Kommunen har ett arbete kopplat till nyanlända där de vill skapa 

lämpliga bostäder att bo i och skapa goda miljöer för nyanlända. Deras dialog med 

nyanlända kring den frågan var oklar. Linköping kommun har inte undersökt 

preferenser och behov för nyanlända.  

Bollnäs kommun likt resterande tillfrågade kommuner har inte undersökt 

preferenser och behov för nyanlända. Deltagaren från Bollnäs uttryckte ett behov för 

förbättringen på detta i framtiden. Malmös kommun hade, vad deltagaren visste, 
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inte gjort någon undersökning om preferenser eller särskilda behov för nyanlända. 

Hen tror även att om någon sådan undersökning skulle komma till händelse skulle en 

annan förvaltning på kommunen arbeta med det. 

4.1.8 Lokala organisationer - en nyckel till att nå ut 

Involvering av enskilda organisationer i planprocessen var ett ämne som behandlades 

med kommunerna. Detta på grund av deras förmåga att involvera mer medborgare i 

dialoger med kommuner. Nästan samtliga kommuner beskrev ett arbete för att ha 

en positiv dialog med organisationer och personer som är delaktiga i föreningar. 

Uppsala kommun arbetade på flera olika sätt med dessa och träffade ett stort antal 

bostadsföreningar, idrottsföreningar, studiefrämjande organisationer, etniska 

föreningar och etniska minoriteter. Kommunen försökte även primärt nå ut till flera 

nyckelpersoner som representerar stora grupper i områden.  

Gävle kommun arbetade även med nyckelpersoner inom deras register för 

föreningar i samband med planförslag. Detta för att komma i kontakt med aktuella 

personer inför en planfråga. Arbetet handlar mycket om att ha rätt kontakter inom 

områden, som ofta ändras med tiden. Kommunen belyste svårigheten att hålla 

kontakten med talespersoner för grupper och att ständiga förändringar krävde att 

kommunen hade en tät kontakt med aktuella personer.  

Linköping kommun har vid enskilda tillfällen involverat organisationer i planförslag. 

Vanligtvis kontaktar kommunen nyckelpersoner som är delaktiga i organisationer. 

Kommunen har även en dialog med föreningen muslimska Linköping som har 

bidragit med att hjälpa nyanlända att översätta synpunkter åt kommunerna. Bollnäs 

kommun arbetade inte med att nå ut till lokala organisationer eller nyckelpersoner 

för områden. Malmös kommun arbetar inte specifikt med organisationer utan 

istället erbjuder exempelvis föreningar att kommunen kommer ut till dem och 

berättar om förslag.  

4.2 Resultatsammanfattning - Åtgärdsområden  

Under första frågan framgick det att kommuner generellt är dåliga på att avgöra 

huruvida en person är nyanländ eller inte. Men utifrån deras tolkningar och 

perceptioner syns det tydligt i tabell 1 att det endast var ett fåtal eller inga nyanlända 

som deltog i samråd och medborgardialoger. Förklaringarna från kommunerna var 

at de kan ha tolkat människors bakgrund fel, låg information om rättigheter till 

nyanlända och svåra att nå ut till.  

Språkbrister visade sig att vara ett av kommunernas största problem, alla delade 

åsikten att detta var något som de ville och kunde förbättra sig inom. Frågan om tolk 

påvisade sig vara en resursfråga, som de mindre kommunerna indikerade att besitta i 

större del. Dock har tolk använts vid något tillfälle i nästan alla kommuner. 
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Dessvärre tydde de andra problemen runt språk att kommunerna var av något 

passiva och besatte svaga kunskaper om hur de skulle lösa språkbrister. Exempel på 

detta är att de flesta kommunerna inte har översatt sina planarbeten på 

kommunernas hemsidor, som inte ses som ett resursproblem. 

Annonsering och spridning av information om planprocessen är kommunerna 

relativt skickliga på. Samtliga har gett ut bred information på de vanliga förfarandena 

såsom via internet (främst kommunhemsidor) och tidning. Utöver dessa 

tillvägagångssätt har sociala medier av flera slag använts av kommunerna och digitala 

skärmar runtom kommunen. I den fysiska miljön har de flesta kommunerna samlats 

vid stora mötesplatser (exempelvis köpcentrum) och delat information om 

planeringsärenden. Endast ett fåtal kommuner stack ut med speciella metoder. 

Under intervjufråga fyra framgick det att alla deltagande kommuner har använt sig 

av informativ visualisering. Den generella användningen var inom större planprojekt 

såsom översiktsplaner och betydande detaljplaner. Däremot berättade kommunerna 

att det förekom vid även mindre detaljplaner. Flera av kommunerna ansåg dock att 

det är svårt att avgöra hur bra informativ visualisering är för läsaren vilket skapar 

problematik vid definitionen av frågan. Två av de medverkande talade om ny teknik 

som används inom deras planering. Denna teknik kallas city-planner vilket låter 

användaren röra sig fritt i en 3d-modell av kommunen som kan sprida 

planeringsinformation på ett mer simpelt sätt.  

Frågan om kommunernas planerare åker ut på planområden personligen och 

informerade om planprocessen skiljdes mellan deltagarna. För somliga var detta en 

bristvara medan det för andra var en självklarhet. Det fanns en tendens att större 

kommuner gjorde detta, som pekar på att det kan vara en resursfråga. Tabell 1 visar 

tydligt på att samtliga kommuner är ute tidigt skede när det kommer till 

planeringsprocessen. Dessutom argumenterade deltagarna att skapa dialog med 

medborgare i god tid är viktigt för att planunderlaget ska bli så bra som möjligt. 

Trots att kommunerna är ute i tidigt skede i de flesta fall är detta inte en 

självklarhet. Om uppfattningen av en plan är att ett fåtal medborgare påverkas kan 

en tidig dialog undvikas.  

Hela deltagargruppen berättade att deras kommuner inte har sökt efter speciella 

preferenser eller särskilda behov för nyanlända i sin planering. Endast Uppsala 

kommun talade om ett specifikt projekt där bostäder med god miljö ska inriktas för 

nyanlända. Utöver det är detta en bristvara hos alla deltagande kommuner. 

Attityden hos kommunerna var dock att alla ville förbättra sig inom området och 

lägga mer energi på det. Involvering av lokala organisationer var i överlag en 

självklarhet för de flesta kommunerna. Bostadsföreningar, idrottsföreningar etniska 

föreningar tillhörde de mest vanliga typerna av organisationer som kommunerna 

kontaktade och samarbetade med. Deltagarna berättade att talespersoner för 
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grupper var ofta nyckeln för att kontakta organisationer. Dessvärre beskrev 

kommunerna att det var svårt att hålla kontakten med organisationerna vilket gjorde 

det svårt för dem att ge ut specifika exempel till denna studie.  
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5 Diskussion 

Diskussionskapitlet är en redogörelse av resultatkapitlet och en diskussion kring 

studiens tillvägagångssätt. Kapitlet kommer även diskutera andra metoder som hade 

genererat mer omfattande resultat. Dessa delar kommer att ta del som det första 

avsnittet i diskussionen. Därefter skildras resultatet med återkoppling till 

teorikapitlet, som sedan utvecklas och diskuteras.  

5.1 Metodikdiskussion 

Intervjuerna utfördes med sex yrkessamma på fem olika kommuner. Ändamålet 

med intervjuerna var att ta reda på kommunernas arbetssätt och tillvägagångssätt för 

att integrera nyanlända i medborgardialogen. Intervjuerna möjliggjorde en djupare 

inblick i kommunernas arbetssätt och gav möjlighet för följdfrågor. På grund av 

frågorna gav metoden ett brett kvalitativt resultat av data.  Resultatet av studien 

kunde varit annorlunda om mer intervjuer utförts med större geografisk utbredning. 

Andra kommuner i landet kunde presenterat andra arbetsmetoder i deras arbete för 

inkludera nyanlända i medborgardialogen.    

5.1.1 Nyanlända - fortfarande en tolkningsfråga 

Det är svårt för planerare att bedöma hur många nyanlända som deltar i 

medborgardialogen. Problemet uppstår på grund av svårigheterna att känneteckna 

vilka som är nyanlända. Detta gör att många frågor kring nyanländas deltagande kan 

definieras som en tolkningsfråga.  

5.1.2 Personliga erfarenheter med områden 

Under intervjuerna framkom det att nästintill varje deltagare refererade sina 

planerings-erfarenheter till ett specifikt område eller projekt. Detta var något som 

var förväntat. I metodkapitlet beskriver studien att den beaktar att det är enskilda 

personer från kommunerna som intervjuas. Detta innebär att det är personliga 

erfarenheter som redogörs och inte en hel kommuns. Detta är i stort sett 

oundvikligt om inte en hel kommun intervjuas, som togs upp i metodkapitlet i 

denna studie. Deltagarna beskrev i intervjuerna specifika områden eller projekt de 

kunde koppla ihop med frågorna och ämnet till denna studie. Bara för att 

kommunerna beskrev enskilda projekt där de arbetade med nyckelfaktorerna 

betyder inte detta att kommunerna har arbetat systematiskt. Ett bra exempel måste 

inte betyda att en kommun gör detta i tillräckligt stor omfattning. Alltså kan 

nyanlända påverkas i låg omfattning av positiva förslag då detta bör göras i större 

omfattning.  

När dessa områden och specifika områden dök upp under intervjun väcktes intresset 

av studieutförarna. Intresse väcktes eftersom här kunde deltagarna referera till 
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faktiska exempel av utförande av kommunerna, som gör dem till vittnen av 

utförandet. Detta gav intervjuernas kontenta trovärdighet och en vetenskaplig 

innebörd. I efterhand ses dessa områden som ett förslagsvis intressant fält att 

fördjupa sig i. Där kunde planerarnas faktiska utförande analyseras och hur deras 

projekt resulterade. Vid detta tillvägagångssätt hade alltså innehållsanalyser av 

översiktsplaner och detaljplaner varit mycket givande och hade skapat intressanta 

diskussioner.  

5.1.3 Skapar studiens metod en komplett checklista? 

Syftet med intervjuerna var att skaffa sig en upplysning om hur svenska kommuner 

arbetar med nyanlända idag utifrån de nyckelfaktorer som har hittats i 

litteraturgranskningen. Dessa skulle även valideras av kommunerna för att verifiera 

checklistans betydelse. Dessutom undersöktes det hur planerare upplever att 

medborgardialoger har nyanlända deltagare.  

Informationen som gavs till följd av intervjuerna visade på att ingen av samtliga 

intervjuade kommuner upplevde att nyanlända deltog i medborgardialogen (syns i 

tabell 1). Detta var ett överraskande resultat då ett par kommuner uppfyller 

nästintill alla nyckelfaktorerna för att nyanlända ska delta. Ett antagande som ligger 

till grund av detta är intervjuernas omfattning, det vill säga att det var för få 

nyckelfaktorer. Orsaken kan alltså vara att en eller flera ofunna nyckelfaktorer är de 

som faktiskt bidrar till ökat deltagande av nyanlända. En annan orsak kan vara att för 

få kommuner intervjuades och de som deltog var bristfälliga exempel. I alla fall kan 

denna diskussion pågå under en lång tid, det går att vinkla detta på flera sätt. 

Däremot påvisade alla deltagande kommuner att de frågor som ställdes var relevanta 

och centrala angelägenheter om nyanlända, som behandlas i resultatdiskussionen. 

Detta validerar samtliga nyckelfaktorer som har använts i studien och checklistan ses 

därmed som tämligen komplett.  

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Lokala organisationer 

Lokala organisationer får en allt större roll i samhällsplaneringen. Kondo (2012) 

poängterar att organisationer kan representera, utbilda och mobilisera medborgare 

för att utveckla planeringsinitiativ. I analysen av studien på de fem svenska 

kommunerna framkom det att kontakten med lokala organisationer inte är en 

regelbunden policy. Endast en kommun arbetade regelbundet med organisationer 

och nyckelpersoner i planprojekt. Flera av kommunerna hade i någon mån arbetat 

med frågan vid enskilda planprojekt. De minsta kommunerna var bland de 

deltagande kommunerna som inte arbetade särskilt mycket med organisationer. 

Anledningarna till detta var främst att dessa kommuner saknade tillräckligt med 
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personal för att genomföra en bredare dialog med allmänheten. Nuvarande personal 

saknade tid till att arbeta med frågan. Det saknas resurser för att genomföra större 

dialogsatsningar hos mindre kommuner. Större kommuner kan fördela mer resurser 

vilket har möjliggjort att de kan ha större kontakt med olika former av 

organisationer och föreningar. Specifikt mindre kommuner behöver mer resurser 

för att arbeta med medborgardialogen på ett bredare sätt. Dessutom framgick det 

under intervjuerna att det var mycket svårt att nå ut till socioekonomiskt svaga 

grupper.  

5.2.2 Preferenser och behov 

Städer i Sverige blir mer och mer mångkulturella. Enligt Khakee (2006) upplever 

nyanlända att de saknar en plats i staden. Svenska planerare bör därför undersöka 

preferenser och behov för att få ökad förståelse om gruppen. Detta skulle kunna öka 

deltagandet av gruppen och hjälpa nyanlända påverka sin tillhörighet och en kulturell 

förankring i sin boendemiljö. Samtliga kommuner besvarade att de inte undersöker 

preferenser eller behov bland nyanlända även om samtliga uttrycker möjligheter för 

förbättringen inom området. Anledningar till detta svar kan bero på flera faktorer. 

Det kan vara att kommuner inte undersökt nyanlända som en enskild grupp i 

samhället som behöver särskilt beaktande, utan valt att inte skingra den från det 

generella samhället. Funktionshindrade och pensionärer är en enskild grupp inom 

samhällsplaneringen som tas till extra hänsyn. Nyanlända bör också ses som en 

grupp som kräver extra beaktande i planering. Detta för att förenkla deras 

integration in i det svenska samhället. Khakee (2006) också menar att inkludering av 

nyanlända kan skapa tillhörighet och en kulturell förankring i sin boendemiljö. 

Deltagaren från Malmö förklarade att om det skulle genomföras förundersökningar 

angående nyanlända skulle det förmodligen hamna på en annan förvaltning än 

stadsbyggnadskontoret. Detta antyder på att nyanländas behov skulle förklaras 

utifrån personer som inte arbetar inom planeringen vilket kan skapa ett fortsatt 

uteslutande från medborgardialogen. Därmed anses lösningen vara att alla 

förvaltningar jobbar med frågor om nyanlända mer eller mindre. Andra anledningar 

kan bero på tid och att kommuner väljer att genomföra sin medborgardialog endast 

genom plan - och bygglagen. I framtiden bör forskning kring denna faktor vara 

central för ytterligare granska behov och preferenser bland nyanlända. 

Larsson och Jalakas (2014) talar om ett liknande scenario inom planeringen som 

skildrar orättvisor om jämställdhet, som kan jämföras med frågor om nyanlända. 

Författarna argumenterar för att det inte räcker med att beskriva i plandokument att 

jämställdhet ska tryggas för allas levnadsvillkor. Det som bidrar till icke-jämställdhet 

ska betonas och därefter kan konsekvenser, lösningar och mål beskrivas. Larsson och 

Jalakas resonerar att om kommuner generaliserar problem i plandokument 

synliggörs inte problemen som finns i samhället och beaktas då inte i planeringen. 
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Med detta sagt går det att dra likheter till planeringen och nyanlända. Inom frågor 

om nyanlända bör alltså deras problem beaktas i planeringen för att deras behov och 

preferenser inte ska negligeras.  

5.2.3 Lågt deltagande - en komplicerad diskussion 

Medborgardialogen och deltagandet i den processen påverkas av flera faktorer. 

Enligt Chi, Xu och Xue (2013) är de främsta faktorerna för icke-deltagande 

medborgarnas passiva attityd, saknad kunskap av processen och avsaknad av tid.  

Arnstein (1969) beskriver även att medborgare känner att de inte kan påverka 

planförslag, som gör att de inte deltar. Samtliga kommuner beskrev utifrån deras 

uppfattning att nyanlända inte deltar i medborgardialoger. Kommunerna upplevde 

att det var svårt att veta vem som är nyanländ i samrådsprocessen, trots detta fick 

kommunerna generalisera för att besvara frågan. Deras svar bekräftade den 

information som tidigare gjorts som beskriver det låga deltagandet av nyanlända i 

medborgardialogen. Kommunerna lyfte även intressanta analyser om varför 

deltagandet är lågt. Ett fåtal pekade på att nyanlända inte är medvetna om deras 

möjligheter att delta i planeringen och menade att det var svårt att nå ut till 

socioekonomiskt svaga grupper. En kommun lyfte även att interaktioner ute i det 

offentliga rummet med nyanlända från planerare generera stort intresse när de blev 

informerade att de kunde påverka den fysiska miljön. Denna fråga är central i 

framtida forskning då den kan undersöka attityder kring nyanlända och deras 

kunskap om planeringsprocessen. Detta visar att det finns ett tydligt problem som 

framtida forskning bör fortsätta undersöka och gå ännu mer djupgående kring.  

5.2.4 Tidigt skede 

Att vara ute i ett tidigt skede är betydelsefullt för en positiv medborgardialog enligt 

Arnstein (1969). Samtliga kommuner beskrev att dialog i tidigt skede hade skett vid 

olika tillfällen. Ofta avgjordes detta beroende på planens storlek och påverkan. Vissa 

kommuner gjorde detta ofta när det gällde segregerade områden eller utsatta 

områden, men främst i stora satsningar. Samtliga kommuner visade att de aktivt 

arbetar med denna fråga i viss kapacitet. Kommunerna lyfter segregerade områden 

och områden med höga antal utrikesfödda där det finns behov av tidig dialog. Detta 

visar att kommunerna förstår behovet av tidig dialog i planeringsprocessen. Arbetar 

kommunerna systematiskt med detta kan nyanlända påverka deras bostadsområden, 

som kan öka deras kulturella förankring till samhället enligt Khakee (2006).  

Kommuner bör arbeta systematiskt inom planer som påverkar på medborgare för att 

långsiktigt öka deltagandet.  
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5.2.5 Informativ visualisering 

Att beskriva den byggda miljön genom visualisering är ett användbart verktyg för att 

beskriva ett planförslag. Detta kan förenkla nyanländas förståelse av planering. 

Enligt Kallus (2016) skapar visualisering en djupare förståelse och även ett ökat 

deltagande. Dialogmötena blir även mer informativa och ökar intresset för 

planering. Informativ visualisering var något som samtliga kommuner aktivt 

arbetade med i sina planer. Samtliga kommuner tillämpade informativ visualisering i 

någon mån. I vissa fall i nästan samtliga planer och i vissa fall endast när 

kommunerna ansåg att det var nödvändigt. De större kommunerna använde detta i 

större omfattning och kunde lägga mer tid på visionsbilder, plankartor och 

illustrationskartor. Några kommuner lyfte även användningen av programmet city 

planner som ett bra verktyg, där medborgare kunde uppleva kommunens 

förändringar och lägga synpunkter digitalt. City planner är ett program där 

planerare har byggt upp städerna i 3D-modeller för öka förståelsen av planering. 

Detta användes parallellt med vanliga visualiseringsbilder. Denna nyckelfaktor 

påverkades i stor utsträckning av resursfrågan som är central i kommunernas 

möjlighet att tillämpa visualisering. Större kommuner har större möjligheter att 

visualisera planer och mindre kommuner är i disfavör. Frågor kring tillgången och 

kommuniceringen av city planner är central för att förstå hur pass effektiv denna har 

varit bland svenska kommuner. Det krävs att kommuner kommunicerar på effektivt 

sätt för att säkerställa att medborgare använder funktionerna. Men ökade resurser 

krävs för mindre kommuner ska kunna producera systematisk visualisering i 

planförslag.  

Ytterligare forskning kring nyare visualiseringstekniker skulle kunna vara intressant 

för att undersöka förbättringar av medborgardialogen.  

5.2.6 Tolk och språkbrister 

Kallus (2016) menar att tolk kan användas för att informera och effektivt öka 

deltagandet. Genom användningen av tolk skapas engagemang och information som 

kan spridas i ett bostadsområde. Enligt Kallus kan även information på plats med 

hjälp av tolk stärka det lokala engagemanget och öka deltagandet i 

planeringsprocessen.  Kommunerna kännetecknade detta som det mest 

problematiska med att nå ut till nyanlända och socioekonomiskt svaga grupper i 

samhället. Trots detta användes tolk ytterst sällan i kommunernas möten eller 

generellt i planprocessen. Somliga kommuner saknade en klar policy på kommunens 

arbete med tolkar, men beskrev enskilda fall där de tagit in tolk i samband med 

större planer. Användningen av “hobbytolkar” förekom även i enskilda fall. Andra 

kommuner använde inte tolkar i medborgardialogen överhuvudtaget. Generellt går 

det att notera att de mindre kommunerna i större uträckning tenderar att arbeta 

mindre med tolk. Där lyfte kommuner att det var främst resurser som var en av de 
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största orsakerna till att de väljer att inte använda tolk. Detta var generellt orsaken 

till de olika kommunernas arbetssätt kring denna fråga. Många kommuner beskrev 

en ökad entusiasm mot användandet av tolk och beskrev att användning av tolk 

antagligen kommer bli mer förekommande i framtiden. Verkligheten för mindre 

kommuner är däremot mer osäker, mer resurser kommer krävas för att kunna 

genomföra användandet av tolkar i medborgardialoger. I framtida forskning är denna 

fråga viktig och uppföljningar på kommunernas arbete med tolkar är essentiellt.  

Översättningen av planförslag och planprogram var även en fråga som besvarades av 

kommunerna. De flesta kommuner översatte planer vid behov och vid enskilda fall. 

Ingen av kommunerna en klar policy utan beslut togs utifrån behovet och 

möjligheterna. Även funktioner via kommunens hemsidor möjliggjorde 

översättningar av planer, men hur bra i praktiken fungerade var oklart. Uppsala 

kommun lyfte problem med att kunna besvara följdfrågor på planer då detta krävde 

tolkstöd. Vissa kommuner översatte även planförslag på förfrågan. Även i detta fall 

lyfte kommuner resursfrågan som främsta anledningen till att inte mer planer 

tillsammans med att behovet inte existerar att översätta mer planer är de redan gör 

idag. För mindre kommuner var översättningen av planer generellt mindre 

förekommande vilket direkt kan förklaras av deras mindre möjligheter att göra 

detta. Mer förekommande översättningar är nödvändig i områden med höga antal 

utrikesfödda för att säkerställa ökad deltagande. Även i framtida forskningar krävs 

fokus på denna fråga och fler kommuner bör tillfrågas om deras arbetssätt till denna 

fråga.   

5.2.7 Annonsering och marknadsföring 

Enligt Kallus (2016) är redovisning av planer på internet (kommunhemsidan) högst 

förekommande i dagens planering. Även om detta positivt förbättrar planer finns det 

även nackdelar med detta då många samhällsgrupper saknar tillgång till internet. Att 

istället informera på flera sätt är ett tillvägagångssätt som Kallus förespråkar. 

Kommunerna hade olika tillvägagångssätt för att nå ut bort information. Sociala 

medier var ett verktyg som vissa kommuner använde för att sprida information, 

speciellt genom Facebook. Andra tillvägagångssätt som beskrevs av kommunerna var 

att fysiskt vara på gallerior, sätta upp affischer i områdets centrum, reklam på radio, 

tv och använda sig av reklam utefter motorvägar vilket var fallet i ett enskilt tillfälle. 

Andra metoder var brevutskick och att använda sig av digitala skärmar. En annan 

kommun hade hyrt lokal centralt i området som skulle förändras och hade dialog 

med förbipasserande vid lokalen där kartor hade hängts upp. Kommunerna använde 

flera olika arbetssätt för dialog och hade intressanta tillvägagångssätt. Mycket av den 

kommuniceringen kommunen använder är dock på svenska, som begränsar antalet 

personer som kan ta del av informationen. Skulle kommunen översätta på arabiska 

eller engelska skulle deltagandet antagligen öka.  
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5.2.8 Informera i utsatta områden 

Att informera medborgare om deras möjligheter att delta i planeringsprocessen är 

centralt för att öka deltagandet (Arnstein, 1969). Därutöver beskriver Kallus (2016) 

att en utfärd av planerare till områden med exempelvis höga antal utrikesfödda kan 

vara en effektiv metod för att förklara planeringsprocessen djupare.  

Kommunikationen mellan tjänstemän och medborgare är avgörande för en positiv 

medborgardialog. Kommunerna har arbetat olika med att åka ut till områden för att 

föra dialog. Vissa kommuner har endast i större planer åkt ut till enskilda områden 

för att föra en dialog. Andra kommuner åkte ut till områden och utförde 

fokusgruppsmöten med medborgare, ofta i socioekonomiskt utsatta områden. Även 

öppet husevent förekom i många områden där medborgare kunde få information och 

ställa frågor. En enskild kommun hade nyckelpersoner som var ansvariga för 

områden i kommunen och skapade dialogmöten mellan tjänstemän och medborgare. 

Här finns det tydliga tendenser att kommunerna vill bli bättre och arbeta mer med 

denna metod. Kommunerna talade inte omfattande om detta men en slutsats går att 

dra att metoden är karaktäriserat med resursproblem då det kostar att skicka ut 

planerare eller politiker. Detta tyder på att kommunerna själva funderar ut ett 

tillvägagångssätt att bli bättre inom området och kan förmodligen komma fram till 

ett beslut som är effektivast för dem. Deltagarna lyfte också att medborgare blev 

mer involverade efter fokusmötena och detta är något som bör fortsättas för 

ytterligare deltagande i fler områden.  

5.3 Rädsla och lagstiftning hos kommuner hindrar 

deltagande av nyanlända 

När studiens metod tog framfart var tanken att runt tio kommuner skulle tillfrågas 

att delta i intervjun. Dessvärre framgick det relativt kvickt att kommunerna undvek 

intervjuerna och var aktsamma att delta i diskussionen om nyanlända. 

Svarsfrekvensen på de tillfrågade kommunerna var en mycket låg procenthalt, av 

trettio kommuner som tillfrågades var det endast fem som ställde upp för intervju. 

Detta ger en svarsfrekvens på 20 %. Det var mycket förvånande att kommuner som 

pekades ut som skickliga på frågor om integration av Reforminstitutet (2015) inte 

ställde upp. Dessutom var det flera kommuner som visade intresse till en början 

men slutade sedan att svara när de fick frågorna skickade till sig. Detta visar på att 

frågorna skulle varit formulerade på ett annorlunda sätt som inte stängde in 

kommunerna i ett hörn. Dessutom kan detta peka på att kommunerna inte har tid 

att delta eller att de är bara rädda att delta i diskussionen om nyanlända. Denna 

rädsla syntes även på de kommuner som redan hade ställt upp. Specifikt första frågan 

som behandlade hur deltagaren uppfattade antalet nyanlända på bland annat samråd. 

Deltagarna visade rädsla för misstolkning att de stämplade personer som nyanlända. 

Vid resten av frågorna var stämningen att kommunerna även var rädda att deras 
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ryktbarhet skulle riskeras om de presterade “dåligt” på frågorna. Allt detta 

tillsammans startade diskussioner mellan forskningsutförarna. 

I samband med den låga svarsfrekvensen och den undergående rädslan som de första 

intervjuade kommunerna påvisade togs ett beslut mitt under 

genomförandeperioden. Beslutet var att en ytterligare fråga skulle tilläggas till 

intervjuerna, som innefattar dessa nya diskussionsämnen. Frågan som ställdes 

frågade de deltagande kommunerna hur de tror att andra kommuner tänker när de 

inte vill delta i diskussionen om nyanlända. Eftersom kommunerna som ställde upp 

hade förmodligen tvivelaktigheter själv när de medverkade i studien, därav 

förväntades en inblick i andra kommuners tänkande att finnas.  

Innan den bredare diskussionen tog rum var de deltagande kommunerna enade om 

att det är svårt att tala för andra kommuner. De syftade mycket på att arbetssättet 

kan skildra i stora drag mellan kommun till kommun. Uppsala kommun instämmer i 

detta och pekar dessutom på att situationerna kan se olika ut för alla kommuner, 

angående tidsbrist och liknande. Gävle kommun beskrev utifrån hur de såg på frågan 

och anspelade på att hela frågan om nyanlända är en krånglig frågeställning. 

Dessutom talade deltagarna om att de inte hade själva ett välfungerande arbetssätt 

inom just den frågan just nu och förstår att andra inte heller har det. Gävle syftade 

då på att de kan se att andra kommuner inte vill ställa upp för att visa att det sker 

bristfälliga metoder i dagsläget i de andra kommunerna. Linköpings kommun 

redogör för en liknande teori, som innefattar att kommunerna är rädda för att bli 

hotade. Med detta syftar deltagaren från Linköping på citat eller andra uttalanden 

från kommunen som kan vändas tillbaka mot dem. För den delen vill inte 

kommuner se sårbara ut menar deltagaren, som möjligen kan ske om kommunen 

associeras med något negativt. Om en kommun presterar “dåligt” inom denna studie 

kan deras rykte och prestige skadas. Detta kan vara en orsak till den låga 

svarsfrekvensen.  

Malmö kommun och Uppsala kommun resonerade att problemet härstammar hos 

faktumet att gruppen nyanlända generellt inte kopplas indirekt med fysisk planering. 

Uppsala talar om att de riktar sig mot den större generella gruppen människor som 

bor i områden och inte specifika mindre grupper förutom vid ett fåtal tillfällen. 

Malmö redogör för samma begrundande om att de inte riktar in sig på mindre 

grupper i planeringen utan istället fokuserar på den generella populationen. 

Deltagaren från Uppsalas kommun argumenterar för att det är vanligare att 

grupperna barn och äldre hamnar i fokus i planering, eftersom dessa grupper 

tenderar till att ha speciella preferenser (rörelsefrihet, perspektiv). Dessutom 

fortsätter deltagaren med att gruppen nyanlända skulle få sin förtjänade plats i den 

fysiska planeringen om det finns skäl att gruppen har avvikande åsikter från övriga. 

Dock är betydelsen för involvering av nyanlända i medborgardialogen tydligt bevisat 
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av denna studie. Khakee (2006) förklarar i sin bok att nyanlända är en samhällsgrupp 

som är utsatt i samhället och har svårt att finna sin plats i staden, som skulle 

förändras om planerare fokuserade på nyanlända i den fysiska planeringen. 

Dessutom diskuteras detta av Kallus (2016), som i sin studie pekar på att utsatta 

samhällsgrupper som nyanlända har ett behov av specialbehandling. Detta pekar på 

att svenska kommuner antingen undviker frågan om nyanlända för att de inte har 

tid, resurser eller ork att koncentrera sig på specifika mindre grupper eller att de 

inte är medvetna om nyanländas situation. Dessvärre är slutsatsen av detta 

densamma, många svenska kommuner arbetar inte med frågor om nyanlända. 

Orsaken till att kommuner inte ställde upp för intervju om hur de arbetar med 

nyanlända är utifrån de deltagande kommunerna att; de arbetar inte om frågor om 

nyanlända. Då uppstår frågan varför svenska kommuner inte arbetar med en sådan 

stor samhällsgrupp som behöver inriktad koncentration för sina behov och 

preferenser. Detta är något som nästintill alla deltagarna från intervjuerna har 

samma svar på. Dessutom är svaret något som forskningsutövarna har misstänkt och 

diskuterat om under studiens gång. Svaret är att problemet ligger hos högre makter, 

de som lagstiftar.  

Samtliga deltagande kommuner pekar på att problemet att få kommuner arbeta om 

specifikt nyanlända ligger hos lagstiftningen. Detta går det att beskriva utifrån hur 

Gävle kommun förnimmer situationen. De tycker att det är svårt att veta vilken 

särskild typ av projekt eller del av planeringsprocessen där det är högst lämpligt att 

lyfta synpunkter och engagemang om nyanlända. Följaktligen föreslår en av 

deltagarna från Gävle kommun att det kanske borde ske en större förändring hos 

Plan- och Bygglagen när det kommer till medborgardialogen. Detta kan förklaras av 

Uppsala Kommun och Bollnäs kommun som att det finns en stor ovana att föra 

dialoger på ett nytt sätt än det som bedrivs idag. Denna ovana kommer ifrån vad 

deltagaren från Linköpings kommun pekar på att vissa kommuner är skickliga inom 

området och arbetar mer inom det. Sedan finns det kommuner som presterar sämre 

inom området och spenderar istället resurser på ålderstigna metoder, som enligt hen 

kännetecknar klassiska samrådsmöten med negativ stämning. Dessutom uttrycker sig 

deltagaren att det finns en frustration hos många kommuner när det kommer till 

arbetet med medborgardialog. Vissa känner sig tvingade men det finns även många 

kommuner som känner sig begränsade, att de vill arbeta mer med detta men har inte 

tid eller resurser. Detta påstående höll majoriteten av deltagande kommuner med 

om. Bollnäs beskrev problemen som uppstår för en liten kommun som de själva. 

Deltagaren redogjorde att viljan finns bara att resurserna inte räcker till när deras 

organisation är liten. Därtill ligger orsaker som bostadsbrist resonerade Linköpings 

kommun. Bostadsbristen och pressen som ligger hos kommunerna att producera 

mycket bostäder snabbt kan orsaka att processen i sig inte gör de förundersökningar 

som behövs. Bollnäs förklarar att de inte arbetar indirekt med integrationsfrågor till 
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stor del utan förhåller sig till de lagar som finns. Det enda krav som finns är att 

medborgarna ska nå ut till kommunerna och inte åt det andra hållet, med undantag 

för större omvandlingsprojekt.  

Slutsatsen av detta är att ett stort problem ligger hos lagstiftningen. Vissa kommuner 

arbetar endast utifrån vad lagarna kräver av dem och andra som vill förbättra 

situationen för nyanlända kan inte göra det, då de blir begränsade. Utöver Gävles 

synpunkt att det bör ske förändringar i Plan- och Bygglagen framgår det även i 

diskussionen med de andra kommunerna att lagkorrigering skulle bidra till nytta för 

nyanlända. Denna ovana som det diskuteras om skulle försvinna ifall en lag skulle 

ställa krav på att kommunen måste arbeta om frågor som involverar nyanlända. 

Dessutom skulle ett krav på kommunen tvinga de lagstyrda kommunerna att arbeta 

med detta och de som anser att resurser eller tid bör spenderas på andra frågor drivs 

mot samma mål. En annan lösning skulle kunna vara att den statliga 

resursfördelningen skulle kunna åtgärda olika kommuners förutsättningar.  

Mycket av det som har diskuterats lutar mot det som Gävle kommun beskriver; det 

är svårt att veta var i processen frågan om nyanlända bör tas upp. Detta bör dock 

lagstiftare kunna lösa i framtiden.  

5.4 Förmodade åtgärdsområden 

I denna del av diskussionen kommer ytterligare problem behandlas, men i detta fall 

är det förmodade åtgärdsområden av studieutövarna.  

Under arbetets gång har studien avgivit tankar och känslor av att det finns ytterligare 

nyckelfaktorer som skulle kunna delta i checklistan. Dessvärre har det inte funnits 

fler faktorer inom litteraturgranskningen och utökat letande. Följaktligen förekom 

det spekulationer och det utfördes även en del reflekterande över att finna extra 

nyckelfaktorer. Efter en hel del av begrundande förmådde sig studieutförarna att 

samarbeten med större organisationer, såsom statliga, kan vara en lösning till att fler 

nyanlända ska delta i medborgardialogen. Under intervjuerna berättade en av 

deltagarna en teori om att många nyanlända inte vet om sina egna rättigheter, som 

därmed leder till icke-deltagande på samråd. I och med detta triggades tankar om 

vem som faktiskt berättar vilka rättigheter som nyanlända har för de nyanlända.  

Den första tanken var att migrationsverket var de som ansvarade främst för att tala 

om rättigheter. Dock säger Migrationsverket (u.å.) på deras hemsida att det är 

Arbetsförmedlingen, Sveriges kommuner och landsting som har uppdraget att arbeta 

med integrationen för att komma in i det svenska samhället. Detta uppför tankar om 

att det måste ske ett större samarbete mellan dessa stora organisationer för att 

informera om planprocessen för nyanlända och att de kan påverka sin omgivning. 

Detta är något som inte borde vara problematiskt då migrationsverket även nämner 
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att de samarbetar redan med landsting, kommuner och länsstyrelser. Om dessa 

skulle samarbeta och koncentrera sig på att informera om planprocessen för alla 

medborgare skulle en mer demokratisk planeringsprocess bli uppnådd. Detta 

påstående grundar sig på studiens påträffande av att det är svårt att nå ut till alla 

medborgare angående medborgardialog, men specifikt till nyanlända.  
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6 Slutsats 

6.1 Checklista  

Målet med denna studie är att fler nyanlända ska delta i medborgardialogen, som 

specifikt involverar samrådsprocessen. För att uppnå detta skulle en 

litteraturgranskning av teori och tidigare studier inom ämnet utföras för att hitta de 

nyckelfaktorer som pekar på ett ökat deltagande av nyanlända. Detta fulländades och 

totalt identifierades åtta nyckelfaktorer. Dessa faktorer omvandlades till frågor som 

ställdes till fem svenska kommuner. Kommunerna tillfrågades om de arbetade med 

frågor om nyanlända, vilket påvisade ett omfattande och godtycklig respons. 

Resultatet visade att alla kommuner arbetar med detta till viss del.  Metoden är 

delvis bristfällig då samtliga medverkande upplever att det är få eller inga alls 

nyanlända som deltar i samrådsprocessen, trots att ett antal kommuner som 

uppfyller nästintill alla nyckelfaktorer. Dock påvisade hela gruppen av deltagande 

kommuner på att frågornas ståndpunkt och betydelse var centrala i frågan om 

nyanlända även om de inte var skickliga inom specifika områden. Anmärkningsvärt 

är det dessutom att en slutsats dras av att kommuner som inte uppnår vissa 

nyckelfaktorer är orsakat av svaga resurser. Det kan även spekuleras om att det bör 

ske förändringar i den statliga resursfördelningen så att kommuner kan arbeta mer 

med detta. En gemensam ståndpunkt med de deltagande kommunerna är att de 

nyckelfaktorer som är mer resursberoende fortfarande är väsentliga i diskussionen av 

ämnesområdet. Alltså är frågorna som ställdes till kommunerna centrala och viktiga 

för checklistan som utformas för att kommuner ska lyckas involvera fler nyanlända i 

medborgardialogen.  

Nedanför redovisas den färdigställda checklistan som kommuner ombeds att använda 

för att öka deltagandet av nyanlända. Detta i synnerlighet inom samråd men också i 

övriga medborgardialoger. 

Tabell 2. Checklista som kommuner kan använda för att öka deltagandet av nyanlända inom 

medborgardialog 

Checklista för ett ökat deltagande av nyanlända X 

Har ni översatt plandokument på flera språk?   

Har ni kontaktat lokala organisationer? (t.ex. bostadsrättsföreningar, 

idrottsföreningar) 
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Har ni sökt upp nyanländas behov och preferenser?   

Har ni använt er av informativ visualisering för att underlätta förståelsen 

av planeringen? 

  

Har ni gett ut information utöver de vanliga tillvägagångssätten, som 

tidning och kommun hemsida? 

  

Har ni gått ut med information om planärenden och planprocess ute i 

den fysiska miljön utöver vid planområdet? 

  

Har ni åkt ut med planerare och informerat om planprocessen på plats i 

invandrartäta områden? 

  

Har ni använt er av tolk under samrådsprocessen och andra 

dialogtillfällen? 

  

Har ni informerat tidigt i planprocessen och givit medborgarna en chans 

att påverka? 

  

6.2 Ytterligare slutsats - riktlinjer och lagstiftning 

Vid genomförandet av denna studie tillfrågades ett stort antal svenska kommuner att 

delta i studien. En mycket låg svarsfrekvens och en bakomliggande rädsla hos 

kommunerna öppnade upp för en ny frågeställning i studien. Frågan utgick från de 

redan medverkande kommunerna och behandlade deras teorier varför andra svenska 

kommuner undviker frågor om nyanlända. Under denna frågeställning lyfte de 

deltagande kommunerna att det saknas tydliga riktlinjer och policyer kring 

nyanlända i planeringsprocessen. Detta tyder på att många av kommunerna arbetade 

utifrån den lagstiftning och riktlinjer som de var tvungna att följa, utan att ta större 

steg för att arbeta ytterligare med dialog. Dessutom uppgav de deltagande 

kommunerna att det finns en frustration för de som är intresserade och skickliga 

inom området att de blir begränsade att utföra ytterligare arbete med detta. 

Slutsatsen är därför att lagstiftning kring medborgardialog bör omarbetas och 

utvecklas till ett modernare synsätt på hur medborgardialog mellan medborgare och 

tjänstemän ska utföras.  
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7 Framtida studier 

Framtida studier skulle kunna fokusera på de nyanlända. Inom denna studie har 

koncentrationen varit riktat mot kommunerna och deras arbetssätt. En bredare 

efterforskning där nyanländas egna tankar om vad som skulle attrahera dem till 

medborgardialoger skulle kunna föranleda intressanta diskussioner. Ytterligare ett 

område som är kopplat till det sistnämnda som skulle bidra till ämnesområdet är 

undersökningar av lokala organisationer. Detta är något som inte fullbordades i 

denna studie och skulle därför vara mycket givande för framtida studier. Dessutom 

slutfördes inte det interna målet att en stor grupp svenska kommuner skulle 

intervjuas och att många nyckelfaktorer skulle upptäckas i litteraturgranskningen. 

Om framtida studier som denna även använder en liknande metod, bör djupare 

förundersökningar vederfaras för att utöka kvantiteten av deltagande kommuner och 

nyckelfaktorer. Detta skulle ge en mer omfattande studie med ansenlig betydelse. 

Därutöver skulle aspekten över hur samarbetet med länsstyrelse, migrationsverk och 

kommuner vara mycket givande för ämnesområdet. Detta skulle vara givande 

eftersom denna studie ser detta som ett förmodat åtgärdsområde. Varför detta 

skulle specifikt vara givande inom ämnesområdet är baserat på att dessa 

organisationer är de som integrerar nyanlända in i det svenska samhället. Deras roll i 

frågan är mycket essentiell och bör därför undersökas hur de kan bli bättre på att 

sprida information om samhällsplanering till nyanlända som inte vet om sina egna 

rättigheter. 



 

 
53 

Referenser 

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. Journal of the American 

Institute of planners, 35(4), 216-224. doi: 10.1080/01944366908977225 

Bengtsson, B., Myrberg, G. and Andersson, R. (2016). Ma ̊ngfaldens dilemman. 1st 

ed. Malmo ̈: Gleerups Utbildning. 

Boverket. (2016). En dialog som går utöver samråd enligt PBL. Hämtad 2017-02-22, 

från http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-

planering/medborgardialog1/vad-ar-medborgardialog/en-dialog-som-gar-utover-

samrad-enligt-pbl/ 

Boverket. (2015). Samråd om detaljplan vid ett standardförfarande. Hämtad 2017-04-

12, från http://www.boverket.se/sv/PBL-

kunskapsbanken/detaljplan/detaljplaneprocessen/standardforfarande/samrad/  

 

Chi, C., Xu, J. and Xue, L. (2013). Public participation in environmental impact 

assessment for public projects: a case of non-participation. Journal of Environmental 

Planning and Management, 57(9), 1422-1440. doi: 10.1080/09640568.2013.810550 

Denscombe, Martyn. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. 2. Uppl. Lund: Studentlitteratur 

Kallus, R. (2016). Citizenship in action: participatory urban visualization in 

contested urban space. Journal of Urban Design, 21(5), pp.616-637. doi: 

10.1080/13574809.2016.1186490 

Khakee, Abdul, (2006), Medborgardeltagande i samhällsplaneringen. i Blücher Gösta & 

Graninger Göran, red. Planering med nya förutsättningar. Ny lagstiftning, nya 

värderingar, s.11-23. Linköping University Electronic Press 

Kondo, M. C. (2012). Immigrant organizations in pursuit of inclusive planning: 

Lessons from a municipal annexation case. Journal of Planning Education and Research, 

32(3), 319-330. doi: 10.1177/0739456x11431574 

Larsson, A. and Jalakas, A. (2014). Jamstalldhet nasta!. 1st ed. Stockholm: SNS 

förlag. 

http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-planering/medborgardialog1/vad-ar-medborgardialog/en-dialog-som-gar-utover-samrad-enligt-pbl/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-planering/medborgardialog1/vad-ar-medborgardialog/en-dialog-som-gar-utover-samrad-enligt-pbl/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-planering/medborgardialog1/vad-ar-medborgardialog/en-dialog-som-gar-utover-samrad-enligt-pbl/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-planering/medborgardialog1/vad-ar-medborgardialog/en-dialog-som-gar-utover-samrad-enligt-pbl/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-planering/medborgardialog1/vad-ar-medborgardialog/en-dialog-som-gar-utover-samrad-enligt-pbl/
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/kommunal-planering/medborgardialog1/vad-ar-medborgardialog/en-dialog-som-gar-utover-samrad-enligt-pbl/
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplan/detaljplaneprocessen/standardforfarande/samrad/


 

 
54 

Laurian, L., & Shaw, M. M. (2008). Evaluation of public participation: the practices 

of certified planners. Journal of Planning Education and Research, 28(3), pp.293-309. 

doi: 10.1177/0739456x08326532 

Migrationsverket. (2017). Statistik. Hämtad 2017-02-27, från 

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html  

Migrationsverket. (2016). Vanliga begrepp när det gäller statliga ersättningar. Hämtad 

2017-02-22, från https://www.migrationsverket.se/Andra-

aktorer/Kommuner/Statlig-ersattning/Vanliga-begrepp.ht 

Migrationsverket. (u.å). Vårt Uppdrag. Hämtad 2017-05-27, från 

https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Vart-

uppdrag.htmlwww.slv.se/en-gb/group1/Food– Health/Keyhole-symbol/ 

ml   

Naturvårdsverket. (2009). Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av 

planer och program. Stockholm: Naturvårdsverket.  

OECD (2014), Is migration good for the economy?.  OECD Publishing, Paris, 

Tillgänglig: 

https://www.oecd.org/migration/OECD%20Migration%20Policy%20Debates%

20Numero%202.pdf 

Reforminstitutet, (2015), Så klarar din kommun integrationen av invandrare från länder 

utanför EU/EFTA: en uppdaterad ranking efter hänsyn till kommunernas olika 

förutsättningar. Stockholm: Reforminstitutet.   

SFS 2010:900. Plan- och bygglagen. Stockholm: Näringsdepartementet. 

SOU 2016:5. Medborgardialog och medborgarförslag: Erfarenheter av medborgardialog och 

medborgarförslag i kommuner, landsting och regioner. Stockholm. Sveriges Kommuner 

och Landsting. 

Strauss, A. (1987). Qualitative Analysis for Social Scientists. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Sveriges Kommuner och Landsting. (2012). Medborgardialog i planärenden. 

Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. 

https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Statlig-ersattning/Vanliga-begrepp.ht
https://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Statlig-ersattning/Vanliga-begrepp.ht
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Vart-uppdrag.htmlwww.slv.se/en-gb/group1/Food–%20Health/Keyhole-symbol/
https://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Vart-uppdrag.htmlwww.slv.se/en-gb/group1/Food–%20Health/Keyhole-symbol/
https://www.oecd.org/migration/OECD%20Migration%20Policy%20Debates%20Numero%202.pdf
https://www.oecd.org/migration/OECD%20Migration%20Policy%20Debates%20Numero%202.pdf


 

 
55 

Sveriges Kommuner och Landsting. (2015). Medborgardialog som del i styrprocessen. 

Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. 

Syrett, S. and Lyons, M. (2007). Migration, New Arrivals and Local Economies. 

Local Economy, 22(4), 325-334. doi: 10.1080/02690940701736710 

Åhman, H. (2013). Social sustainability – society at the intersection of development 

and maintenance. Local Environment, 18(10), 1153-1166. doi: 

10.1080/13549839.2013.788480



 

 
 

 


