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modellerna. 



Sammanfattning 

 
Intresset för medborgardialog och medborgardeltagande ökar och många kommuner 

önskar utöka och förbättra sin kommunikation med medborgarna. För att öka 

inflytandet och förbättra medborgardialogen är det viktigt att involvera medborgarna i 

ett tidigt skede i planprocessen. Studier har visat att planer där allmänheten involverats 

tidigt i planprocessen har större chans att gå igenom utan överklagan.  

 

Den här studien riktar sig främst till svenska kommuner och yrkesverksamma inom 

samhällsplanering. Det huvudsakliga syftet med studien är att övergripande undersöka 

vilka metoder och verktyg svenska kommuner använder för att kommunicera med 

medborgarna. För att ta reda på vilka metoder som används och hur dess fungerar har en 

enkätundersökning skickats ut till 62 kommuner med olika storlek och geografisk 

spridning. Fyra kompletterande semi-strukturerade intervjuer har genomförts med tre 

olika kommuner. Resultatet visade att svenska kommuner använder sig i övervägande 

av olika typer av dialogmöten och masskommunikation i sin kommunikation med 

medborgarna. Kommunerna uttryckte däremot en önskan om att använda fler digitala 

metoder om det fanns resurser inom kommunen. Många kommuner uttryckte missnöje 

över hur samrådsmöten och stormöten fungerar samtidigt som det är en av de vanligaste 

metoderna för medborgardialog. För att förbättra medborgardialogen och bredda 

delaktigheten krävs att dialogen inleds i ett tidigt skede och att metoder och verktyg 

som tilltalar en bredare allmänhet används.  

 

Nyckelord: Medborgardeltagande, kommunikation, dialog, inflytande, digitala verktyg, 

samhällsplanering, planprocess.



 

Abstract 

 
The interest in public participation is increasing and many municipalities express a wish to 

expand and improve their dialogue with the citizens. It is important to involve the citizens at 

an early stage in the planning process to increase the influence and improve the public 

participation. Studies have shown that the plans in which the public is involved at an early 

stage in the planning process are more likely to pass without any objections. 

 

This study is primarily focused on Swedish municipalities and professionals in urban 

planning. The main purpose of the study is to systematically investigate methods and tools 

that Swedish municipalities use to communicate with the public. To find out what methods 

are used and how they work s questionnaire has been sent out to 62 municipalities of different 

size and geographical location. Four additional semi-structured interviews were conducted 

with three different municipalities. The result showed that Swedish municipalities mostly use 

different dialogue meetings communicate with the public. However, they express a wish to 

use more digital methods if they had the resources to do so. Many municipalities expressed 

dissatisfaction over how the public hearings and larger meetings work while it is on the 

contrary the most common methods of communication with the public. In order to improve 

public participation it is important to involve and invite the public to communicate at an early 

stage in the planning process and to use methods that will appeal to a wider audience. 

 

Keywords: Public participation, communication, dialogue, influence, digital tools, urban 

planning, planning process. 
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1 Inledning 

Den moderna staden är komplex och planerad i noggrannhet, allt från infrastruktur till 

byggnadshöjd är planerade och uttänkta av yrkeskunniga. Sedan drygt 50 år tillbaka har 

medborgare haft möjlighet att yttra sig om och vara en del av planeringen av samhället 

(Gordon, Schirra & Hollander, 2011). Trots att medborgare har haft rätten att delta i 

planprocessen och trots att det har visat sig ha positiv påverkan på beslutstaganden är 

medborgardialog något som få beslutsfattare investerar i (Brody, Godschalk & Burby, 2003) 

För att stärka demokratin och känslan av delaktighet och inflytande i planeringsprocessen är 

det viktigt att skapa förutsättningar för en bra dialog mellan samhällsplanerare och 

medborgare. Dialogen mellan dessa parter är enligt Boverkets riktlinjer ett viktigt 

komplement till den representativa demokratin och kan bidra till bättre beslutsunderlag 

(Boverket, 2014 a). Fortsatt menar att det finns flera orsaker att satsa på en utökad 

medborgardialog. En utökad medborgardialog kan bidra till:  

• En stärkt demokrati 

• Bättre underlag (och därmed bättre resultat) 

• Att uppfylla lagstiftarens avsikter 

• Att uppnå nationella mål med koppling till inflytande 
 

Intresset för medborgardialog och medborgardeltagande ökar i utveckling och beslutsfattande 

(Riise, 2013). Samarbete med medborgarna har även visat sig ha en positiv inverkan på 

samhällsproblem, till exempel bekämpning av fattigdom (Chambers, 1997). Det finns även 

historiska exempel som menar att delaktighet utvecklar människans goda sidor och bidrar till 

en positiv utveckling av samhället. Dessa tankar har uttryckts av Aristoteles och har 

utvecklats av bland andra Rousseau (Riise, 2013). För att öka inflytandet och förbättra 

medborgardialogen är det viktigt att involvera medborgarna i ett tidigt skede i planprocessen. 

Studier har visat att planer där allmänheten involverats tidigt i planprocessen har större chans 

att gå igenom utan överklagan (Brody et al., 2003).  Även Riise (2013) styrker detta: ”Det 

finns också indikationer på att ett tidigt engagemang och medverkan i planeringsprocessen av 

medborgare faktiskt också leder till att en större andel av de beslut som diskuteras också 

genomförs”. 

 

 



 

Syftet med medborgardialog kan variera, ibland vill man endast informera om att en ny plan 

är under uppstart, ibland är finns ett behov att ta del om den information som medborgarna 

besitter. Få studier har gjorts på betydelsen medborgardeltagande har på stadsutvecklingen 

och vilka metoder som ökar deltagandet (Riise, 2013).  

 
 

1.1 Syfte, mål och avgränsning 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka metoder och verktyg det finns för 

medborgardialog och utvärdera olika metoder som kan bidra till en ökad kommunikation 

mellan samhällsplanerare och medborgare. Målet är att identifiera framgångsfaktorer och 

utmaningar i kommuners arbete med medborgardialog ur tjänstemännens perspektiv, samt att 

presentera metoder som svenska kommuner använder och hur dessa metoder fungerar.  

 

Studien riktar sig till svenska kommuner och yrkesverksamma inom samhällsplanering. 

Studien behandlar därmed inte politikers syn på medborgardialog. Det huvudsakliga syftet 

med studien är att övergripande undersöka vilka metoder och verktyg svenska kommuner 

använder för att kommunicera med medborgarna. Medborgarnas syn på de olika metoderna 

behandlas därmed inte i denna studie. 

1.2 Frågeställning 

För att öka medborgardeltagandet är kommunikationen mellan samhällsplanerare och 

medborgare viktig. För att undersöka ämnet närmare kommer följande frågeställningar att 

behandlas: 

• Vilka metoder finns för medborgardialog? 

• Vilka metoder använder svenska kommuner i sin kommunikation med medborgarna? 

• Hur fungerar dessa metoder? 

• Hur kan dessa metoder öka deltagandet i planprocessen och hur kan de förbättras? 
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1.3 Disposition 

Kapitel 1: Detta kapitel ger en bakgrund inom ämnet och svarar på varför denna studie är 

viktig. Kapitlet behandlar även studiens syfte, mål och frågeställningar.  

 

Kapitel 2: I kapitel 2 presenteras tidigare forskning inom ämnet. Kapitlet behandlar även 

olika metoder och verktyg av medborgardialog. 

 

Kapitel 3: Kapitlet beskriver de metoder som används för att utföra studien.  

 

Kapitel 4: I kapitel 4 presenteras resultaten av de olika metoderna. 

 

Kapitel 5: I detta kapitel diskuteras resultatet och jämförs med tidigare forskning.  

 

Kapitel 6: I kapitel 6 presenteras de slutsatser som kan dras av studien. 

 

Kapitel 7: I kapitel 7 ger förslag på framtida studier inom ämnet.  

 

 

 

 

 



 

2 Teori 

 

2.1 Planprocessen 

När en kommun har fattat ett beslut om att ta fram ett förslag till en ny detaljplan kan 

kommunen själv välja vilket förfarande förslaget ska handläggas med. De flesta planer 

handläggs enligt ett så kallat standardförfarande, se figur 1. Planprocessen inleds med att 

kommunen tar fram ett planförslag som måste godkännas av kommunens respektive nämnd 

för att få gå ut på samråd. Kommunen ska samråda med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten 

samt sakägare som berörs. I nästa skede måste kommunen informera i en underrättelse på 

kommunens anslagstavla, webbsida samt meddela sakägare som berörs. Innan ett beslut kan 

fattas måste kommunen även göra det nya planförslaget tillgängligt för granskning. Sakägare, 

myndigheter och andra berörda har under granskningen möjlighet att lämna synpunkter och 

förslag på planen. Efter granskning ska de förslag som inkommit under granskningstiden 

sammanställas, detta kallas granskningsutlåtande. Kommunen ska också ange förslag och 

ställningstaganden med anledning till de synpunkter som inkommit under granskningen. När 

detaljplanen senare antas kommunen meddela detta genom att detta på kommunens 

anslagstavla. 

 

 

 
 

Figur 1. Planprocessen vid ett standardförfarande. 

 

2.2 Medborgardialog 

För att reda ut begreppet medborgardialog bör man även definiera uttrycket ”medborgare”. 

Enligt Nationalencyklopedin (2015) är en medborgare en person som erhåller ett 

medborgarskap i en stat. I plan- och bygglagen (PBL) benämns medborgare istället för 

”kommunens medlemmar”. Begreppet innefattar alla som är bokförda i kommunen, äger en 
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fastighet eller som betalar kommunalskatt där. I vissa fall kan även enskilda som har särskilt 

intresse av planen räknas som kommunens medlemmar.  

 

Kommuner har en skyldighet enligt PBL att ha minst ett samråd med medborgarna under en 

planprocess. Dessa samrådsmöten är ibland den enda kontakten kommuner har med 

medborgarna under processens gång och förväxlas ibland med medborgardialog (SKL, 2015). 

Enligt boverkets rekommendationer för medborgardialog bör kommuner påbörja sin dialog 

med medborgarna långt innan samrådet och innan den formella planprocessen börjar 

(Boverket, 2014 a). 

 

Berger och Forsberg (2005) menar att planprocessen måste anpassas till både planerarnas och 

medborgarnas behov och önskemål om hur staden ska utformas. Vidare menar författaren att 

denna typ av interaktion är speciellt viktig med tanke på den förändrade 

befolkningssammansättningen i samhället. Hon beskriver att ”detta blir särskilt uppenbart 

när man riktar uppmärksamhet mot frågor om segregation och integration mellan åldrar, 

etniska grupper, kön, liksom segregering mellan regioner och stadsdelar” (Berger & 

Forsberg, 2005, s. 304).  

 

2.3 Medborgardeltagande 

Många är överens om att medborgardeltagande och medborgardialog är två viktiga element i 

planprocessen och något som måste förbättras i många kommuner i Sverige. Omfattningen av 

medborgardeltagande och formen av medborgardialog råder det däremot delade meningar om. 

Wanarat och Nuanwan (2013) menar att medborgare inte har tillräckligt med kunskap och 

därför borde inte vara en del av beslutsfattanden, medan andra menar att 

medborgarinflytandet i planprocessen bör öka (Brody et al., 2003). Boverket (2014 b) påpekar 

vikten av att involvera medborgarna i ett tidigt skede i planprocessen och menar att 

medborgarnas kunskaper, erfarenheter och behov kan förbättra kommuners beslutsunderlag 

väsentligt. Pfeffer, Baud, Denis, Scott, och Sydenstricker-Neto (2013) betonar betydelsen av 

kunskap och påminner om att alla människor bär på olika kunskaper. En bättre 

medborgardialog kan därför leda till att fler perspektiv och mer kunskap kan delges 

beslutsfattarna.  

 



 

För att stärka demokratin och känslan av delaktighet och inflytande i planeringsprocessen är 

det viktigt att skapa förutsättningar för en bra dialog mellan samhällsplanerare och 

medborgare (Brody et al., 2003). Pfeffer et al. (2013) diskuterar i vilken utsträckning 

medborgare inkluderas i kommunala beslutsfattanden och menar att antalet deltagare på ett 

samrådsmöte inte nödvändigtvis överensstämmer med hur demokratiskt ett samhälle är. De 

anser att demokrati snarare avspeglas i möjligheten att påverka beslut som tas och dynamiken 

mellan beslutsfattare och medborgare.  

 

Brody et al. (2003). har undersökt och jämfört olika program för delaktighet i olika stater i 

Nordamerika. Författarna diskuterar när i planprocessen dialogerna äger rum och kommer 

fram till att om en medverkan ska anses som meningsfull ska dialogen ske i ett tidigt skede, 

ofta och pågå under en längre tid. De påpekar även att dialogen vid ett tidigt skede ofta är för 

abstrakt för att skapa reaktioner hos de som är berörda. Resultatet av undersökningen visade 

att den vanligaste metoden av medborgardialog var ”hearings”, motsvarigheten till våra 

svenska samrådsmöten. Dessa möten föregick ofta sent i planprocessen, medan metoder som 

visualisering är de som föredras i tidiga skeden. Till sist sammanfattar författarna följande 

rekommendationer: 

 

• Se till att lokala myndigheter tar fram skriftliga planer för dialog och avsätter resurser 

för att genomföra dessa planer. 

• Se till att planerna uttryckligen anger vilka mål dialogarbetet har, och få dem antagna 

av kommunstyrelse, fullmäktige eller motsvarande. 

• Se till att medverkan ska inkluderas i varje steg i processen, inför alla betydande 

beslutspunkter. 

• Se till att programmen riktar sig till relevanta grupper av intressenter, inklusive 

miljögrupper, näringslivsorganisationer och lokala grupperingar på̊ kvarters- eller 

stadsdelsnivå. 

• Se till att programmet använder flera tekniker och metoder för medverkan och dialog. 

Det innebär inte att samrådsmöten måste avskaffas, men att de bör kompletteras med 

andra lösningar. 

• Se till att intressenter har tillgång till all information. 

Översättning från Riise (2013).  
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2.3.1 Arnsteins stege 

Begreppet medborgardeltagande är svårdefinierat och många är oense om vad det egentligen 

betyder. För att beskriva utgångspunkten av begreppen i denna studie har SKL:s 

delaktighetstrappa använts. Delaktighetstrappan baseras på Sherry Arnsteins (1969) modell 

för medborgarinflytande ”A ladder of citizen participation”. Detta avsnitt beskriver vidare 

hur modellen har anpassats efter Sveriges behov och kontext.  

 

Arnsteins artikel som skrevs i slutet på 60-talet och belyser det ojämställda inflytandet i 

beslutsfattandeprocessen. Arnstein beskriver medborgardeltagande i olika faser på en stege. 

Vidare beskriver hon skillnaden mellan att delta och möjligheten att influera beslut som fattas. 

De olika stegen i Arnsteins modell är manipulation, terapi, information, konsultation, 

pacificering, partnerskap, delegerad makt och medborgarkontroll.  

Ju högre upp på stegen, desto mer inflytande och kontroll har medborgarna (Arnstein, 1969). 

Deltagandestegen har, trots att den utformades för mer än 30 år sen, fortfarande stort 

inflytande på dagens sätt att se på medborgardeltagande och ligger till grund till många 

studier inom ämnet (Gordon et al., 2011). Trots att Arnsteins artikel om medborgardeltagande 

skrevs i en annan tid och i en annan del av världen så har den haft stort inflytande i den 

svenska planeringen och forskares sätt att se på deltagande (Stenberg et al., 2013).  

 

2.3.2 SKL:s trappa 

Flera varianter av Arnsteins trappa har utformats genom åren men i Sverige är det framför allt 

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) delaktighetstrappa (figur 9) som har fått störst 

inflytande (Boverket, 2014 b). Delaktighetstrappan, och liknande varianter, används som 

utgångspunkt i många svenska kommuner för att dela upp olika former av deltagande 

(Stenberg et al., 2013).  



 

 

Figur 2. SKL:s delaktighetstrappa. 

De olika nivåerna i delaktighetstrappan är inte nödvändigtvis redovisade i kronologisk 

ordning. Varje nivå i trappan kan ses som likvärdiga strategier som kommuner kan använda 

sig av och som leder till varierande grad av inflytande (Boverket, 2014 b).  

SKL (2013) beskriver stegen i sin skrift ”Medborgardialog som del i styrprocessen” som 

följande: 

”Information – för att kunna bli delaktig behöver man information. Vilket innebär att förse 

medborgarna med lättillgängligt, balanserad och objektiv information och hjälpa till med 

förståelse av problemet, alternativ, möjligheter, och/eller lösningar.  

Konsultation – innebär att få medborgarnas respons/återkoppling på̊ analyser, förslag, 

alternativ, till exempel möjlighet till att ta ställning till vilket alternativ man tycker är mest 

lämpligt att genomföra. Det kan också̊ handla om att ta emot och behandla medborgares 

synpunkter, förfrågningar, och klagomål.  

Dialog – medborgarna ges möjlighet att i olika former möta andra för att föra dialog om olika 

frågor som rör samhällets utveckling. Utgångspunkten är att alla ska få möjlighet att föra fram 

sin åsikt och argumentera för sin syn på̊ frågan, utveckla och dela förståelse och samförstånd 

och för att säkerställa att medborgares intressen, kunskap och önskemål förstås och beaktas i 

den fortsatta politiska processen.  

Inflytande – medborgarna ges möjlighet att vara delaktiga under en längre period utifrån ett 

övergripande tema, ämne och i denna process få inflytande från identifiering av behov, 
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utveckling av alternativ, val av förslag/lösningar fram till förslag till genomförande som 

bildar underlag till politiska beslut.  

Medbeslutande – den representativt valda församlingen kan delegera ansvar till nämnd eller 

styrelse där delegaterna inte är valda utifrån partitillhörighet utan valda som enskilda 

personer. Fullmäktige kan också̊ besluta om att delegera beslutfattandet till medborgarna 

genom att genomföra en beslutande folkomröstning.” 

 

2.4 Metoder för medborgardialog 

Det finns ett flertal olika metoder för samhällsplanerare och beslutsfattare att använda i sin 

kommunikation med medborgarna. En sammanställning av olika metoder och verktyg för 

medborgardialog redovisas i tabell 1. Ett av de vanligaste sätten att bjuda in medborgare till 

en dialog är samrådsmöte. Enligt kap 5, 12§ i PBL ska samrådet syfta till att få fram ett så bra 

beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Vidare säger lagen 

att alla som har intresse för ett planförslag har rätt att ta del av det. 

 

”Under samrådstiden ska kommunen hålla planförslaget tillgängligt för alla som vill ta del 

av det. Kommunen ska också se till att det underlag som avses i 8–10 § finns tillgängligt 

liksom det planeringsunderlag i övrigt som kommunen anser har betydelse för bedömningen 

av förslaget.” Lag (2014:900).  

 

Samrådsmöten kan klassas både som information, dialog och konsultation utifrån SKL:s 

deltagandetrappa helt beroende på utformningen på mötet. Samrådsmöte som metod för 

informationsspridning har en tendens att bli tråkiga, långdragna och attrahera samma åhörare 

möte efter möte.  För att den här typen av kommunikation ska fungera krävs att arrangörerna 

av mötet har förståelse för de olika åhörarna och deras olika sätt att kommunicera (Gordon, et 

al., 2011). SKL (2014) anser att för stor vikt läggs på samrådsmöten och menar att i många 

fall har planprocessen redan nått ett skede där få ändringar kan göras och deltagare vid mötet 

kan känna sig lurade. Vidare poängterar SKL (2014) att både kommuner och deltagare 

förväxlar samråd med medborgardialog vilket kan leda till att medborgarna förväntar sig 

kunna påverka mer i det skedet än vad som i själva verket är möjligt. 

 



 

En vanlig metod som ofta används i Nordamerika är Charette. En Charette är en typ av möte 

där sakägare, fastighetsägare, planerare och andra intressenter möter medborgare. Syftet med 

dessa möten är dels att diskutera planförslag med allmänheten och få in synpunkter, men 

också att utbilda och informera människor om nya projekt (Gordon et. al, 2011).  Typiskt för 

Charette är att medborgarna uppmanas att rita och designa egna förslag på hur det nya 

projektet kan utformas. Resultatet av dessa möten är ofta en sammanställning av 

medborgarnas och de yrkesverksammas skisser och förslag som ibland kan inkluderas i den 

slutgiltiga planen (NCI, 2015). Fördelen med den här typen av kommunikation är att 

medborgare och planerare kommer varandra nära och mötet blir mer personligt (NREL, 

2009). Charette kan klassas både som dialog och konsultation på SKL:s deltagandetrappa, 

beroende på hur mötet går till.  
 

2.4.1 Digitala metoder och verktyg  

Ett kännetecken för nutidens beslutsfattandeprocesser är framväxten av en ny teknisk 

paradigm baserat på informationsteknik (Pfeffer et al., 2013). Hajer och Wagenaar (2003) 

menar att den nya informationstekniken bidrar till att fler får möjlighet att göra sin röst hörd. 

Genom att fler får möjlighet att framföra sina åsikter skapas ett bättre beslutsunderlag vilket 

kan underlätta beslutsfattarnas arbete. Nuanwan och Wanarat (2013) och Hanzl (2007)  menar 

att 3D-modeller ökar förståelsen för planförslag. Al-Kodmany (2000) förklarar att 

medborgardeltagande är meningslöst om medborgarna inte förstår vad som föreslås. En ökad 

förståelse kan även leda till mer meningsfulla möjligheter för medborgarna att komma med 

åsikter och förslag på förbättringar (Salter, Campbell, Journeay och Sheppard, 2009).   

 

Hanzl (2007) betonar betydelsen av de möjligheter för medborgarinflytande som nya 

informationstekniker erbjuder. I sin artikel ”Information technology as a tool for public 

participation in urban planning” har Hanzl (2007) sammanställt och listat olika digitala 

metoder som kan öka medborgares förståelse. När det gäller att öka förståelsen för nya 

planförslag nämns bland annat 3D-modeller och Participatory Planning Geographic 

Information Systems (PPGIS) som utmärkta presentationsverktyg.  

 

Ett annat sätt att engagera och involvera medborgare med hjälp av digitala metoder är olika 

typer av interaktiva tv och datorspel. Spel som skapar en känsla av att befinna sig i 



 18 

spelvärlden är enligt Ermi och Mäyrä (2005) ett användbart verktyg även inom planering. 

Genom att skapa digitala miljöer som föreställer en ny planerad bebyggelse skapas en bättre 

förståelse och ett ökat intresse för att delta i planeringsprocessen (Gordon et al., 2011). 

 

Ytterligare en digital metod som kan öka människors påverkan och deltagande i 

planprocessen är interaktiva kartor och webbtjänster som tillåter kommentarer och yttranden. 

Genom att finnas tillgängligt från hemmet och alla tider på dygnet kan det locka fler att delta 

och fler bra förslag kan komma in till planerarna (Hanzl, 2007). Många digitala verktyg 

används för att sprida information och öka förståelsen för planförslag och kan därför placeras 

på informationssteget på SKL:s deltagandetrappa. Metoder som interaktiva kartor eller 

internetforum kan däremot placeras på konsultations- eller dialogsteget.  

 

2.4.2 Metodtabell 

För att skapa en överskådlig bild av vilka metoder och verktyg som finns för medborgardialog 

har en tabell framställs (tabell 1). Metoderna har sammanställts i en litteraturundersökning av 

olika tänkbara metoder. Tabellen beskriver kort hur metoden går till, fördelar med metoden 

samt vilket steg på SKL:s trappa den befinner sig. Metoderna kan placeras på olika steg 

beroende på hur metoderna utförs. Några metoder kan klassas både som dialog och 

konsultation till exempel.  

 

  



 

Tabell 1. Tabell över tillgängliga metoder och verktyg för medborgardialog. 

Metod/verktyg	 Beskrivning	 Fördelar	 Steg	på	SKL:s	trappa	 Referens	
3D-modeller	 3D-modeller	av	planförslag	kan	framställas	för	att	öka	förståelsen	för	nya	planer.	Dessa	

modeller	tas	fram	med	hjälp	av	digitala	verktyg.		
	

3D-modeller	ökar	förståelsen	för	planförslag.	 Information	 Nuanwan	&	Wanarat	
(2013).	

Advocacy	planning	 En	”advokat”	eller	representant	(oftast	en	planerare)	ger	medborgare	råd	i	
planeringsfrågor	för	att	sen	företräda	en	grupp	och	framföra	förslag	inför/till	
samhällsplanerarna.	Detta	är	en	metod	som	är	vanligt	förekommande	i	Nordamerika,	men	
kanske	inte	lika	vanlig	i	Sverige.	
	

En	yrkesverksams	kunskaper	kombineras	med	
medborgarnas	kunskaper	och	åsikter.	
Representanten	kan	ha	mer	inflytande	hos	
beslutsfattarna.		

Konsultation	 Partizipation	(u.å	a).		

Brainstorming	 Brainstorming	är	en	välbeprövad	metod	för	att	komma	fram	till	nya	och	kreativa	
lösningar.	Det	finns	flera	olika	varianter	av	brainstorming,	både	i	grupp	och	enskilt.	Enkelt	
kan	det	beskrivas	som	en	metod	som	används	för	att	generera	många	idéer	för	att	
slutligen	välja	ut	några	som	är	särskilt	intressanta.		
	

Brainstorming	kan	också	skapa	gemenskap	om	
det	sker	i	grupp.	

Dialog/Konsultation	 Buisinessballs	(2015).	
	

Charette	 Typiskt	för	Charette	är	att	medborgarna	uppmanas	att	rita	och	designa	egna	förslag	på	
hur	det	nya	projektet	kan	utformas.	Resultatet	av	dessa	möten	är	ofta	en	
sammanställning	av	medborgarnas	och	de	yrkesverksammas	skisser	och	förslag	som	
ibland	kan	inkluderas	i	den	slutgiltiga	planen.	
	

Medborgare	och	planerare	kommer	varandra	
nära	och	mötet	blir	mer	personligt.	

Dialog/Konsultation	 NCI	(2015).	

Debatt	 En	debatt	är	en	formell	diskussion	där	motsatta	argument	framförs.	Debatt	är	en	gammal	
och	välbeprövad	metod	med	målet	att	nya	insikter	ska	infinna	sig	efter	debatten	avslutas.		
	

Både	för-	och	motargument	framförs	vilket	kan	
ge	en	bra	helhetsbild.		

Konsultation	 The	free	dictionary	
(u.å.).	

Design-möten	 Design-möten	är	ett	möte	där	planerarna	informerar	medborgarna	om	projektens	status.	 Det	är	inte	bara	en	chans	för	planerarna	att	
informera,	det	är	också	ett	utmärkt	tillfälle	för	
medborgarna	att	ge	feedback.	

Information	 Community	planning	
(u.å.).	

Dialog	och	diskussion	 Nationalencyklopedin	definierar	dialog	som		
”Samtal	mellan	två	eller	flera	personer	(eller	i	överförd	bemärkelse	mellan	t.ex.	
åsiktsriktningar).”	Nationalencyklopedin	definierar	diskussion	som	”Samtal	(om	viss	fråga)	
i	vilken	de	deltagande	argumenterar	för	sina	respektive	uppfattningar.”	

Kan	leda	till	ny	kunskap	och	ömsesidig	
förståelse.	

Dialog	 Nationalencyklopedin	
(2015).	
	
	
	

Dialogkafé	 En	typ	av	diskussionsforum.	Deltagarna	är	indelade	i	mindre	grupper	och	vid	bordet	finns	
en	bordsvärd	som	dokumenterar	vad	deltagarna	kommer	fram	till.	Efter	en	
överenskommen	tid	byter	deltagarna	bord	(alla	förutom	bordsvärden)	och	fortsätter	den	
diskussion	som	föregående	deltagare	vid	bordet	avslutat.	
	

Kan	vara	ett	bra	verktyg	för	att	främja	
delaktighet	och	för	att	skapa	underlag	för	
framtida	projekt.	
	

	

Dialog/Konsultation	 Metodbanken	(2013).	
	

Drop-in-kontor	 Drop-in-kontor	innebär	att	planerarnas	eller	arkitekternas	kontor	är	öppet	för	
allmänheten.	Kontoret	kan	vara	en	temporär	plats	där	man	öskar	öka	deltagandet.	

Uppmuntrar	till	dialog	och	samtal.	 Konsultation	 Communityplanning	
(u.å.).	

	
Fish	bowl	 Utbyte	av	idéer	och	information.	Metoden	kräver	att	en	större	grupp	människor	

medverkar.	En	liten	grupp	(4-6	personer)	sitter	i	en	ring	i	mitten,	medan	resterande	
deltagare	sitter	i	en	ring	utanför.	Det	är	endast	personen	i	mitt-ringen	som	får	tala.	
Deltagarna	i	mitten	är	de	enda	som	får	tala	och	håller	en	direkt	dialog	med	alla	i	rummet.	

Alla	som	vill	får	komma	till	tals.	Sker	under	
avslappnade	former.	

Konsultation	 Partizipation	(u.å	b)	
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Vem	som	helst	kan	få	möjlighet	att	tala	om	de	tar	en	stol	i	mitten	eller	ställer	sig	i	kö	
bakom	en	av	stolarna.	
	

Fokusgrupp	 En	fokusgrupp	en	är	en	grupp	som	representerar	en	större	grupp	människor	som	berörs	i	
en	fråga.	Gruppen	består	vanligtvis	av	5-12	personer	som	har	en	gemensam	syn	i	en	
frågeställning.	Fokusgrupperna	leds	av	en	moderator,	ofta	en	person	som	är	insatt	i	
projektet.	Metoden	är	vanlig	i	USA,	framförallt	i	politiska	analyser.	
	

Denna	interaktion	mellan	deltagarna	ger	ett	
stort	djup	i	svaren	på	frågorna	som	blir	belysta	
ur	en	mängd	perspektiv,	trots	få	deltagare.	

Inflytande	 Partizipation	(u.å	c)	
	

Förslagslåda	 En	förslagslåda	tillåter	medborgarna	att	lämna	förslag	på	förändringar	och	förbättringar	i	
en	låda.	Förslagen	behandlas	sedan	av	insatta	i	projektet.		
	

Lättillgängligt,	tillåter	medborgarna	att	lämna	
förslag	med	större	flexibilitet	av	tid.		

Konsultation	 Communityplanning	
(u.å.).	

Geografiska	
informationssystem	

Geografiska	Informationssystem	(GIS)	är	ett	datorbaserat	system	för	att	samla	in,	lagra,	
analysera	och	presentera	geografisk	data,	något	förenklat	kan	GIS	beskrivas	som	
intelligenta,	digitala	kartor.	

GIS	förbättra	förståelsen	och	därmed	(förbättra)	
kommunikationen	mellan	beslutsfattare	och	
medborgare	

	

Information	 Esri	(u.å.).		

Historieberättande	 Historieberättande	innebär	att	någon	förmedlar	händelser,	ibland	genom	improvisation	
eller	försköning.	Det	kan	finnas	lokala	värderingar	och	historier	som	inte	finns	nedskrivna.	
För	att	förstå	lokala	sägner,	värderingar	och	historia	kan	dessa	metoder	vara	av	särskilt	
värde.		
	

Kan	vara	resultatrikt	att	utföra	med	grupper	av	
den	äldre	befolkningen	och	med	barn	och	
ungdomar.	
	

Dialog	 Communityplanning	
(u.å.).	
	

Idé-	och	
projekttävlingar	

Syftar	till	att	fånga	upp	idéer	och	uppmuntra	till	kreativt	tänkande.	Tävlingarna	riktar	sig	
oftast	inte	till	någon	specifik	målgrupp,	men	projektet	förväntas	vara	genomförbart	och	
konkret.	En	vinnare	av	tävlingen	kan	utses	på	olika	sätt,	antingen	av	en	jury	av	
samhällsplanerare	eller	genom	en	allmän	omröstning.	
	

Uppmuntrar	kreativt	tänkande.	 Konsultation	 Communityplanning	
(u.å.).	
	

Interaktiva	karttjänster	
(internetbaserade)	

Karttjänster	som	är	internetbaserade	kan	fungera	som	ett	klotterplank	med	
geopositionering.	Medborgarna	kan	välja	en	plats	på	kartan	för	att	lämna	kommentarer	
om	platsen.	Det	kan	vara	platser	som	upplevs	otrygga,	där	man	vill	ha	en	park,	nytt	
bostadshus	eller	som	upplevs	fungera	bra.	

Genom	att	finnas	tillgängligt	på	internet	alla	
timmar	i	veckan	kan	denna	typ	av	forum	
attrahera	människor	som	vanligtvis	inte	har	
möjlighet	att	delta	på	det	klassiska	
samrådsmötet,	t.ex.	småbarnsföräldrar.	

Dialog	 Boverket,	(2014)	

Internetforum	
	

Forumet	kan	antingen	vara	styrt	av	en	redaktör	eller	helt	öppet	för	diskussion	och	
synpunkter.	Det	är	viktigt	att	se	detta	som	ett	komplement	för	att	nå	ut	till	det	
medborgare	som	inte	lockas	eller	har	möjlighet	att	medverka	vid	ett	samrådsmöte.	

Genom	att	finnas	tillgängligt	på	internet	alla	
timmar	i	veckan	kan	denna	typ	av	forum	
attrahera	människor	som	vanligtvis	inte	har	
möjlighet	att	delta	på	det	klassiska	samrådet,	
t.ex.	småbarnsföräldrar.	

Dialog	 Partizipation	(u.å.	d).		
	

Masskommunikation	
(annonsering)	
	

Masskommunikation	genom	att	annonsera	i	tidningar	och	på	hemsidor	är	ett	vanligt	sätt	
informera	medborgarna	om	ett	projekt.	Denna	typ	av	kommunikation	kan	nå	ut	till	en	stor	
grupp	människor	med	små	medel.	Detta	kan	locka	människor	att	senare	delta	senare	
dialoger	gällande	projektet.	

Om	masskommunikationen	sker	genom	sociala	
medier	öppnas	möjligheter	för	en	dialog.	

Information	 Nationalencyklopedin	
(2015).		
	

Medborgarpanel	
	

En	metod	för	att	förstå	och	lokalisera	problem	i	olika	delar	av	staden.	En	grupp	människor	
väljs	slumpmässigt	ut	och	representerar	ett	område.	Olika	metoder	för	att	undersöka	
problem	kan	användas,	bl.a.	enkäter	och	workshops.	
	

Kan	vara	ett	bra	verktyg	för	att	främja	
delaktighet	och	för	att	skapa	underlag	för	
framtida	projekt.	
	

Konsultation	 SKL	(2009)		

Modeller	(inte	
datagjorda)	

Modellering	av	nya	områden	med	en	tredimensionell	verkan	kan	skapas	av	t.ex.	kartong,	
trä	eller	plast.	Dessa	modeller	kan	hjälp	människor	att	förstå	planförslag.	

Kan	öka	förståelsen	för	planförslag.		 Information	 Nationalencyklopedin	
(2015).		



 

	
Promenader	med	
medborgarna	

Promenader,	eller	stadsvandringar	som	det	ibland	kallas,	kan	ge	mycket	konkreta	resultat	
och	fungera	som	en	inventering	tillsammans	med	medborgarna.	Saker	som	kan	
undersökas	är	till	exempel:	säkerhet,	hur	människor	rör	sig,	vilka	platser	man	tycker	
viktiga/mindre	viktiga	och	så	vidare.	

Promenader	med	medborgarna	kan	användas	i	
olika	situationer	och	kan	fungera	som	en	bra	
inledning	till	dialogprocessen.	
	

Konsultation	 Boverket	(2014).	

Simulerade	modeller	av	
planförslag		

Genom	att	skapa	digitala	miljöer	som	föreställer	en	ny	planerad	bebyggelse	skapas	en	
bättre	förståelse	och	ett	ökat	intresse	för	att	delta	i	planringprocessen.	
	

Spel	som	skapar	en	känsla	av	att	befinna	sig	i	
spelvärlden	är	ett	användbart	verktyg	även	inom	
planering.	

Information	 Ermi	&	Mäyrä	(2005)		

Sociala	medier	 Att	starta	Facebookgrupper	för	olika	frågor	kan	nå	ut	till	många	och	är	kostnadseffektivt,	
det	är	också	ett	av	de	vanligaste	metoderna	svenska	kommuner	använder.	
	

Kan	vara	ett	enkelt	och	effektivt	sätt	att	nå	ut	till	
medborgare.	

Information/Dialog	 Boverket	(2014).	
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3 Metod 

 

3.1 Enkätundersökning 

För att besvara en av studiens huvudfrågor: Vilka metoder använder svenska kommuner i sin 

kommunikation med medborgarna, användes en internetbaserad enkät. För att få uttömmande 

svar krävs att alla som svarar på enkäten ska hitta ett svar som passar deras erfarenheter 

(Esaiasson, Giljam, Oscarsson, & Wängerud, 2007).   

 

Enkäten skickades till tre kommuner med storleksindelningen: liten, mellan och stor i 

samtliga av Sveriges län. Storleksindelningen är baserad på invånarantalet i kommunerna.  

Sammanlagt kontaktades 62 kommuner via mail och ombads svara på enkäten. I mailen 

bifogades en länk till enkäten i ett Google Sheets dokument. Frågorna i enkäten utformades 

och anpassades för att besvara studiens frågeställningar och göra enkäten lättförståelig för 

respondenterna (bilaga 2). Svarstiden för enkäten begränsades till två veckor för att hinna 

analysera och sammanställa resultatet.  

 

För att tolka och senare analysera svaren på enkäten är det nödvändigt att klassificera svaren. 

Detta kan förenkla analysen av enkätsvaren väsentligt (Esaiasson et al., 2007). Enkätsvaren i 

denna studie är av olika karaktär, några frågor har svarsalternativ, några har alternativ på en 

skala och några frågor är av ifyllnadskaraktär. För att få så mycket information som möjligt 

av enkätsvaren valdes frågor som passade alla tänkbara svar och kompletterades med en ruta 

för övriga svarsalternativ eller kommentarer.  

 

3.2 Intervju 

För att få ett kompletterande underlag om hur svenska kommuner jobbar med 

medborgardialog har semi-strukturerade intervjuer utförts. Semi-strukturerade intervjuer 

innebär att utvalda personer intervjuas med stöd från i förhand bestämda och formulerade 

frågor, en så kallad intervjuguide. Den här typen av intervjumetod tillåter även oplanerade 

följdfrågor som dyker upp under intervjun, vilket gör att intervjun snarare liknar ett samtal 

(Kvale och Brinkmann, 2009).  En intervjuguide kan ses som ett manus som styr intervjuns 



 

grad av struktur. Intervjuerna har därefter analyserats och sammanställts för att sedan 

presenteras i diagram och text. Tillvägagångssättet för intervjuerna har utgått från Kvale och 

Brinkmanns (2009) rekommendationer om uppdelning av studien i sju steg; tematisering, 

planering, intervju, transkribering, analys, verifiering och rapportering.  

 

En kvalitativ intervjumetod passar studier som har för avsikt att skapa en större förståelse för 

upplevelser och analysera åsikter snarare än ett intresse för kvantifierbar data (Bryman, 2012). 

Eftersom att studien är baserad på yrkesverksamma planerares egna erfarenheter och 

upplevelser lämpar sig denna forskningsmetod bra.  

 

Intervjuerna riktade sig främst till tjänstemän på kommunernas planavdelningar som är 

involverade i planprocessen och har kunskap om hur kommunen arbetar med 

medborgardialog. Fyra intervjuer har genomförts med tre olika kommuner: en planarkitekt vid 

Gävle kommun, två planarkitekter vid Sandvikens kommun och en projektledare vid Tierps 

kommun. Enligt Kvale och Brinkman (2009) är antalet intervjuer inte lika relevant som 

innehållet och menar att man ska: ”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på 

det du vill veta”.  
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4 Resultat 

4.1 Enkätundersökning 

Då vissa kommuner har ett nära samarbete valde dessa att skicka in ett gemensamt svar. 

Totalt frambringade enkäten 26 svar från 30 olika svenska kommuner av de 62 tillfrågade. Av 

de kommuner som besvarade enkäten var tio små kommuner, fem mellanstora och elva stora 

kommuner. I en jämförelse mellan de olika kommunstorlekarna har resultatet sammanställts i 

diagram som visar antalet kommuner per kategori. Nämnvärt är att antalet kommuner inte är 

detsamma i de olika storlekskategorierna, vilket är viktigt när resultatet tolkas. Personerna 

som besvarade enkäten var yrkesverksamma inom samhällsplanering och har insyn i 

planprocessen samt hur kommunen arbetar med medborgardialog. Avsnittet är uppdelat i åtta 

delar som behandlar de viktigaste frågorna och svaren i enkäten. Samtliga frågor i 

enkätundersökningen redovisas i bilaga 2.  

 

I vilket skede inkluderar ni medborgarna i planprocessen? 

I denna angavs fem olika svarsalternativ: i samband med planstart, i samband med samråd, 

kontinuerligt under hela planprocessen, vår kommun har inga fasta rutiner vad gäller 

medborgardialog eller övrigt med möjlighet att välja fler alternativ. 

 

Flest kommuner, 22 stycken (75,9 %), svarade att de inkluderar medborgarna först i 

samrådsskedet. Fyra kommuner angav detta som det enda svarsalternativet, medan de 18 

andra kombinerade med andra alternativ. Nära hälften, 14 kommuner (48 %), svarade att de 

inkluderar medborgarna i samband med planstart. Endast fem kommuner svarade att de inte 

har några rutiner för medborgardialog (figur 10).  Även när kommunerna delas in i 

storleksordning (stor, mellan och liten) är det vanligaste svaret bland samtliga 

kommunstorlekar att medborgarna inkluderas i samrådsskedet (figur 11). Noterbart är också 

få mellanstora kommuner angav att de inkluderar medborgarna kontinuerligt under hela 

planprocessen. Övriga svar avviker inte nämnvärt mellan storlekarna. Av det kommentarer 

som lämnades under svarsalternativet ”övrigt” fanns det återkommande svar. Några 

kommuner svarade att tidpunkten för involverande av medborgarna varierar, inte bara 

beroende på planens karaktär och ärende, men också vilken målgrupp man vill nå ut till.  

  



 

 
Figur 3. Diagrammet visar i vilket skede svenska kommuner  

                                                     inkluderar medborgarna i planprocessen. 
 

 
Figur 4. Diagrammet visar i vilket skede svenska kommuner  

                                    inkluderar medborgarna i planprocessen. Blå färg representerar stor kommun,  
                                    röd mellanstor kommun och grön färg representerar liten kommun. 
 

Hur viktig del av planprocessen anser er kommun att medborgardialog är? 

Svarsalternativen sträckte sig från 1 till 5, då 1 representerar minst viktigt och 5 mest viktigt. 

Majoriteten av kommunerna ansåg att medborgardialog är en viktig del av planprocessen (3 

eller högre). Flest kommuner valde svarsalternativ 4 (48,3 %). Nämnvärt är också att ingen 

kommun valde svarsalternativ 1 och endast en kommun valde svarsalternativ 2 (figur 12).  
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Vid en jämförelse av resultatet indelat i tre kommunstorlekar visar svaren skilja sig mest 

mellan stora och mellanstora kommuner (figur 13). Mellanstora kommuner har angett 3 eller 

högre medan majoriteten av stora kommuner har angett 4 eller lägre som svar. Flest svar 

ligger inom spannet 3-5.  

 

 
Figur 5. Diagrammet visar hur viktig del av planprocessen svenska  

                                             kommuner anser att medborgardialog är. 
 

 
Figur 6. Diagrammet visar hur viktig del av planprocessen svenska 

                                kommuner anser att medborgardialog är. Mörk färg representerar stor kommun,  
                                orange mellanstor kommun och ljus färg representerar liten kommun. 

 

 

 



 

Vad anser er kommun är den största fördelen med medborgardialog? 

De vanligaste svaren på frågan var att medborgardialog ger en ökad förståelse för beslut och 

förankrar förslag hos medborgarna. Ett annat vanligt förekommande svar var att 

medborgarnas möjlighet att påverka och känslan av delaktighet är den största fördelen med 

medborgardialog. Flera kommuner poängterade vikten av att informera medborgarna om nya 

planer, varav en kommun ansåg att det är viktigt att sprida information för att undvika att 

besluten kommer som en överraskning. “Även bra att medborgare informeras om vad som är 

på gång under processen, så att inte resultatet kommer som en överraskning när det är klart 

och inte längre kan påverka”. Ett annat frekvent återkommande svar var att största fördelen 

med medborgardialog är möjligheten att samla in åsikter i ett tidigt skede och få med 

medborgarna tidigt i planprocessen. Andra förekommande svar var: ”Ökad transparens och 

delaktighet”,” Politiken får ett breddat underlag” och ”lokalkännedom”. Svaren skiljer sig 

inte nämnvärt mellan kommunerna vid en indelning i storlek.  

 

Vilka olika metoder för att öka kommunikationen mellan samhällsplanerare och 

medborgare använder sig er kommun av? 

För att underlätta besvarandet av enkäten hade 23 metoder och verktyg förslagits tillsammans 

med ett val för ”övrigt”. Metoderna och verktygen finns beskrivna i kap 2. De mest frekventa 

svaren var dialog och diskussion, samt masskommunikation (annonsering) (figur 14). Relativt 

få, sex kommuner (varav 4 var stora kommuner), angav att de använder 3D-modeller som 

verktyg i medborgardialogen. Resultatet visar att digitala metoder och verktyg är vanligare 

bland större kommuner. Svaren skiljer sig i övrigt lite mellan de olika kommunstorlekarna 

(figur 15). Anmärkningsvärt var att ingen kommun varken valde Charette, Fish bowl eller 

Advocacy planning.  
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Figur 7. Användandet av olika metoder och verktyg för medborgardialog. 

 

 
Figur 8. Användandet av olika metoder och verktyg för medborgardialog  

                            indelat i olika kommunstorlekar. Mörk färg representerar stor kommun,  
                            orange mellanstor kommun och ljus färg representerar liten kommun. 
 
                                                       
 
 



 

Vilka metoder upplever ni fungerar bra? På vilket sätt upplever ni att dessa metoder 

fungerar bra?  

De flesta kommuner (18 stycken) gav exempel som enligt deras erfarenheter varit effektiva. 

Ett av de mest frekventa svaren var att olika promenader eller stadsvandringar med 

medborgarna är en bra metod för medborgardialog. En kommun menar att: ”De bildar en 

prestigelös atmosfär där fler kommer till tals och kommunen inte känns som en motpart”. Ett 

annat vanligt förekommande svar var att dialoger i mindre fokusgrupper har visat sig fungerat 

bra. Svaren skiljer sig inte nämnvärt mellan kommunerna vid en indelning i storlek. 

 

En kommun framhävde fördelarna med geografiska informationssystem (GIS) och menar att: 

”Webbapplikation på nätet kopplat till GIS ger ett varierat och brett deltagande. Dessutom är 

det väldigt tydligt och användarvänligt”. Andra vanligt förekommande svar var:  

• Webbaserad planeringskarta 

• Drop-in-kontor 

• Dialogkafé, webbenkäter  

• 3D-modeller  

• Öppet hus, annonser i dagstidning  

• Utskick via post 

• Digital dialog 

 

Vilka metoder upplever ni fungerar dåligt? På vilket sätt upplever ni att dessa metoder 

fungerar dåligt?  

Av de 21 kommuner som svarade på denna fråga svarade tio att de upplever att olika former 

av stormöten eller samrådsmöten inte fungerar bra. Några menar att samrådsmöten lätt blir 

”protestmöten”, medan andra anser att samrådsmöten bara lockar vissa och är en 

envägskommunikation. En kommun menar att traditionella informationsmöten kan vara 

vanskliga om: ”det finns deltagare i publiken med ’dolda agendor’ som försöker ta över fokus 

för mötet.  Då blir det lätt en vi och dom-känsla”. Andra förekommande svar var: sociala 

medier, drop-in-kontor och brainstorming. Svaren skiljer sig inte nämnvärt mellan 

kommunerna vid en indelning i storlek. 
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Finns det någon metod av medborgardialog som er kommun önskar använda men inte 

har möjlighet? Om ja, vilken metod? Varför vill ni använda denna? 

Av de 18 kommuner som besvarade frågan svarade fem endast ”ja/nej”, ”vet ej” eller 

utelämnade vilken metod de önskar använda, vilket gör resultatet svårtolkat. Det mest 

frekventa svaret var olika typer av interaktiva karttjänster. Fem kommuner svarade att 

interaktiva karttjänster är en metod som de önskar använda men inte har möjlighet. Andra 

förekommande svar var: Simulerade modeller, visualiseringar, sociala medier och mobila 

kontor. Noterbart var att alla svar, utom ett, var önskemål att använda olika digitala verktyg 

och metoder. Flera kommuner uttryckte önskemål om att använda fler digitala metoder. En 

kommun skrev: ”Vi vill bli bättre på att använda sociala medier och modern teknik 

generellt”. Svaren skiljer sig inte nämnvärt mellan kommunerna vid en uppdelning i 

storlekskategorier. 

 

För att ta reda på varför kommunen inte har möjlighet att använda dessa metoder ställdes 

frågan: Vilken är den huvudsakliga anledningen till denna begränsning? Flera 

svarsalternativ var möjliga. Flest svarade att begränsningarna är en kostnadsfråga och att det 

beror på tidsbrist. Samtliga svar finns sammanställda i figur 16. 

  

 
Figur 9. Figuren visar den huvudsakliga anledningen till att kommuner har möjlighet  

                                 att använda den dialogform eller verktyg som önskas. 

 

 

 

 

 



 

4.2 Intervju  

Intervju med planarkitekt 1 (i huvudsak delaktig i framtagande av ny översiktsplan) på 

Sandvikens kommun, 21 april 2015. 

Informanten förklarar att det har varit ett långt glapp mellan den gällande översiktsplanen från 

1990 och den som beräknas vara komma ut på samråd 2016. Vidare berättar informanten att 

ett förberedande arbete med medborgardialog i små orter i kommunen påbörjades redan 2008. 

Då bad man invånarna tycka till och skriva en önskelista om vad de skulle vilja ha på orten. 

Även om detta skedde för sju år sedan så har kommunen fått tydliga direktiv från politikerna 

att inga nya dialoger av det slaget ska göras igen. Informanten tycker att den typen av dialog 

är ett bra sätt att inleda en planprocess för en ny översiktsplan. I det här skedet vill politikerna 

i kommunen att ett förslag ska presenteras vid möte med medborgarna.  

”Under 2015 så tas väldigt mycket arbete fram med både ortsbeskrivningarna men även för 

helheten och de allmänna intressena. Vi kommer sen att komma tillbaka ut igen under mars-

maj för det offentliga samrådet”. 

Informanten berättar om ett nyligt besök i Österfärnebo där kommunen blev inbjuden av 

Centerpartiet för att berätta om förslaget. Informanten var noga med att berätta att kommunen 

vill att mötet skulle bli ett dialogmöte, snarare än ett informationsmöte. För att undvika 

envägskommunikation så hölls mötet i workshop-form. I inledningen av mötet hölls en kort 

presentation om vad en översiktsplan är och därefter kommunfakta och tänkta 

utvecklingsområden. Under hela mötet fick deltagarna möjlighet att kommentera och ställa 

frågor. Även om informanten erkänner att det var ganska bra uppslutning på mötet i 

Österfärnebo menar denne att nya metoder för medborgardialog kan behövas. 

”För på ett sånt här möte som i Österfärnebo, solen sken, då kom det ju tjugo personer och 

det tyckte de ändå var bra, att det var ganska många där. Jag tror att i dagens samhälle så 

måste man hitta nya former för dialog, det kanske ska vara interaktivt på nätet där man kan 

tycka till”. 

Informanten tillägger även att kombinationen av fysiska träffar och möjligheten att lämna 

förslag online är viktig. Det är viktigt att det finns något som passar alla. ”En stressad 

barnfamilj t.ex. går inte till ett kvällsmöte för då är det nattning och läxläsning. Men kan man 
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då gå in på en länk och klicka in sig och läsa och kanske kommentera någonting så kanske 

man gör det.”  

Under mötet i Österfärnebo utfördes även en SWOT-analys tillsammans med medborgarna 

för att identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot som hade förändrat sedan senaste 

mötet 2008. Även en Lynch-analys utfördes med hjälp av deltagarna på mötet, då fem 

personer i grupp samarbetade för att sedan redovisa för övriga grupper. Denna typ av 

dialogmöte är något som informanten upplever fungerar bra och även tidigare skeptiska 

medborgare gav positiv feedback efter mötet. Sandvikens kommun har haft flera liknande 

möten i andra kommundelar. Samtliga möten har hållits i workshop-form, vilket har genererat 

mycket feedback på översiktsplanen.  

Informanten berättar att det finns planer på att göra den nya översiktsplanen interaktiv på 

internet, men har hittills inte hittat en lösning som passar kommunens budget eller kompetens. 

 

”Vi har haft frågan uppe, hur vi ska fånga in det interaktivt. Vi hade ett tag att vi skulle ha 

den på Google bara, en version av den. Men det är ju samtidigt lite krångligt. Det ska ju vara 

väldigt enkelt att föreslå saker. I Google blev det lite för många steg för att få fram det. Så det 

krävs ju en webblösning för det och det är ju en kostnad på det också. Det beror ju på vad 

kommunen kvoterar att lägga på det”. 

 

Intervju med planarkitekt 2 (i huvudsak delaktig i framtagande av detaljplaner) på 

Sandvikens kommun, 21 april 2015. 

 

Informanten berättar att det vanligaste scenariot är att endast ha samrådsmöten, vilket man 

informerar om via tidningar och på hemsidan. Om ett möte sker innan samrådet så är det 

oftast intresserade medborgare som bjuder in kommunen att berätta om planen. Kommunen 

håller samrådsmöten i eller i närheten av planområdet i mån om plats, vilket är särskilt viktigt 

om planområdet ligger i utkanten av kommunen. På samrådsmöten är det främst berörda som 

är de stora intressenterna. Informanten tror att det beror på att det ofta handlar om små 

planförändringar i kommunen och att få är intresserade. Även om de får in muntliga 

synpunkter på samrådsmötet så är det viktigt eller efter några dagars betänketid.  

 

Vad gäller uppslutningen på samrådsmöten berättar informanten att det varierar kraftigt, oftast 

kommer endast de som är närmast berörda. Mötestiderna försöker att anpassas så att så många 



 

som möjligt kan komma på möte, men det är svårt att hitta en optimal tid. Informanten menar 

även att det finns fördelar med en tidigare dialog med medborgarna: ”För att undvika 

klagomål när planen går ut på samråd är det bra att ha tidig kontakt med medborgarna. 

Ibland skickar vi ut information till t.ex. hyresrättsföreningen och sen är det upp till dem att 

informera hyresgästerna”.  

 

Vad gäller digitala verktyg jobbar inte Sandviken med det alls i nuläget, mer än att det går att 

skicka in synpunkter via mail och på hemsidan. Informanten upplever inte att det finns ett 

behov av att finnas mer tillgängliga på internet. Information om samråd och planhandlingarna 

finns på hemsidan och det anser informanten vara tillräcklig i dagsläget. ”Sen får framtiden 

utvisa om vi kommer att gå mer och mer mot digitala tjänster. Idag är vi inte där i 

Sandviken”. 

 

Intervju med planarkitekt på Gävle kommun, 21 april 2015. 

 

Rutiner för medborgardialog kan variera på Gävle kommun. Informanten berättar att 

kommunen försöker anpassa dialogen efter den fråga som planen innehåller.  

 

Informanten ger ett exempel på en lyckosam detaljplan i Strömsbro där kommunen höll ett 

öppet hus för frågor och förslag. Representanter från kommunen befann sig i en lokal i 

planområdet och vem som helst fick komma och ställa frågor eller lämna synpunkter. 

Informanten berättar att det gick väldigt lugnt till, det var ingen hätsk stämning. Trots att 

planen påverkade 200 fastighetsägare var det ingen som överklagade.  

 

Vid frågan om samrådsmöten och träffar är tillräckligt som metod för medborgardialog 

svarade informanten: ”Ja, jag tror ganska mycket på det personliga mötet. Visst, man ska ju 

utnyttja andra media också, via internet där man har möjlighet att skicka in synpunkter och 

så. Jag tror att samtalet är viktigt, man får också en känsla av om de har förstått. Jag tror på 

att de första kontakterna ska vara i samrådsform, att man träffas, sen kan man komma med 

synpunkter eller om man kommer på saker efteråt och vill komplettera”. Informanten tillade 

sedan att internet kan ha sina fördelar med epost och liknande, men det finns också en risk för 

missförstånd och att ”det kan bära iväg snett”.  
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Gävle kommun har sedan några år tillbaka haft en tjänst som kallas medborgarförslag. Denna 

tjänst innebär att medborgare kan skicka in förslag på saker som kan förbättras eller som 

behövs men inte finns. För att spara tid och slippa att onödiga ärenden tas upp i fullmäktige 

har man flyttat dessa frågor till nämnderna. Kommunen utreder alla förslag som kommer in 

och det går att skicka in förslagen via post såväl som email.  

 

I likhet med Sandvikens kommun är det lagstiftade samrådet som dominerar 

medborgardialogen i Gävle kommun. Ibland skickas information ut i ett tidigt skede, men då 

endast information om planstart. Medborgardialogen för översiktsplanen ser lite annorlunda 

ut. Kommunen tar sig då ut i olika kommundelar för att informera och fånga upp idéer. Dessa 

möten hålls då i workshop-form där deltagarna delas in i grupper med fem personer i varje 

grupp samt någon från kommunen. Tanken är att komma ut med tomma kartor och att 

medborgarna ska känna att det har möjlighet att påverka. Informanten menar att om 

kommunen har med sig dataritade förslag kan medborgarna få uppfattningen om att ett beslut 

redan är taget och att de inte har möjlighet att påverka. Det gjordes ingen uppföljning, men 

intrycket av denna typ av dialogmöte var att det uppskattades av medborgarna.  

 

Intervju med projektledare på Tierps kommun, 8 maj 2015. 

 

Informanten berättar om de olika projekt som pågår på kommunens gata/park avdelning. Ett 

av de pågående projekten innefattar trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid två skolor där 

kommunen har använt sig av en referensgrupp för att involvera medborgarna. 

Referensgruppen bestod av åtta till tio personer, bland annat skolans rektor, ett föräldraråd, 

representanter från HSO och SRF samt bostadsrättsföreningen. Kommunen inventerade 

området kring skolan och sammanställde ett förslag på förbättring som sedan visades upp för 

referensgruppen. Gruppen fick då möjlighet att tycka till och komma med synpunkter på hur 

kommunens förslag kunde förbättras. Det ena förslaget har fått göras om ett flertal gånger på 

grund av att referensgruppen inte har godkänt utformningen. Informanten menar att 

referensgruppen har stort inflytande vad gäller beslutsfattande. Samma referensgrupp har 

använts till en ny parkering och trappa vid Tierps tågstation. Kommunen upplever att 

referensgrupp som metod för medborgardialog har fungerat bra, men det finns även en risk att 

det kan bli lite ”klagomur” och det kan dra ut på planprocessen.  

 



 

Ett annat aktuellt projekt på kommunens gata/park avdelning är en pendlarparkering i 

Örbyhus. Kommunen har kontaktat en förening i trakten som får vara med och tycka till om 

gestaltningen av förslaget. Kommunen håller även på att planera och utforma nya lekplatser. 

Det har annonserats för ett uppstarts- och informationsmöte som vem som helst får delta på. 

Tanken är att lekplatserna ska byggas utan några större kostnader vilket gör allmänhetens 

bidrag extra viktigt. Kommunen är inte bara ute efter att fånga upp idéer, de är även ute efter 

material och frivilliga som kan hjälpa till att bygga.  

 

Vad gäller kommunens avdelning för fysisk planering använder de vimplar som sätts upp på 

platsen för en ny detaljplan. Vimpeln innehåller information om planstart och var man kan 

höra av sig om man har åsikter. Det finns även en QR-kod som går att scanna med en 

smartphone för att få information om den nya planen direkt. Kommunen arbetar även med ett 

dialogkafé inför den nya visionen som är under utveckling. Informanten berättar att 

kommunen finns på Facebook där man lägger ut information och besvarar frågor och 

synpunkter. Det finns även planer på att starta en blogg för att uppdatera medborgarna om vad 

kommunen jobbar med, påbörjade projekt och felanmälningar som kommer in och så vidare. 

Detta tror informanten skulle spara tid för kommunen, om de slipper dubbla felanmälningar, 

samt ge medborgarna en inblick i kommunens arbete.  

 

Sammanfattning av intervjuer 

 

Sandvikens kommun använder sig av workshop möten i sin dialog med medborgarna när 

arbetet med kommunens nya översiktsplan påbörjas. Kommunen blir inbjuden av partier till 

olika kommundelar.  Informanten inser att det viktigt att det blir ett dialog möte snarare än 

informationsmöte. Informanten uttrycker ändå ett behov av att vara mer tillgänglig för 

människor som inte dyker upp på möten, text att det ska finnas möjlighet att tycka till på 

internet. Kombinationen mellan fysiska träffar och möjlighet att lämna förslag online är 

viktig. Vidare berättar informanten att det finns planer på att göra den nya översiktsplanen 

interaktiv på internet, men har hittills inte hittat en lösning som passar kommunens budget 

eller kompetens.  

 

Sandvikens kommun arbetar inte på samma sätt när det gäller detaljplaner. Informanten 

berättar att det vanligaste scenariot är att endast ha samrådsmöten, vilket man informerar om 

via tidningar och på hemsidan. Om ett möte sker innan samrådet så är det oftast intresserade 
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medborgare som bjuder in kommunen att berätta om planen. Kommunen håller samrådsmöten 

i eller i närheten av planområdet i mån om plats, vilket är särskilt viktigt om planområdet 

ligger i utkanten av kommunen. Vad gäller digitala verktyg jobbar inte Sandviken med det 

alls i nuläget, mer än att det går att skicka in synpunkter via mail och på hemsidan. 

Informanten upplever inte att det finns ett behov av att finnas mer tillgängliga på internet. 

 

Rutiner för medborgardialog kan variera på Gävle kommun. Informanten berättar att 

kommunen försöker anpassa dialogen efter den fråga som planen innehåller. I likhet med 

Sandvikens kommun är det lagstiftade samrådet som dominerar medborgardialogen i Gävle 

kommun. Informanten menar att dessa möten är tillräckligt som metod för medborgardialog. 

Ibland skickas information ut i ett tidigt skede, men då endast information om planstart. 

Medborgardialogen för översiktsplanen ser lite annorlunda ut. Kommunen tar sig då ut i olika 

kommundelar för att informera och fånga upp idéer. Dessa möten hålls då i workshop-form 

där deltagarna delas in i grupper med fem personer i varje grupp samt någon från kommunen. 

  

Tierps kommun använder sig av referensgrupper för kommunens gata/park avdelning. 

Kommunen upplever att referensgrupp som metod för medborgardialog har fungerat bra, men 

det finns även en risk att det kan bli lite ”klagomur” och det kan dra ut på planprocessen. 

Tierps kommun har även integrerat digitala metoder i nya planförslag då vimplar med QR-

koder satts upp vid platsen för den nya planen där information kan inhämtas.  

 

 

 

 

 

 



 

5 Diskussion 

 

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Enkätundersökning 

Fördelen med att använda enkätundersökningar för att besvara den här typen av 

frågeställningar är att många kan nås på ett snabbt och enkelt sätt. Frågorna besvaras och 

sammanställs automatiskt i ett dokument. Detta sparar tid och ger snabbt en översiktlig bild 

av resultatet. Vid enkätundersökningar kan inga följdfrågor ställas i efterhand, vilket kan bli 

problematiskt om frågorna är dåligt utformade och kan misstolkas. Enkätundersökningen 

fungerade bra i detta syfte och lockade många respondenter samt gav ett tillfredsställande 

resultat.  

 

Enkätens svarsfrekvens var hög på nära 50 % (30 kommuner av 62 tillfrågade). Även efter att 

svarstiden på enkätundersökningen gått ut inkom mailförfrågningar om att få svara på 

enkäten. Dessa svar valdes att inte tas emot, då det var för sent i processen och 

sammanställningar av svaren redan gjorts. Om enkäten hade skickats ut i ett tidigare skede 

hade det kanske genererat fler svar, vilket hade gett ett bredare resultat.  

 

En del frågor kan ha misstolkats eller varit för krävande att svara på då vissa kommuner inte 

lämnade svar som efterfrågades. Dessa svar var framförallt de av beskrivande karaktär. Det 

resultat som framförallt påverkades var vilka metoder som fungerade bra eller dåligt. En del 

kommuner angav inget exempel på metod, vilket kan bero på att frågan misstolkades. 

Eftersom dessa frågor ställdes utan angivna svarsalternativ försvårade det även 

sammanställningen av resultatet. Om frågan istället haft färdiga svarsalternativ hade kanske 

fler uttömmande svar inkommit. Ett annat problem med utformningen av frågor var att flera 

svarsalternativ var möjliga i frågan när i planprocessen medborgarna inkluderas. Flera 

kommuner angav mer än ett alternativ vilket innebar att resultatet var svårt att tolka. En 

omformulering av svarsalternativet hade kunnat undvika detta problem.  
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5.1.2 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes med fyra yrkesverksamma på tre olika kommuner. Intervjuerna 

fungerande som ett komplement till enkätundersökningen och gav mer detaljerade och 

djupare svar. De kompletterande intervjuerna gav en större inblick i kommunernas arbete och 

möjlighet gavs att ställa följdfrågor, vilket det inte fanns möjlighet till i enkätundersökningen.  

Om fler intervjuer utförts med större geografisk utbredning hade resultatet kanske blivit 

annorlunda. Det är möjligt att andra kommuner i andra delar av landet hade angett andra 

metoder för medborgardialog.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet av studien. Diskussionen har delats upp för att beskriva på 

vilket sätt de fyra huvudfrågeställningarna besvaras.  

 

Vilka metoder finns för medborgardialog?  

Resultatet av litteraturundersökningen sammanställdes i en tabell med olika metoder och 

verktyg. Metoderna har valts ut slumpmässigt baserat på litteraturundersökningen vilket 

innebär att metoderna inte nödvändigtvis är representativa för alla metoder som finns för 

medborgardialog. Att sammanställa olika metoder för medborgardialog utifrån 

litteraturundersökningen visade sig vara lätt, att utvärdera och hitta för- och nackdelar i 

litteraturen var däremot svårare. En avsaknad av källor som framhävde metodernas nackdelar 

resulterade i att en sammanfattning av en sådan lista uteblev. Tydligt är att det finns väldigt 

många metoder för medborgardialog och befinner sig på olika steg på SKL:s deltagandestege. 

Några metoder uppmuntrar till dialog eller konsultation medan andra endast erbjuder 

information (Boverket, 2014 a). Metoderna i tabellen är detsamma som de som använts i 

enkätundersökningen. Tabellen tar naturligtvis inte upp alla metoder som finns men ett 

tillräckligt stort antal för att täcka de vanligaste metoderna och ge en bild av vilka metoder 

som finns tillgängliga.  

 

 

 



 

Vilka metoder använder svenska kommuner i sin kommunikation med medborgarna? 

De två mest frekventa svaren i både enkätundersökningen och de semi-strukturerade 

intervjuerna var dialog och diskussion, samt masskommunikation (annonsering). Detta styrker 

Brody et al. (2003) med sin studie över Nordamerikanska stater som visar att samrådsliknande 

möten är den vanligaste metoden planerare använder i sin kommunikation med medborgarna. 

Även Boverket (2014 a) menar att samrådsmöten är den vanligaste formen av dialog. Andra 

metoder som svenska kommuner uppger att de använder är: promenader med medborgarna, 

geografiska informationssystem (GIS), fokusgrupp och sociala medier. Majoriteten av dessa 

metoder befinner sig på dialog-, konsultation- eller informationssteget vilket är de tre lägsta 

stegen på SKL:s trappa. Stegen på trappan är inte nödvändigtvis redovisade i kronologisk 

ordning (Boverket, 2014 a) även om de två övre stegen medför ett större deltagande och 

involverande av medborgarna. Resultatet visar att digitala verktyg är ovanliga i svenska 

kommuners kontakt med medborgarna. Det finns dock en önskan från många kommuner att 

använda digitala verktyg större utsträckning än vad som görs idag.  

 

Hur fungerar dessa metoder? 

För att besvara denna fråga ombads kommunerna besvara vilka metoder som fungerade bra 

och vilka metoder som fungerade dåligt i två separata frågor i enkäten. Även resultatet från de 

semi-strukturerade intervjuerna behandlar denna frågeställning.  

 

Resultatet av enkätundersökningen visade att en av de bäst fungerande metoderna för 

medborgardialog var olika typer av promenader. Det näst vanligaste svaret var dialoger i 

mindre fokusgrupper. När frågan om vilka metoder som fungerar dåligt svarade nästan hälften 

att samrådsmöten och stormöten fungerade dåligt. Detta både motsäger och styrks av Brody et 

al.:s (2003) tidigare studie som visar att samrådsmöten sällan fungerar bra och ofta 

förekommer sent i planprocessen vilket ytterligare försämrar kvaliteten på dialogen. De som 

stod ut i denna undersökning var att liknande möten även anses fungera bäst. Det som skiljer 

de välfungerande från de sämre fungerande är att fler medborgare har möjlighet att komma till 

tals och en närmare kontakt med deltagarna uppmuntras.  

 

I enkätundersökningen ställdes även frågan vilken den största fördelen med medborgardialog 

är, där ett av de mest frekventa svaren var att inkludera medborgarna i ett tidigt skede. Detta 

visar att kommunerna har en förståelse för vikten av ett tidigt involverande av medborgarna. 
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Resultatet motsäger dock resultatet på frågan när i planprocessen kommunerna involveras där 

kommunerna angav att de involverade medborgarna först vid samrådsskedet.  

 

Värt att nämna är att dessa svar avspeglar planerares synsätt och specificerar inte vad som 

utmärker en fungerande metod. Detta innebär att kommunerna kan ha definierat uttrycket på 

olika sätt och kan ha utgått ifrån till exempel: antal deltagare, antal synpunkter på 

planförslaget, få klagomål eller god respons från deltagarna. En annan aspekt som inte 

definieras i denna frågeställning är huruvida dialogmetoden används tidigt eller sent i 

planprocessen. Enligt studier kan en tidig dialog, oavsett formen av dialog, leda till att en 

större andel beslut som diskuteras också genomförs (Riise, 2013). 

 

Kommunerna som intervjuades hade varierande syn på de metoder som använts vilket 

försvårar tolkningen av resultaten. Sandvikens kommun upplever att samrådsmöten fungerar 

bra och inte behöver kompletteras med nya metoder. I kontrast använder sig Tierps kommun 

mer av digitala metoder och strävar efter att bli mer digitala med anledningen att de upplever 

att det når ut till fler. I Sandvikens kommun skilde sig även svaren åt mellan planarkitekt 

ansvarig för översiktsplanen och planarkitekt ansvarig för detaljplaner. Detta visar att 

resultatet inte helt kan ses som kommunens åsikt, utan på någon nivå avseglar informantens 

egna åsikter om vilka metoder som är bra för medborgardialog. De skilda resultaten kan även 

bero på de olika inriktningarna planarkitekterna har i sitt arbete (översikts- och 

detaljplanering). Det kan hända att medborgardialogen har olika styrkor och svagheter 

beroende på vilken typ av plan man arbetar med, vilket är något som denna studie inte 

undersöker.  

 

Hur kan dessa metoder öka deltagandet i planprocessen och hur kan de förbättras? 

Enligt resultatet av enkätundersökningen angav ett anmärkningsvärt högt antal (76,9%) att det 

inkluderar medborgarna först i samrådsskedet. I enkätundersökningen framkom det även att 

det kan uppstå frustration vid samrådsmöten då dessa lätt blir ”protestmöten” och attraherar 

en väldigt begränsad medborgarkrets. Detta kan grunda sig i att dialogerna sker för sent i 

planprocessen. Kommunerna uttrycker missnöje över hur samråden går till och beskriver 

samtidigt att det kan finnas en känsla hos medborgarna att planen redan är fastställd vid 

samrådsskedet. Om detta stämmer skulle det innebära att både kommuner och medborgare 

generellt tycker att samråd och stormöten inte är en välfungerande form av dialog. Boverket 

(2014 a) bekräftar vikten av att involvera medborgarna i ett tidigt skede i planprocessen 



 

eftersom medborgarnas kunskaper, erfarenheter och behov kan förbättra kommuners 

beslutsunderlag väsentligt. Även SKL (2015) menar att ett tidigt involverande skapar en 

känsla av delaktighet. I likhet med Brody et al.:s (2003) studie visar denna studie att den 

vanligaste metoden av medborgardialog är samrådsmöten och att dessa förekommer ofta sent 

i planprocessen. Brody et al.:s (2003) studie visade även att vissa digitala verktyg 

förekommer tidigare i planprocessen. Denna studie undersöker inte vilka metoder som 

används vid olika tidpunkter, men om detta stämmer skulle en ökning av digitala verktyg och 

metoder hypotetiskt innebära att medborgarna inkluderas tidigare i planprocessen. I tillägg var 

digitala metoder högst på kommunernas önskelista vad gäller metoder och verktyg som 

önskas användas men som de av olika anledningar inte har möjlighet till.  
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6 Slutsats 

För att förbättra medborgardialogen och bredda delaktigheten krävs att dialogen inleds i ett 

tidigt skede och att metoder och verktyg som tilltalar en bredare allmänhet används. Även om 

det råder delade meningar om huruvida medborgare ska ha inflytande i planprocessen är det 

viktigt att belysa fungerande metoder för de kommuner som vill förbättra sin 

medborgardialog. Vad det gäller digitala metoder så finns det två tydliga argument vad gäller 

fördelarna med dessa metoder. Dels att digitala metoder kan öka människors förståelse för 

planförslag (Nuanwan och Wanarat, 2013) och dels att digitala metoder kan öka människor 

möjlighet att påverka och delta i planprocessen (SKL, 2015). För att engagera och involvera 

medborgare som normalt inte dyker upp på samrådsmöten krävs andra metoder och digitala 

verktyg kan vara lösningen. För att ta vara på fördelarna som vissa metoder har och tillgodose 

människors olika förmåga att kommunicera krävs det kanske att flera metoder används i 

kombination. Samhällsplanering är naturligtvis mer komplext än kontakten med 

medborgarna. Planerarna måste ta hänsyn till medborgares åsikter, den lokala politiken, 

ekonomi och exploatörer (Gordon et al., 2011). 
 
  



 

7 Framtida studier 

Framtida studier inom ämnet bör fokusera på medborgarnas syn på de dialogmetoder som 

svenska kommuner använder sig av. Denna studie behandlar inte medborgarnas syn på den 

dialog som bedrivs idag. En kompletterande undersökning över vilka metoder medborgarna 

upplever fungerar bra och hur dialogen med kommunerna sköts idag är välbehövlig då få 

studier har utförts ur denna synvinkel. Ytterligare ett område som skulle kunna undersökas 

närmare är politikernas syn på medborgardialog och vilka metoder de föredrar att använda.  

Vidare kan studier som undersöker hur olika digitala metoder och verktyg fungerar göras. Det 

finns en hel del studier som undersöker 3D-modeller som ett hjälpmedel i medborgardialogen, 

men få som undersöker andra digitala verktyg. En annan aspekt som skulle kunna undersökas 

ytterligare är huruvida olika metoder för medborgardialog har olika styrkor och svagheter 

beroende på vilken typ av plan man arbetar med. Denna studie är begränsad till svenska 

kommuner och vilka metoder som används i Sverige, studier av vilka metoder andra länder i 

sin kommunikation med medborgarna kanske skulle visa att andra länder kommit längre i 

användningen av digitala metoder.  
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1 – Intervjuguide 

En av huvudfrågorna i mitt examensarbete är ta reda på hur svenska kommuner jobbar 

med medborgardialog. För att besvara den frågan har jag delat in den i mindre frågor. 

Och utifrån de frågorna så tänkte jag att du ska få berätta hur Sandvikens kommun 

jobbar med medborgardialog. 

 

1. Du kan få börja med att berätta hur er rutin och struktur ser ut vid medborgardialog? Har ni 

några fasta rutiner? 

a. Om man tänker sig ett normalt plansenario, hur tidigt i planprocessen inkluderar ni 
medborgarna? (I samband med planstart, samråd, kontinuerligt under hela 
planprocessen.) 

2. Hur viktig del av planprocessen anser er kommun att medborgardialog är? Är 

medborgardialog något ni satsar på?  

          a. Har ni åsidosatt en viss budget åt dialogverksamhet? 

          b. Vad anser du/ni är den största fördelen med medborgardialog? 

Det som jag kanske är mest intresserad av är vilka metoder ni använder er av i 

kommunikationen mellan samhällsplanerare och medborgare, och hur ni tycker att de 

fungerar.  

3. Vilka olika metoder för att öka kommunikationen mellan samhällsplanerare och 

medborgare använder sig er kommun av? (se förslag).  

a. Vilka metoder tycker ni har fungerat bra? På vilket sätt?  
(Jag tänker att man kan tolka den frågan på flera sätt, både vilka metoder som 

förbättrar er kommunikation och huruvida ni når ut till medborgarna men också vilka 

metoder ökar deltagandet i planprocessen?) 

b. Vilka metoder har fungerat mindre bra? På vilket sätt?  
c. Finns det några metoder som er kommun önskar att använda men inte har möjlighet?  

 

6. Vilka positiva effekter upplever du av arbetet med medborgardialoger i 

planeringsprocesser? 

7. Vilken problematik upplever du rörande medborgardialoger och medborgarinflytande i 

planeringsprocessen? 
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9.2 Bilaga 2 – Enkätfrågor 

Enkätundersökningens inledning 

 

Fråga 1. 

 

Fråga 2. 

 

Fråga 3. 

 

Fråga 4. 

 
 



 

Fråga 5. 

 

Fråga 6. 

 

Fråga 7. 
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Fråga 8. 

 

Fråga 9. 

 

Övriga kommentarer. 

 


